
Nyt formatDøbte

Blad nummer 71 * dec.-febr. 2015-16 * Næste blad udkommer 1. mar. Indsendelsesfrist 1. febr. 

Se også..
 Kirkens 60års Jubilæum
 Fra Menighedslejeren
 Foredrag fra cafeen
 EA Bedeuge 2016
 Leder i Kostumelageret
 Advent i Café Johannes
 Adventstid & Nyt år
 Fastelavn
 IXTYS mangler hjælp
 Nyt om minikonfirmander

1.8.2015 - 31.10.2015
Johanne Josefine Mouridsen Lythje 
Oliver Nanok Carl Lerch Gøtterup
Quentin Eric Sønderby Batten
Laurids Karstoft Andreasen
August Oskar Smedegaard
Agnes Kirstine Søby Lund
Tjalfe Nor Trabjerg Olesen
Thor Odsbjerg Markussen
Mille Brodersen Toustrup
Caroline Tholstrup Greve
Josefine Tholstrup Greve
Selina Karan Kristensen
Maya Remme Lehmann
Sif Hedegaard Sørensen
Nadia Holm Lorentzen
Walter Dahlerup Veng
Emil Ploug Baagøe
Liva Spunde Føhns

I efteråret har redaktionsudval-
get gennemtænkt bladet og dets 
udformning. Det har medført et 
par forandringer, som vi håber 
er til det bedre. Bladet kommer 
ikke mere ud 5 gange om året, 
men 4 gange. Det kan lyde som 
en forringelse, men besparelsen 
af dette ene blad medfører, at vi 
kan få bladene ud mere regel-
mæssigt med faste 3 måneder til 
hvert blad. Samtidig er der blevet 
råd til et par ekstra sider i bladet 
hver gang, og derfor er det blevet 
hæftet som et rigtigt blad, og ikke 
som den folder I har kendt.
I midten af bladet bibeholder vi 
kalendere, så man kan have over-
blik over periodens arrangemen-
ter på et sted.
Vægtning af billeder i de kom-
mende blade vil også blive øget, 
da vi får megen god respons på 
vore billeder. Det kan selvfølge-
lig betyde, at læseligheden bli-
ver nedsat lidt. Vi bibeholder de 
større bogstaver i forhold til andre 
blade, men hvis man synes, man 
ikke rigtigt kan læse bladet mere 
pga. billedernes måde at ”blande” 
sig på, så vil vi gerne servicere 
med et ekstra blad trykt i sort / 
hvidt, hvor de fleste billeder er ta-

get ud. Dermed skulle man kunne 
få en bedre kontrast til læsningen. 
Hvis man har lyst at prøve dette, 
skal man bare henvende sig til 
os i kirken, eller skrive til info@
sctjohannes.dk

Her vil vi så også gerne gøre op-
mærksom på, at kirken har andre 
medier end dette blad. Hvis man 
ikke lige får det i postkassen, så 
kan man hente bladet fra kirkens 
hjemmeside: www.sctjohannes.
dk/kirkeblad.html
På hjemmesiden er der selvfølge-
lig også mange andre oplysninger, 
som ikke finder vej ind i bladet, 
og er man mere til mobile appa-
rater, så er siderne også tilpasset 
nye tider.
De sociale medier som Face-
book, Twitter, Youtube og andre 
er kirken også med på. Du kan 
altså finde os flere steder og blive 
orienteret om lige netop det, der 
passer til dig. God læselyst!

Redaktionen

Frels da nu, Herre, giv lykke og held!
Værket i dag er dit eget.
Lad millioner dig takke i kvæld,
for du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med glæde
Ånden, som taler og trøster frit,
folket velsigner i navnet dit,
viser, din fred er til stede!

N.F.S. Grundtvig 1837, DDS 403

Sct. Johannes Kirke
Herning



Aktuelt

Café Johannes

Juleafslutning for institutioner

December - Januar - Februar

Cafe Johannes skaber 
året igennem et overskud, 
som gennem flere år er 
blevet skænket til børn 
og unge ved Sct. Johan-
nes Kirke. Denne gang 
har Cafeen besluttet at 
målrette et arrangement 

til voksne og arrangerer derfor en foredragsaften 
onsdag den 10. februar kl. 19:00 v. Sognepræst 
Lone Vesterdal, Bramdrup. Alle er velkomne!
“Gennem århundreder har den kristne tradition 
gennem fortællinger, salmedigtning og billeder 
formidlet følgeskab og opmuntring til enhver, der 
har længtes efter håb og nyt mod. Kristendommens 
billedtradition er én kæmpe opmuntring til os: Der 
er hele tiden mere at se, end vi lige ser nu og her”.
Lone Vesterdal er forfatter til “Nedenom og hjem - 
perspektiver på tab og tro” (2014) og MA i teolo-
gisk sjælesorg ved Kbh. Universitet. jan. 2015.

Evangelisk Alliances Bedeuge
2016

Fra d. 11. - 16. jan. begynder møderne kl. 19.00

Mandag d. 11. jan. i Bethania, Torvet
Tirsdag d. 12. jan. i Åbenkirke, Olufsgade
Onsdag d. 13. jan. i Herning Kirke
 ( Skriftemåls- og nadvergudstjeneste) 
Torsdag d. 14. jan. i Luthersk Mission,
  Godthåbsvej
Fredag d. 15. jan. i Sct. Johannes Kirke,
  Fredhøj Allé
Lørdag d. 16. jan. i Herning Frikirke,
 Møllegade. (Unge tilrettelægger)
Søndag d. 17. jan. i Herning Bykirke:
 Fredens Kirke, Sjællandsgade
 Begynder kl. 15.30

Vi er meget glade for, at 
Else Pedersen har sagt ja til 
på frivillig basis, at over-
tage styringen af vort lager 
på første sal i tårnet. Her 
er der nu kommet orden i 
effekterne, og vi ser frem 
til et mere effektivt udlån 
af kostumer til kirkerne i 
Herning provstierne. Else 
har prøvet det før, og det 
er også blevet synligt på 
vores lager, hvor hun med 

kyndig hånd har fået styr på mange dragter, hoved-
beklædninger m.v. Et arrangement, som hvert år 
har stor gavn af lageret, er “Så går vi op til Jerusa-
lem”, som er provstiernes rollespil for kommunens 
5. klasser ved Hedeager Kirke.
Når kirkerne låner fra lageret, så koster det ikke no-
get, men man skal alligevel sørge for, at bortkomne 
eller ødelagte ting bliver erstattet af noget lignende. 
Lageret har hele tiden brug for at blive suppleret 
med nye ting, så der kan udlånes til mange gode 
formål af drama og skuespil i kirkerne. Har du 
noget, der evt. kunne bruges i den retning, er du 
velkommen til at bidrage til lageret. Kostumelage-
ret har en hjemmeside, hvor man kan finde oplys-
ninger om indhold og måden at låne på.
Adressen er www.kostumelager.dk

Leder af Kostumelageret Foredrag 10. februar

Tirsdag den 8. december 
kl. 14 -16 inviterer Café 
Johannes til en hyggelig 
eftermiddag med sang, 
musik og udvidet kaffe-
bord.
Medbring gerne advents-
humør og en pakke til 
pakkespil af værdi 20 - 
25 kr.

Café Johannes holder lukket den 22. og 29. dec.
Vi begynder igen tirsdag den 5. januar 2016.
Alle er velkomne!

Sct. Johannes Kirke danner rammen om juleafslut-
ning hvert år. Vi glæder os igen til at hilse på en 
frisk flok børn og unge, der er klar til juleferie.

Afslutningerne falder på følgende dage:

17. dec. kl. 10:00 Børnehaver & Dagplejer
18. dec. kl. 8:30 kommer de små og -
 kl. 9:30 kommer de store fra
  Vestervangskolen.
18. dec kl. 12:30 Brændgårdskolen.

Sct. Johannes Kirke, Herning2



Aktuelt

Fastelavn 7. februar

Minikonfirmander

December - Januar - Februar
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Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Her-
ning Kommune inviterer til en spændende inspirati-
onsaften under overskriften 

“Udfordringer og muligheder
for kirken generelt og for Viborg Stift”

v. Biskop Henrik Stubkjær.

Sted : Kirkely, Bjergkvarteret 2, Snejbjerg.

Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19:30

Tilmelding senest den 1. marts til
Gerda Mølgaard, tlf. 2072 2494, gebe@fiberpost.dk 

Alle er velkomne!
Pris : 30,-kr.

Inspirationsaften

Hjælp! - Hjælp!
Vi mangler hjælp!
IXTYS er Sct. Johannes 
Kirkes juniorklub. Vi er 
en flok friske børn samt 
et par dygtige unge lede-
re, der mødes hver ons-
dag i tårnet kl. 18:30 til 
20:30. Vi mangler et par 

“unge mennesker” over 18 år, til at køre klubben 
videre efter jul. Der er mulighed for at være med 
til at sætte sit aftryk på klubben, give børn og unge 
nogle gode oplevelser og i fællesskab lytte og tale 
sammen om livets finurligheder på godt og ondt.
At lytte til Guds ord, synge sammen og have en 
rigtig sjov aften i fællesskab med en flok dejlige ju-
niorer, er en gave i sig selv. Derfor - skulle du sidde 
derude og have lyst til at give lidt af din tid onsdag 
aften fra kl. 18:30, så vil vi rigtig gerne høre fra 
dig. Du / I kan kontakte: Kirke- og kulturmedarbej-
der Dorte Søltoft Bach.
dsb@sctjohannes.dk eller mobil: 2530 9327

I de tidligere år har 
kirkens præster tilbudt 
skole-kirke-uger for 3. 
klasser. Nu har kirke-
ministeriet bestemt, at 
menighedsrådene skal 
tilbyde minikonfirmand-
undervisning, så derfor er 
jeg sat på opgaven med 

præsterne på sidelinjen som tilsynsførende.

Her i efteråret har vi en dejlig gruppe minikonfir-
mander fra Brændgårdskolens 3. klasse.
Vi mødes en gang i ugen i 1 time og 30 min. og til-
buddet kører over 10 uger. Indholdet er, at vi bliver 
fortrolige med kirken, hører bibelhistorier, synger, 
leger og laver kreative ting. 

I foråret tilbydes Minikonfirmandundervisningen 
til Vestervangskolens 3. klasser, og jeg håber, at 
rigtig mange vil tage imod tilbuddet. Der vil ved 
den lejlighed også blive udsendt invitationer til 
børnene.

Kirke- og Kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach

Biskop Henrik Stubkjær fortæller om de overord-
nede udfordringer til kirken, både globalt og for 
Viborg Stift. Henrik Stubkjær vil i den forbindelse 
komme nærmere ind på ”De 8 visioner”, der arbej-
des med i stiftet.

Inspiration til besøgstjenesten Hjælp til Fisk

Søndag d. 7. februar kl. 10.30 er der fastelavns-
gudstjeneste.
Det vil forme sig som en børne- og familieguds-
tjeneste. Efter gudstjenesten er der pølser mm. og 
tøndeslagning.
Vi håber at se mange børn og voksne denne søn-
dag, både i kirken og efterfølgende.

Scot A. Christensen

Sct. Johannes Kirke, Herning 3



Tirsdag 1. dec. kl. 19:00 Adventshygge i besøgstjenesten, Tilmelding til Tove Jessen.
Tirsdag 1. dec. kl. 19:30 Koncert med Herning Koncertorkester.
Torsdag 3. dec. kl. 17:00 Jubilæums festaften. Læs mere herom på bagsiden.
Mandag 7. dec. kl. 19:30 Julekoncert. Herning Korforening synger traditionelle danske julesalmer 

men bl.a. også nogle engelske velkendte julesange.
Tirsdag 8. dec. kl. 14:00 Café Johannes inviterer til hyggelig eftermiddag. Læs mere side 3.
Torsdag 10. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Adventshygge.
Søndag 13. dec. kl. 14:30 Julegospel v. Henriette Kirchhoff Schjørring.

Mandag 11. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances Bedeuge begynder i Bethania, Herning
    Læs om ugens andre bedemøder på side 2.
Torsdag 14. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Fredag 15. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances Bedeuge i Sct. Johannes Kirke. Se side 2.
Torsdag 21. jan. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Søren Grysbæk, Horsens. Lovsang. Der er be-

demøde kl. 19
Mandag 25. jan. kl. 19:00 VidenOm i kirken. Fadervor I – en aften om denne bøns første del i Sct. 

Johannes Kirke. Sognepræst ved Holstebro Kirke, Erik Ladegaard.
Torsdag 28. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Torsdag 4. feb. kl. 19:30 Sogneaften. Emne kommer senere.
Mandag 8. feb. kl. 19:00 VidenOm i kirken. Fadervor II – en aften om denne bøns anden del i 

Baunekirken. Vicegeneralsekretær i IM, Peter Nord Hansen.
Onsdag 10. feb. kl. 19:00 Foredrag v. Sognepræst Lone Vesterdal. Se mere side 2.
Torsdag 11. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Torsdag 18. feb. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Jørgen Bloch, Randers. Lovsang. Der er be-

demøde kl. 19
Mandag 22. feb. kl. 19:00 VidenOm i kirken. Salmernes Bog – en bønnebog. I Sct. Johannes Kirke. 

Professor i Gammel Testamente på DBI, Nicolai Winther-Nielsen.
Torsdag 25. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Mandag 29. feb. kl. 19:00 VidenOm i kirken. Bemærk dato er usikker - hold øje med senere opslag. 

Bøn i praksis – en aften, hvor vi bliver ledt ind i bønnen via forskellige 
øvelser i Baunekirken. Sognepræst Lise Edelberg Andersen.

Torsdag 3. mar. kl. 19:30 Menighedsarbejdets Årsmøde. Læs dagsorden på side 7.

Faste ugentlige arrangementer i kirken
Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Andagt i den Lille Sal.
 kl. 18:30 - 20:30 Juniorklubben ”IXTYS” samles i tårnet. (Se program på www).
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden. (Se ferie og friuger på www).
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).

4. Må din tro bevare gløden,
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,

og din Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Holger Lissner 2005

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
29. nov. 1. søn. i advent 9:30☺ LBJ Åbne Døre Jubilæum 60 år + frokost.
6. dec. 2. søn. i advent 9:30☺ SAC Dansk Oase
13. dec. 3. søn. i advent 9:30☺ LBJ Indre Mission
17. dec. 10:00 LBJ For dagplejer & børnehaver
20. dec. 4. søn. i advent 9:30☺ SAC Folkek. Søndagsskoler

24. dec. Juleaftens dag 11:00 LBJ
14:30 SAC  + 16:00 LBJ Børnesagens fællesråd Børnevenlig tjeneste kl. 11:00

25. dec. Juledag 9:30 LBJ MAF
26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 SAC Retten Til Liv
27. dec. Julesøndag 9:30 LBJ Agape
1. jan. Nytårsdag 14:00 SAC Bibelselskabet
3. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00☺ LBJ Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
10. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30☺ LBJ KFS Forbund for stud.
17. jan. Sidst.søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00☺ SAC Dansk Europa Mission Kl. 11 Rytmisk gudstj.
24. jan. Septuagesima 9:30☺ LBJ Menighedsarbejdet
31. jan. Seksagesima 9:30☺ SAC Åbne Døre
7. febr. Fastelavn 10:30 SAC Folkek. Søndagsskoler Læs mere midt på side 3.
14. febr. 1. søndag i fasten 9:30 LBJ MAF
21. febr. 2. søndag i fasten 9:30 + 11:00☺ SAC Dansk Oase Kl. 11 Rytmisk gudstj.
28. febr 3. søndag i fasten 9:30☺ LBJ Indre Mission
6. mar. Midfaste søndag 9:30 + 11:00☺ LBJ Retten Til Liv

Børnekirke i gudstjenester, hvor der er en

Gudstjenester

Glædelig Jul og et velsignet nytår!

Info.

3 Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé, er åben på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30 og ved gudstjenester. 
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

Sognepræster:
 Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri fredag).
Organist: Bjarke Clausen, tlf: 5074 4725 / 8615 1808, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
Kirketjener: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Kirke- og Kulturmedarbejder: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Kontortid tirsdag kl. 900 til 1000.
Kirke- og Kulturmedarbejder: Dorte S. Bach, tlf: 2530 9327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove B. Jessen.
Ønskes kirkebladet i sort / hvid for bedre læselighed, kan det fås ved henvendelse i kirken.

Kontakt & Adresseliste

5 Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Johannes Johansen 1977, DDS 98

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



Aktuelt
December - Januar - Februar

Indtryk fra Menighedslejren 2015
25.-26. september afholdt vi den årligt tilbageven-
dende menighedslejr på Tårnborg ved Tjørring. 
Endnu engang var vi heldige med vejret, hvilket især 
blev nydt af de yngre deltagere, da det jo gav mulig-
hed for en del udendørsaktivitet. 
I stil med sidste år, var Stig Christensen indbudt som 
taler, og han gav nogle meget inspirerende bibelti-
mer over emnet ”Profeten kong David, specielt hans 
profetiske ord om den kommende Messias”. Stig gav 
en masse af gode bibelhenvisninger, som gav en le-
detråd fra Herrens udvælgelse af David frem til Jesu 
død, korsfæstelse og opstandelse.
Vi fik et godt indblik i kampen mellem Ånd og kød - 
troens eller vantroens vej.
Fredag aften bød på en overraskelse, da Peter Vand-
gård havde tilberedt en iransk nationalret til os. Ret-
ten bestod af oksekød, ris og specielle iranske grønt-
sager, som han måtte fremskaffe i Tyskland! Tak til 

Peter for dette initiativ, som jeg tror, de fleste hilste 
velkommen. Utraditionelt, men spændende!
Ud over den åndelige fordybelse bød lørdagen også 
på det traditionelle orienteringsløb, udformet af 
Lars Madsen, og hans sædvanlige kryptiske spørgs-
mål havde deltagerne bestemt fornøjelse af at løse. 
Desuden gav kirkens lejlighedskor en prøve på deres 
kunnen, godt akkompagneret af organist Bjarke 
Clausen.
Tak til alle, som gav en hånd med for at få arrange-
mentet til at forløbe problemfrit, og en specielt tak til 
Stig Christensen for at afsætte tid til at besøge me-
nigheden igen i år.
Lejren var igen i år godt besøgt, specielt dejligt at 
møde nye mennesker, som jeg inderligt håber, vil 
deltage igen til næste år.

Leif Søndergaard

Sct. Johannes Kirke, Herning6



Aktuelt
December - Januar - Februar

Ledestjernen

Menighedsarbejdets årsmøde 2016

  6 Stjernen ledte vise mænd
  til vor Herre Kristus hen; 
  vi har og en ledestjerne, 
  og når vi den følger gerne,
  kommer vi til Jesus Krist.

N.F.S. Grundtvig 1810, 1853
DDS 136

6. januar er Helligtrekongers dag. I 1770 afskaffe-
de Struense dagen som helligdag. Han mente, at en 
række helligdage burde stryges og i stedet anvendes 
til fornuftigt arbejde. Bag forordningen lå nok også, 
at man i rationalismens tidsalder ikke havde særlig 
tillid til Bibelen.
I dag ved vi, at der ligger realiteter bag beretningen 
om vismændene fra Østerland. I ruinbyen Sippar i det 
nuværende Iraq, har man fundet en lertavle, der viser 
sig at være en planetkalender for året før Jesu fødsel. 
Kalenderen omtaler det følgende års store astronomi-
ske begivenhed: et møde mellem planeterne Jupiter 
og Saturn i Fiskenes stjernebillede. Jupiter blev den 

gang anset for verdensherskerens stjerne, Saturn for 
jødernes symbol og Fiskene for endetidens stjernebil-
lede.
Ud fra denne tankegang forstår vi, at vismændene, 
datidens astronomer, drog til Jerusalem i den tro, at 
de dér måtte kunne finde endetidens verdenshersker 
født på det jødiske kongeslot.
Men der var ingen nyfødt på slottet. Herodes blev 
forfærdet over vismændenes spørgsmål: ”Hvor er jø-
dernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne gå op.”
Herodes kalder skriftkloge til, som med henvisning 
til profeten Mika slår fast, at den lovede Messiaskon-
ge skal fødes i Betlehem. Sat på det rigtige spor af 
Guds ord finder vismændene Jesus, verdens frelser i 
Betlehem.
Beretningen i Matthæusevangeliet kap. 2 rummer en 
skjult polemik imod al astrologi, der fører galt i byen. 
Det var Skriftens ord, der viste vismændene det afgø-
rende stykke vej fra Jerusalem til Betlehem.
Lad derfor ikke astrologi og anden overtro, men 
Bibelens ord lede os ind i det nye og ukendte år. Den 
sikre vej er også anvist i sidste vers af vor dejlige 
Helligtrekonger- salme:

  7 Denne stjerne lys og mild,
  som kan aldrig lede vild, 
  er hans guddoms-ord det klare,
  som han os lod åbenbare
   til at lyse for vor fod. 

Pastor Hartvig Wagner

Årsmøde den 3. marts 2016
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab v. kassereren
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7 - Evt.
Velkommen til Årsmøde i Den Store
Sal. MA’s øverste myndighed. Alle
stemmeberettigede folkekirkemedlemmer
i sognet kan få indflydelse
ved mødets afstemninger. Forslag
til Årsmødet skal sendes til formand
Lars Madsen senest 8 dage før.
villaibenholt@madsen.mail.dk, Tlf: 9726 9489,
Tjørring Hovedgade 62b, 7400 Herning.
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Jubilæums-arrangementer i anledning af kirkens 60 år

Sct. Johannes Kirke bliver 60 år første søndag i 
advent 2015. Det bliver markeret ved to lejligheder. 
Måske ikke så gennemgribende som dengang kirken 
blev 50, men det er en rund fødselsdag, så markeres, 
det skal den. Menighedsrådet har haft et udvalg til 
at se på mulighederne, og i bedste Herning-stil, så 
mener vi, at vi får meget for pengene.

Første indslag er en udstilling af fotos fra dengang 
kirken blev bygget. Vi har trykt en række store pla-
kater med disse billeder, som man allerede nu kan se 
ophængt i gangen i Sydfløjen. Hvis nogen kan huske 
særlige historier omkring kirken i forbindelse med 
disse billeder, vil vi gerne modtage disse til arkiv. 
Man kan henvende sig til de ansatte.

Andet indslag er en festgudstjeneste søndag den 29. 
november kl. 9:30. Det er kirkens fødselsdag. Efter 
gudstjenesten vil der være kirkefrokost i de tilstø-
dende lokaler. Ved denne frokost er menighedsrådet 
vært.

Tredje og sidste indslag er en jubilæums festaften 
torsdag d. 3. dec. kl. 17:00, der deler sig i to dele. Vi 
begynder med en koncertaften i kirken, hvor der både 
er noget til ører og øjne. Der vil være musik, luciaop-
tog, sang, lysshow og fællessang. Vi håber det bliver 
en både højtidelig og festlig aften i kirken. Efterføl-
gende samles vi i salene i Vest- og Sydfløj. Her vil 
menighedsrådet også være vært for en buffet.

Menighedsrådet

Sc
t. Johannes

Kirke


