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Kirken efter genindvielsen.

JUBILÆUM & FRATRÆDELSE
Annalise Albertus begyndte i Sct. Johannes Kirkes kirkekor i 
1967, og siden da har hun trofast deltaget i utallige gudstjenester. 
I november havde Annalise 50 års jubilæum i kirkekoret, og nu 
har Annalise valgt, at tiden er inde til at stoppe i kirkekoret. Fra 
Sct. Johannes Kirke lyder der en stor tak for sangen gennem alle 
årene.

INVITATION: FRIVILLIGES FESTAFTEN
Vi vil igen i år gerne sige en stor TAK til alle de 
mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke ved at 
invitere til ”Frivilliges Festaften” torsdag d. 7. juni 
kl. 18 i Vestfløjen i kirken.

Tilmelding til aftenen sker til Hans Kristian Ravn 
enten på mail hkravn55@gmail.com eller på telefon 
40475620 hverdage efter kl. 17 eller i weekenden.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2018
11. september kl.19.30: Orienteringsmøde om me-
nighedsrådsvalget. Efter orienteringsmødet er der 
møde med opstilling af en kandidatliste.
25. september kl.19.00: Sidste frist for aflevering af 
kandidatliste.
9. oktober kl.19.00: Sidste frist for at løse sogne-
bånd. Foreligger der kun en gyldig liste aflyses 
valget.
6. november kl. 9-20: Valg afholdes såfremt der 
foreligger mere end en kandidatliste.
15. november: Det nye menighedsråd konstituerer 
sig.

Menighedsråd & Ansatte

Menighedsrådet

M.v.h. Menighedsarbejdet

KAFFE I HAVEN
Da jeg har haft rund fødselsdag i foråret, inviteres 

alle til kaffebord søndag den 8. juli i 
forlængelse af gudstjenesten, som er 
kl. 14:00 i kirken. Vi håber på godt 
vejr, så vi kan være ude i haven på 
Kingosvej 1. I tilfælde af regn, hol-
des kaffen i kirkens lokaler.

Venlig hilsen
Lennart B. Jessen
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NOROOZ
Lørdag den 17. marts blev der afholdt ”nytårsfest” i Sct. Johannes Kirke.
73 personer var mødt op for at fejre det iranske nytår, som finder sted den 21. marts. Vestfløjen var pyntet 
smukt op efter iransk tradition, og der blev serveret god iransk mad. Der blev også sunget lidt, både på dansk 
og på farsi, og projektoren fremviste flotte naturbilleder fra Iran. Alt i alt en god aften.

Peter Vandgaard

MENIGHEDSLEJR 2018
Sæt kryds i kalenderen 28.-29. september, hvor der er 
menighedslejr. Menighedslejr er for alle i sognet, om 

du er barn, ung eller voksen. Programmet for lejren 
følger i næste kirkeblad. Menighedslejr, det er også 
for dig :)

KIRKETJENER 
Nu, hvor vi efter en lang sygeperiode har måttet sige farvel til Kristian Østergaard, vil vi gerne sige ham 
tak for de år, han har virket i kirken som kirketjener, og ønsker ham alt godt og Guds velsignelse fremover. 
Samtidig vil vi også takke Niels Erik Clausen, som med kort varsel tiltrådte stillingen som vikar for Kristian. 
Vi har været glade for samarbejdet de sidste 7 måneder, og ønsker ham god vind fremover. Vi vil også fra 
Menighedsrådet byde velkommen til Birgitte Tolstrup fra Ikast, som tiltræder stillingen som kirketjener her 
fra 1. juni og håber, det bliver et langt og godt samarbejde. Menighedsrådet

M.v.h. Menighedsarbejdet
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MENIGHEDSARBEJDET
Der er nu oprettet MobilePay nummer 43083 til arrangementer i Menighedsarbejdet.
Nummeret kan anvendes til betaling ved arrangementer, der afholdes af Sct. Johannes 
Sogns Menighedsarbejde, eksempelvis kaffe ved sogneaften, kirkefrokost og menig-
hedslejr. Husk at angive formålet i tekstfeltet ved betaling.

Ny bestyrelse i Menighedsarbejdet
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling, konstituerede 
Menighedsarbejdet sig således:
 Formand: Henrik Søgaard Kofoed
 Næstformand: Susanna Ravn
 Kasserer: Hans Kristian Ravn

   Sekretær: Scot Christensen
Derudover sidder Inger Lyngbye i bestyrelsen som menigt medlem, ligesom Britta Vendelbo og Pia Madsen 
repræsenterer Menighedsrådet.
Tag fat i os, hvis du har spørgsmål eller forslag.

Henrik Søgaard Kofoed

Aktuelt
Juni - Juli -August

ALPHA - EFTERÅRET 2018.
Sct. Johannes Kirke, Herning, indbyder til deltagelse 
i et ALPHA forløb i efteråret 2018. 
Uanset alder, er alle velkommen, såvel troende som 
ikke troende – også uanset, hvilken tro eller livs-
grundlag du har! Inviter også gerne din nabo eller 
nogle bekendte med - (så kommer du ikke alene.) 

Hvad får du ud af deltagelse i et ALPHA forløb? -- 
Du får en gennemgang af de grundlæggende temaer 
i Biblen – En chance for at udforske meningen med 
livet – Mulighed for at undersøge, hvad den kristne 
tro går ud på. Det er afslappet, sjovt og udfordrende. 
Vi starter kl. 18.30 med fællesspisning. Efterfølgende 
er der et oplæg over aftenens emne. - Så er der kaffe 
samt en fælles drøftelse af emnet i smågrupper i ca. 1 
time. Vi slutter hver gang kl. 21.00.

PROGRAM:
Den 05.09.2018: Hvem er Jesus?
Den 12.09.2018: Hvorfor døde Jesus?
Den 19.09.2018: Hvordan kan jeg tro?
Den 26.09.2018: Hvorfor og hvordan skal jeg læse i 
Biblen?
Den 03.10.2018: Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
Den 10.10.2018: Hvordan leder Gud os?
Den 24.10.2018: Helbreder Gud i dag?
Den 31.10.2018: Hvad med kirken?
Weekend – den 02. og 03.11.2018
Den 02.11.2018: Hvem er Helligånden?
Den 03.11.2018: Hvad gør Helligånden? og hvordan 
kan jeg blive fyldt af Helligånden?
Den 07.11.2018: Hvordan kan jeg modstå det onde?
Den 14.11.2018: Hvordan får jeg mest ud af resten af 
livet?

PRIS
Deltagelse er gratis. Dog betales ca. kr. 30,00 for 
aftensmad og kr. 50,00 for et kursushæfte. 

STED
Hele forløbet finder sted i ”Vestfløjen” – sogneloka-
lerne i Sct. Johannes Kirke, 7400 Herning.

TILMELDING
senest den 01.09.2018 til Scot A. Christensen. Mail: 
sac@km.dk / tlf: 97 21 42 93.

4 Sct. Johannes Kirke, Herning



MENIGHEDSUDFLUGT

Menighedsudflugt til Djursland onsdag den 20. juni.
Afgang fra Sct. Johannes kirke kl.8.00. Vi kører over 
Viborg og Randers til Gl.Estrup, som ligger på Djurs-
land. Her får vi en rundvisning på Herregårdsmuseet 
og i ”Det grønne Museum”.
Frokost på Auning Kro.
Efter frokosten kører vi til Naturcenteret på Mols 
Bjerge. Her nyder vi vores medbragte eftermiddags-

kaffe. Vi kører herefter en rundtur på Mols og Helge-
næs, alt efter hvor meget tiden tillader.
Forventet hjemkost kl.17.                                                   

Pris 250 kr., som dækker frokost eksklusiv drikkeva-
rer, guider til fæstningscentret, brød og kaffe til for- 
og eftermiddag.
Tilmelding senest 16. juni på kirkens kontor eller 
til sognemedhjælperne. Husk ved tilmelding at gøre 
opmærksom på evt. behov for diabetesbrød.
Knud Haaning Andersen 

Se mere:
http://gammelestrup.dk/besoeg-museet/
http://www.auningkro.dk/
http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2015/jun/
mols-bjerge/
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ALPHA - VIDNESBYRD 
Jeg blev personlig kristen i 2015 som følge af en 
åbenbaring. Siden da har troen på Gud og hans aldrig 
svigtende kærlighed forandret mit liv fuldstændigt. 
Troen fik jeg givet fra den ene dag til den anden. 

Det var og er den mest kostbare gave, man overhove-
det kan forestille sig. Men det at få grundfæstet troen, 
at få etableret et liv og en hverdag som kristen med 
en levende tro i dagens Danmark, det har været lidt 
af en udfordring. 

Derfor var tilbuddet om deltagelse i et Alpha-kur-
sus i Sct. Johannes Kirke lige noget for mig. På 
Alpha-kurset kunne jeg møde andre kristne og fordy-
be mig i troen. Nogle var ny-kristne som jeg, andre 
mere etablerede i troen, men sammen kunne vi være 
nysgerrige på alt omkring den kristne tro. 

Troen er sjældent noget vi taler åbent og direkte om i 
vores kultur. Nogle mener, det er al for personligt et 
emne.
Men min erfaring er, at troen kun vokser og bliver 
større og dybere, når man deler den med andre. 

Det kræver selvfølgelig et forum, som man kan 
være tryg i, og det synes jeg virkelig, der var på 
Alpha-kurset i Sct. Johannes Kirke. Vi startede altid 
med at spise aftensmad sammen. Det var rigtig fint 
og gav mulighed for, at vi kunne lære hinanden lidt 
bedre at kende. 

Derefter var der et kort foredrag og en runde med 
spørgsmål og diskussion. 

Til sidst var der igen tid til lidt snak over kaffen. 
Det var et virkelig vellykket forløb, som jeg klart kan 
anbefale til alle, der er nysgerrige på det med at tro, 
ønsker at kende mere til Gud og hans kærlighed til os 
mennesker eller måske bare gerne vil finde 
ind i et godt, kristent fællesskab.

Lene Berthelsen

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



Torsdag 7. juni kl. 18:00 Frivilliges festaften. Der er tilmelding. (se mere side 2)
Torsdag 14. juni kl. 19:30 Bibelforedrag v. Immanuel Fuglsang.

Søndag 8. juli kl. 14:00 Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord i præstens have, Kingosvej 1.

Tirsdag 14. aug. kl. 14:00 Café Johannes åben igen.
Torsdag 16. aug. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Immanuel Fuglsang.

Torsdag 6. sept. kl. 14:30 Opstart af børneklubben Spætten.
Torsdag 6. sept. kl. 15:30 Opstart af børnekoret Gospelkids.
Torsdag 6. sept. kl. 18:30 Opstart af pigeklubben ReTRO.

Faste ugentlige arrangementer i kirken
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen (lukket 3. juli til og med 7. august ).
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Forbøn i den Lille Sal.
Hver torsdag kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården.
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).
 kl. 15:30-16:30 Gospel Kids. (Se oplysninger på www).

CAFÉ JOHANNES
Café Johannes holder
sommerlukket i ugerne:
27, 28, 29, 30, 31 og 32.
Fra tirsdag den 14. aug.
er Café Johannes åben 
igen efter sommerferien.
Alle er velkomne!

ÆLDREGUDSTJENESTER
Tirsdag den 20. marts var der inviteret til ældre-
gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke. En dejlig forårs-
dag fik vi foræret og rigtig mange ældre benyttede 
sig af at tage turen mod den nyrenoverede kirke. 
Efter gudstjenesten blev kaffebordet nydt i Café 
Johannes, der ved samme lejlighed markerede 11 års 
fødselsdag. Meget engagement bliver lagt i dagen, 
for at et sådant arrangement kan lykkes. Derfor 
skal der lyde en stor tak for opbakning, som gør det 
muligt, at så mange kan deltage. Også i kirken giver 
mange af sin fritid, og bidrager på denne måde til, at 
det hænger så flot sammen.
Derfor er det også med stor glæde, vi fra Sct. Johan-
nes Kirke fortsætter planlægningen af kommende 
ældregudstjenester og allerede nu, kan der sættes 
kryds ved tirsdag den 18. september, hvor næste dag 
er planlagt - mere herom i næste kirkeblad.

BEACHFANER
Kirken får også lidt nyt udenfor efter renoveringen. 
Fremover vil man kunne se de viste faner ved Gl. 
Landevej, når der er forskellige arrangementer i 
kirkens lokaler. Vi håber, det kan give både lidt op-
mærksomhed omkring vore gode tilbud, men også 
give lidt kulør på området omkring kirken.

Menighedsrådet

6 Sct. Johannes Kirke, Herning
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
3. juni 1. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 LBJ Menighedsfakultetet
10. juni 2. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 SAC Menighedsarbejdet
17. juni 3. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 LBJ Indre Mission
24. juni 4. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 SAC Dansk Europa Mission
1. juli 5. sønd. eft. trin. 10:00  LBJ Åbne Døre
8. juli 6. sønd. eft. trin. 14:00  LBJ MAF Kaffebord Kingosvej 1
15. juli 7. sønd. eft. trin. 10:00  LBJ Dansk Bibel Institut
22. juli 8. sønd. eft. trin. 14:00  LBJ DFS Søndagsskoler
29. juli 9. sønd. eft. trin. 10:00  SAC Agape
5. aug. 10. sønd. eft. trin. 14:00  SAC Retten Til Liv
12. aug. 11. sønd. eft. trin. 10:00  SAC Indre Mission
19. aug. 12. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 LBJ Menighedsfakultetet
26. aug. 13. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 SAC Dansk Oase Kirkefrokost
2. sept. 14. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 LBJ KFS Forbund for stud.

Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en
 LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

Gudstjenester

EN SALME TIL SOMMEREN

Info.

Kontakter & Adresser
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2. Åben 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. 97214483, lbj@km.dk. Træffes efter aftale (fri mandag)
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97214293, sac@km.dk. Træffes efter aftale (fri fredag)
Organist: Bjarke Clausen, tlf: 50744725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Kirketjenere:
 Ingolf Mørch, tlf. 20152995, ijm@sctjohannes.dk
 Birgitte Tolstrup, tlf. 24782995, bt@sctjohannes.dk
Kirke- og Kulturmedarbejdere:
 Tove B. Jessen, tlf: 40356553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
 Dorte S. Bach, tlf: 25309327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri fredag) 

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften: Al transport bestilles gratis dagen før senest kl. 20:00 hos Herning Taxa, tlf. 
97120777. Oplys: Navn, adresse, tlf.nr., ankomsttid og om der evt. er hjælpemiddel / ledsager. Returkørsel fra kirken til 
hjemmet skal bestilles af kirketjeneren.
Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.

1 Solen stråler over vang,
se dog urtevrimlen;
let og glad som lærkens sang
løft dig, sjæl, mod himlen!

2 Skoven i sit nye skrud
smykker sig for gæsten;
med hvert blad, den breder ud,
byder den til festen.

3 Sangerkor med friske kvad
samles i dens kroner,
hilser våren ung og glad
med de tusind toner.

4 Gerne tror jeg, her er gemt
glimt af Edens have,
og hvad jeg nu ved bestemt:
Det er alt Guds gave!

5 Sving dig derfor, sjæl, i sky,
kast kun af al sorgen.
Herrens miskundhed er ny 
over dig hver morgen!

6 Sig ham tak for stort og småt,
livets rige gåde;
bed ham bønlig, du må blot
skønne på hans nåde!

C.J. Brandt omkr. 1864
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Kirken genindviet
Juni - Juli -August

FØR EFTER

BILLEDER FRA GENINDVIELSEN PALMESØNDAG 2018
Sct. Johannes Kirke begyndte sin renovering i sommeren 2017. Genindvielsen blev den 25. marts 2018, hvor 
biskop Henrik Stubkjær medvirkede. Herning Folkeblad var så venlig at omtale denne begivenhed og har 
bragt andre billeder fra dagen. Vi har sat ekstra sider ind i dette blad, for at dele flere fotos med jer læsere. 
Billederne er venligst stillet til rådighed af Peter Skjold. Vi begynder med to ens billeder fra kirkens indre. 
Det ene er fra ca. 2005 hvor kirken fyldte 50 år, og det andet er taget lige før genindvielsen i år. Kirken står 
ikke helt, som den burde endnu. Der mangler f.eks. nye stole til sideskibet, nyt bord til betjening af højtta-
leranlæg, video og nummertavler og så også en indbygning af lyddæmpende materialer i kirkens rum for 
akustikkens skyld. Vi opfordrer alle til at opleve kirkerummet på ny. Mange har sagt, at resultatet er blevet 
fantastisk flot, lyst og indbydende. Velkommen!

Menighedsrådet 
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SPÆTTEN
Sct. Johannes Kirkes børneklub 
(4-8 år) holder festlig opstart 
efter sommerferie - torsdag den 
6. september kl. 14:30 - 16:00. 
Dagen vil forme sig som kreativ 

party, hvor vi klæder os på til 11 års fødselsdagsfest 
for Spætten. Kom gerne festklædt og inviter venner 
med. Spætten arrangerer en genbrugsgarderobe, 
hvor der evt. kan lånes tøj til festen :) Spætten flyver 
ud af tårnet og lander igen med base i lille sal.
Kom og vær med - på gensyn!

kirke og kultur medarbejder 
Tove B. Jessen

tbj@sctjohannes.dk - 4035 6553

ReTRO
ReTRO bliver 3 år, og det vil 
vi fejre med et brag af en fest 
torsdag d. 6. september kl 18.30 
-20.30 i tårnet af Sct. Johannes 
Kirke. Så er du pige fra 9 år og 
ældre, er du velkommen i vores 

fællesskab. Hver anden torsdag mødes vi i tårnet, 
hvor vi får bibelhistorie, er kreative på alle mulige 
måder, får forfriskning og ikke mindst af alt, så har 
vi et rigtig godt fællesskab at tilbyde.
Vi ses i ReTRO!

kirke og kultur medarbejder 
Dorte Søltoft Bach

dsb@sctjohannes.dk - 2530 9327

GOSPEL KIDS
Gospel Kids er Sct. Johannes 
Kirkes rytmiske børnekor for 
børn fra 7-13 år. Vi mødes 
torsdag fra kl. 15:30 - 16:30 i 
Sct. Johannes Kirkes lokaler. 
Første gang efter sommerferien 

er torsdag d. 6. september. Nye er meget velkomne. 
Det er gratis at gå til Gospel Kids. Hvert år tager 
koret på en festival sammen med 300 andre go-
spelkids børn. For yderligere oplysninger, kontakt 
Bjarke Clausen.

organist
Bjarke Clausen

bc@sctjohannes.dk - 5074 4725

BESØGSGRUPPEN PÅ VESTERLED
En besøgsgruppe fra Sct. Johannes 
Kirke glæder beboere på pleje-
center Vesterled hver 3. mandag i 
måneden. 
Samværet er sammensat som et 
eftermiddagsprogram med hygge 

og snak over kaffebord, derefter fællessang. Men 
gruppen mangler musikledsagelse. Hvis du betjener 
et instrument, der egner sig til at ledsage fællessang 
og har lyst til at være med i fællesskabet, er mulig-
heden her for at gøre en forskel.
Kontakt Tove Jessen tbj@sctjohannes.dk
tlf. 40 35 65 53 for yderligere information.

HERNING KIRKEHØJSKOLE
I næste kirkeblad bringer vi programmet for efteråret med temaet: ”Troens Efterklang”.
Allerede nu kan vi røbe, at første møde bliver 1. september i Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 
1, hvor sognepræst Bent Arendt, Aarhus taler om ”Gudstjeneste og gudstro”. Tilmelding via 
herningkirkehoejskole.dk

Ved du hvorfor du lever?
Planen: ����������������������Gud skabte os i sit billede, til at nyde fællesskab med Ham, og planlagde vore 

liv sådan, at de kunne fyldes med mening og formål.
Hvordan går det så lige: Hvorfor forsvinder indre fred, overstrømmende glæde og levende håb så for de 

fleste mennesker?
Problemet: ������������������Vort forhold til Gud er blevet alvorligt ødelagt, og vi er ikke i stand til at opleve 

de løfter og planer, når vi er skilt fra Gud. Denne separation fra Gud er resultatet 
af vore liv, som vi lever udenfor Hans plan - Det kalder Bibelen synd.

løftet: ����������������������Men Gud har hjulpet os, så der er en vej tilbage til Ham. Han har i sin store 
kærlighed åbnet muligheden, så vi igen kan leve med Ham. Leve det liv, som 
Hans plan gik ud på fra begyndelsen.

I Sct. Johannes Kirke har vi fortsættelsen, hvor der er vejledning til livet - kom! Lennart B. Jessen


