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NY KIRKETJENER
Har du prøvet at vinde i 
Lotto? Jeg har ikke, men 
at få jobbet som kirke-
tjener ved Sct. Johannes 
Kirke, er for mig at vinde 
den helt store lottogevinst.
Mit navn er Birgitte 
Tolstrup, og jeg er jeres 
nye kirketjener. Jeg bor i 
Ikast, gift med Kurt, og vi 
har 3 voksne drenge. Jeg 
har boet i Ikast hele min 

barn/ungdom, kun været derfra, da jeg var på høj-
skole på HUH og senere, da jeg læste på børneha-
veseminaret i Viborg. Jeg kommer i Ikast Kirke og 
KFUM og KFUK. Jeg er uddannet pædagog og har 
indtil fornylig arbejdet i en børnehave. I min fritid 
holder jeg af at gå/cykle, strikke og hækle og ellers 
være kreativ og samvær med familie og venner.
Jeg håber, at jeg kan medvirke til at Sct. Johannes 
Kirken kan bevare sin flotte fremtoning.

Birgitte Tolstrup

SPÆTTEN
Sct. Johannes Kirkes 
børneklub fra 4 - ca. 8 
år begynder ny sæson 
torsdag den 6. septem-

ber kl. 14:30 - 16:00. Vi 
mødes i lille sal. I Spætten 

synger vi, får fortalt bibelhistorie, 
får forfriskning, har aktivitet, det hele indrammet 
med hygge og fællesskab. Kom til festlig opstart, 
og inviter gerne venner med. På gensyn :)
For børn i institution i sognet er der mulighed for 
taxa. For yderligere oplysninger kontakt
Kirke og kultur medarbejder Tove B. Jessen
tbj@sctjohannes.dk - 40356553

ÆLDREGUDSTJENESTE
MED CAFÉ KAFFE
Tirsdag den 18. september kl. 14:00 
inviteres til gudstjeneste i Sct. 
Johannes Kirke. Eftermiddagen be-

gynder med gudstjeneste i kirken og efterfølgende 
kaffebord i Café Johannes
Alle er meget velkomne.
Der er mulighed for Taxa /Kirkebil, som bestilles dagen
forinden hos Herning Taxa tlf. 97120777

ADVENTSHYGGE
Onsdag den 28. november kl. 
19:00 arrangerer besøgstje-
nesten adventshygge for Sct. 
Johannes Kirke besøgsvenner. 
     
Tilmelding til

Tove Jessen, tlf. 40356553, tbj@sctjohannes.dk

RETRO
Torsdag den 6. september er der 
opstart af pigeklubben ReTRO. Vi 
mødes i Tårnet af  Sct. Johannes 
Kirke kl. 18:30 - 20:30. Er du pige 

fra 9 år, er du velkommen i vores dejlige fællesskab. 
Den første aften holder vi 3 års fødselsdag på for-
skud, og vi glæder os til at se dig. Vi ses i ReTRO.

Kirke- og Kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach

GOSPEL KIDS
Gospel Kids er Sct. Johannes 
Kirkes rytmiske børnekor for 
børn fra 7-13 år. Vi mødes tors-
dag 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 Go-
spel Kids. Hvert år tager koret på en festival, sam-
men med 300 andre gospelkids børn. For yderligere 
oplysninger, kontakt organist Bjarke Clausen.

2 Sct. Johannes Kirke, Herning
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Program 
10.00: Ankomst – 
	 kaffe	til	forældre	(i	glassal)
10.30:	Festlig	opstart,
	 korøvelse	og	andagt	(i	kirken)
12.00:	Middagsmad	(i	store	sal)
13.00:	Koret	øver	-	15:00:	Forfriskning
15.15:	Aktiviteter	(rundt	i	kirken	–	
	 kan	ikke	vælges	på	forhånd)
16.10:	Forfriskning	(vand)	i	glassal
16.30:	Koret	har	generalprøve
18.00:	Aftensmad	-	19.00:	Koret	er	i	kirken
19.15:	Koncert	ved	alle	deltagende	børn
20.00:	Tak	for	i	år!

Dagen	er	for	Gospel-kids	grupper,	alle
øvrige	kor	og	grupper,	børne-	og	junior	
klubber,	Gospel-	kids	korledere	og	alle	
andre	sangglade	-	også	for	dig,	som	
ikke	har	prøvet	at	synge	i	kor	før.	Alle	er	
velkomne!
Dirigent	Elisabeth	Holdensen.	Ansat	i	
DFS.	Bakkes	op	af	Sct.	Johannes	Kirkes	
band og organist	Bjarke	Clausen.

ANKOMST
Lørdag	d.	10.	nov.	kl.	10.00
KONCERT
Lørdag	d.	10.	nov.	kl.	19.15
TØJ
Medbring	også	udendørstøj	/	regntøj	/
drikkeflaske	/	m.m.	TRANSPORT fra Herning
Station I	kan	blive	hentet	på	stationen,	Det
koster	15	kr.	Dette	bestilles	ved	tilmelding
 NB!	Det	er	vigtigt	at	give	besked	om
	 	 	 evt.	afbud.

INFO

SIDSTE TILMELDINGSFRIST
Søndag den 14. oktober.
Oplys navn, adresse, klasse, mail-adresse og
forældres telefonnummer.
PRISER - Pr. barn: 75 kr. - Pr. voksen: 50 kr.
Du kan tilmelde dig til organist Bjarke Clausen,
bc@sctjohannes.dk, tlf. 50744725.
Betaling sker til MobilPay på tlf: 71054
Husk at skrive ”Gospelkids” på betalingen!

JULE-GOSPEL-KIDS-DAG 2018

NYE	RYTMISKE	MUSIKGUDSTJENESTER
Første gang: Søndag den 23. sept. kl. 16:00
Med efterfølgende pizzahygge!

Efter renovering af kirkens indre, er der kommet en del grej på plads. Derfor benytter vi nu mulighederne for 
at begynde en ny type arrangementer i kirken. Vi har musikere på forskellige instrumenter, som danner kirkens 
band. Vi har sangere, der synger for, så man enten kan lytte eller synge med. Tekster og sange vises på skærm. 
Der er mulighed for taler understøttet af billeder og video. Vi satser på en afslappet atmosfære. Lydniveauet er 
en del højere end ellers, og hele pakken er tiltænkt de unge og semiunge ;) der synes om stilen vi finder frem 
til. Efter den del, der er i kirken, holder vi pizzahygge eller noget i den stil i lokalerne ved siden af.

Lennart B. Jessen

Sct. Johannes Kirke, Herning 3



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.
Torsdag 6. sept. kl. 19:30 Sogneaften v. Indre Missionær Heri Eltør: ”Inviteret – man skal lige”
Torsdag 13. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 20. sept. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye: ”Josua – en folkets leder”.
Torsdag 27. sept. kl. 13:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt til Asger Jorn Museet Silkeborg.

Torsdag 4. okt. kl. 19:30 Sogneaften v. tidligere provst John Ørum Jørgensen: ”En ny begyndelse”
Torsdag 11. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 18. okt. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Immanuel Fuglsang: ”Glimt fra Johs. Åbenbaring - 2. del”.
Torsdag 25. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag 1. nov. kl. 19:30 Sogneaften v. Maria Møller Knudsen: ”Kristen og ≈psykisk syg”.
Søndag 4. nov. kl. 15:00 Allehelgens kirkekaffe med efterfølgende gudstjeneste.
Torsdag 8. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 15. nov. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye: ”David – manden efter Guds hjerte”.
Torsdag 22. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Faste ugentlige arrangementer

Herning Kirkehøjskole - Troens efterklang i....

Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
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 Aktivcentret.
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).
 kl. 15:30-16:30 Gospel Kids. (Se oplysninger på www).

... i gudstro. - 1. sept., Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 
1. Sognepræst Bent Arendt, Århus: ”Gudstjeneste og 
gudstro”

... i musik. - 6. okt., Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33. 
Organist Thorkil Møller, Nr. Galten/Vissing kirker: 
”Indgang til den kristne Gud gennem musikken”

... i natur. - 3. nov., Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9. 
Cand.theol., ph.d. i bioetik Mickey Gjerris, Hellerup: 
”Naturen i os selv” - om natur, etik og kristendom.

... i kunst. - 1. dec., Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2. 
Lektor i kunsthistorie ved Århus Universitet, Hans Jør-
gen Frederiksen, Århus: ”Billedkunsten og den kristne 
tro”

Livet	er	fuld	af	ting,	som	venter	på	at	blive	opda-
get.	Vidste	du	for	eksempel,	at	hvis	du	skærer	
et	æble	over	på	midten	på	en	bestemt	måde,	så	
viser	kernehuset	sig	at	være	en	stjerne?	Det	er	
ligesom	et	vandmærke	i	et	papir	-	usynlig	for	den,	
som	endnu	ikke	ved	det.
De	fleste	mennesker	tænker	indimellem	over,	
om	Gud	findes,	og	hvad	meningen	med	livet	er.	
Måske	skyldes	det,	at	der	inde	i	hjertet	(eller	i	
sjælen,	om	man	vil)	er	noget,	som	minder	os	om,	
at	vi	hører	sammen	med	Gud.	Et	skjult	stempel,	
som	fortæller,	at	du	og	jeg	er	“Made	by	God”,	og	
at	vi	hører	sammen	med	ham.	 Fra “Con Dios”

4 Sct. Johannes Kirke, Herning
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. sept. 14. sønd. eft. trin. 10:00  LBJ Menighedsfakultetet
9. sept. 15. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 SAC Menighedsarbejdet
16. sept. 16. sønd. eft. trin. 10:00  SAC (annonceres på dagen) Høstgudstjeneste
18. sept. 14:00  SAC Ældregudstjeneste
23. sept. 17. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 LBJ Dansk Europa Mission
23. sept. 16  :00  LBJ Rytmisk (NYT!)
27. sept. 16:30 ☺	 LBJ Messy Church
30. sept. 18. sønd. eft. trin. 10:00  LBJ Åbne Døre
7. okt. 19. sønd. eft. trin. 10:00 ☺ LBJ MAF
14. okt. 20. sønd. eft. trin. 10:00 ☺ SAC Dansk Bibel Institut
21. okt. 21. sønd. eft. trin. 10:00 ☺ LBJ DF Søndagsskoler
28. okt. 22. sønd. eft. trin. 10:00	 ☺	 SAC Agape
28. okt. 19:00  MS Rosengudstjeneste
4. nov. Allehelgen sønd. 16:00 SAC+LBJ Retten Til Liv Kirkekaffe kl. 15:00
11. nov. 24. sønd. eft. trin. 10:00	 ☺	 LBJ Indre Mission
18. nov. 25. sønd. eft. trin. 10:00 ☺	 SAC Menighedsfakultetet
25. nov. Sidste.søn.i kirkeåret 10:00 ☺	 LBJ Dansk Oase
26. nov. 16:30 ☺	 SAC Messy Church
2. dec. 1. søndag i advent 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, MS: Mogens Svendsen

Gudstjenester

Salme 31 - En af mange salmer digtet efter Det Gamle Testamente

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.

Rytmisk (NYT!)

1	Til	himlene	rækker	din	miskundhed,	Gud,
din	trofasthed	når	dine	skyer;
din	retfærdshånd	over	bjergene	ud
er	strakt	over	dale	og	byer.

2	Som	himlenes	favn	er	din	kærlighed,	Gud,
som	havenes	dyb	dine	domme.
Til	frelsen	fører	du	sjælene	ud,
vil	skabningens	suk	ihukomme.

3	Hvor	dyrebar	er	dog	din	miskundhed,	Gud,
hvor	menneskebørnene	bygge!
I	mulm	er	kærlighedsvingen	bredt	ud,
vi	skjuler	os	under	dens	skygge.

4	Du	kvæger	i	ørken	den	tørstende	sjæl,
du	bjærger	den	bævende	due.
Hos	dig	er	livets	det	evige	væld,
og	lys	i	dit	lys	skal	vi	skue.

 B. S. Ingemann 1845
Salmernes bog 57 ...vågn op harpe og citer .... Herre jeg vil lovsynge dig .... 
    din godhed når helt op til himlen din troskab til skyerne...

Sct. Johannes Kirke, Herning 5
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MENIGHEDSLEJREN 2018
Så er det ved at være tid til et af årets højdepunkter 
– menighedslejren – som igen i år afholdes d. 28.-29. 
september på Tårnborg, Sebbesandevej 2, Herning 
(lige nord for Tjørring). Der vil være spændende 
aktiviteter for børn og voksne, tid til fordybelse og 
tid til afslappet samvær. Årets gæstetaler er Carsten 
Korsholm Poulsen (Sprint), som har to spændende 
emner på programmet.
Vi håber, at vi igen i år bliver rigtigt mange deltagere 
fra kirken, så kom og vær med, uanset om du er ny i 
kirken, eller er kommet i kirken i mange år!
Program:
Fredag:
17.30 Velkomst
18.00 Aftensmad
19.30 Vidnesbyrd: ”Guds indgriben i to psykiatriske 
patienters liv”. v/ Mark Bradford og Michael Vester-
gaard.
21.00 Kaffe
21.30 Aftensang
22.00 Tak for i aften!
Lørdag:
9.30 Formiddagskaffe
10.00 ”Hvad er nådegaver, og hvordan får vi nådega-

verne til at blomstre i vores menighed?” v/ Sprint
12.00
13.30 ”Hvordan finder jeg ud af, hvilke nådegaver jeg 
selv har? v/ Sprint
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Aktiviteter (fodbold, opgaveløb)
18.00 Aftensmad
19.30 Festaften, hvor bl.a. lejlighedskoret medvirker
21.00 Kaffe
21.30 Aftensang
22.00 Oprydning og tak for i aften
Der vil under hele lejren være program og aktiviteter 
for børn.

Tilmelding senest 16. september til Hans Kristian 
Ravn, enten på mail hkravn55@gmail.com eller på 
40 47 56 20 kl. 17-21, eller i weekenden.
Hvis du vil hjælpe, eksempelvis med bagning, kan du 
henvende dig til Dorte Bach.

Pris for lejren:
Hele lejren: 195 kr. pr. person. Familiepris 450 kr.
Fredag: 95 kr. pr. person. Familiepris 200 kr.
Lørdag:  130 kr. pr. person. Familiepris 300 kr.

LEJLIGHEDSKOR
Så er der igen en lejlighed til at synge i kor!!
Der er snart menighedslejr, og derfor laver vi igen et 
lejlighedskor. Det plejer at være super hyggeligt, så 
håber vi ses
Husk: Lejlighedskor er for alle - børn, unge, voksne, 
store og små sangstemmer!
PROGRAM
Søndag 26. august ca. kl. 12.00-13.30 i Sct. Johannes 
kirke (efter gudstjeneste).

Tirsdag 4. september kl. 18.30-20.30 i Sct. Johannes 
Kirke
Søndag 16. september ca kl. 12.00-13.30 i Sct. Johan-
nes kirke (efter gudstjeneste) 
Tirsdag 25. september kl. 18.30-20.30 i Sct. Johannes 
Kirke
Lørdag 29. september: Vi synger på menighedslejren. 
Giv gerne besked om I kommer - og send beskeden 
videre til andre, der skal have buddet!
Jeg glæder mig til at synge med jer!
De bedste hilsner Bjarke (tlf. 50744725)

6 Sct. Johannes Kirke, Herning
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OPLEV GOSPELKORET GOOD TIME
En koncert med Good Time er swingende rytmer og 
fællesskab om glæden ved at synge. Korets reper-
toire strækker sig fra kendte gospel-traditionals over 
storslåede ballader til nyere rytmisk gospelmusik, 
bl.a. gospelsalmer.
Vi hedder ”Good Time”, fordi mennesker har det 
godt, når vi synger sammen. Sådan har vi det til kor-
prøverne, og på samme måde inviteres publikum altid 

til at deltage med et par fællessange, hvor man ofte 
får rørt både stemme, krop og lattermuskler.
Koret har eksisteret i 10 år under kyndig musikalsk 
ledelse af den erfarne gospelpianist Henrik Tjagvad, 
som også knytter et par ord til enkelte af sangene om 
deres baggrund eller temaer som glæde og håb, som 
vi gerne vil viderebringe.
Good Time består af omkring 30 sangere, hører til i 
Herning og samler folk fra hele oplandet.

ROSENGUDSTJENESTE
Søndag den 28. oktober 2018 kl. 19:00 er der Ro-
sengudstjeneste i Sct. Johannes kirke.
Det er pastor Mogens Svendsen fra Landsorganisa-
tionen KRIS, der taler ved gudstjenesten. Sædva-
nen tro vil der være lovsang.
KRIS står for Kristen terapi og Rådgivning for 
Incestofre og Seksuelt misbrugte. Ved gudstjene-
sten ønsker vi at sætte fokus på Guds kærlighed og 
barmhjertighed og særligt understrege Hans ret-
færdighed overfor seksuelt voldsramte mennesker. 
Profeten Joel 2,25:”Jeg erstatter jer de år--”
Gudstjenestens hovedsigte er at vise solidaritet, 
opmuntring og støtte til at overleve efter seksuelle 
overgreb. 
KRIS’ kerneydelser er den direkte hjælp til ince-
stofre og seksuelt misbrugte – og deres pårørende. 
Der gives undervisning samt information om tema-
et incest og seksuelt misbrug. 
Ud over dette yder KRIS også hjælp til mennesker, 

Sæt fokus på familiens trivsel i efteråret 
KIFF: Samarbejdsforløb for skilte forældre 
Styrk jeres samarbejde til gavn for jeres børn.3 tirsdage kl. 17-21  
D. 18.9., 25.9 og 2.10. + opfølgning 

Familiefokus: Samtaleforløb for gravide 
Tid og rum til refleksion og samtale  i gruppe 
6 mandage eller torsdage kl. 16-18.30 
Hold 1: D. 4.10, 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. og 29.11. 
Hold 2: D. 8.10., 22.10., 29.10., 12.11., 19.11. og 3/12  

PREP: Kommunikationsforløb for par 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
5.-6.10. kl. 9-16 + opfølgning 

For skilte  

For gravide 

For par 

Kontakt Koordinator Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

der af andre årsager har ondt i livet.
Efter gudstjenesten er der kaffe i menighedsloka-
lerne, hvor der vil være mulighed for at få en snak 
med medarbejdere fra KRIS og få yderligere infor-
mation om organisationens arbejde.
ALLE er hjertelig velkommen til at deltage.

Mogens P.C. Svensen - KRIS

CAROLINE HENDERSON
Julekoncert med Caroline Henderson i Sct. Johannes 
Kirke d. 27. november kl. 20. Billet købes via ticket-
master.dk. Caroline Henderson startede en tradition 
tilbage i 2010 med at lave julekoncerter i kirker landet 

over. I 2017 spillede hun over 40 udsolgte julekoncer-
ter rundt i forskellige danske byer. I år besøger hun 
Sct. Johannes Kirke sammen med sin faste pianist 
Nikolaj Hess og multi-instrumentalisten Gustaf 
Ljunggren. De leverer en stemningsfuld koncert, der 
både har gamle klassikere og julesange på repertoiret.

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2018
11. september kl. 19:30 Orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalget. Efter orienteringsmødet 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.
9. oktober. Foreligger der kun en gyldig liste aflyses 
valget.
6. november kl. 9-20 Valg afholdes såfremt, der 
foreligger mere end en kandidatliste.
15. november. Menighedsrådet konstituerer sig.

Regler for kandidatlister
Den 2. og 9. september 2018 bekendtgøres reglerne 
for opstilling og indgivelse af kandidatlister ved alle 
regelmæssige gudstjenester. Reglerne kan også ses 
på http://www.km.dk/folkekirken/valg/

Orienteringsmøde
Der afholdes orienteringsmøde den 11. september kl. 
19:30 i Sct. Johannes kirkens menighedslokaler. Efter 
orienteringsmødet vil der være lejlighed til at opstille 
en liste til valget.
 
Kandidatlister
Kandidatlister udleveres fra 1.september ved hen-
vendelse til Sct. Johannes kirkes kontor. Kun lister 
udleveret herfra er gyldige.
En kandidatliste skal indeholde mindst 1 kandidat og 
højst 20 kandidater.
En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 

og højst 15 stillere, som har valgret ved Sct. Johan-
nes Kirke.
En kandidatliste skal være underskrevet af alle kan-
didater.
En kandidatliste skal indeholde et navn på en person, 
som står for listen (ejer af listen).
Der skal angives om kandidatlisten har sideordnet 
eller prioriteret opstilling.
En kandidatliste skal afleveres til Sct. Johannes Kir-
kes kontor, Fredhøj allé 2, 7400 Herning eller til
Knud Haaning Andersen,
Rugvænget 73,7400 Herning
senest 25. september 2018 kl. 19:00
Hvem er stemme- og opstillingsberettiget?
Alle der bor i Sct. Johannes Sogn, som ikke har løst 
sognebånd til præster i andet sogn.
Alle som har løst sognebånd til en af Sct. Johannes 
Kirkens præster.
Alle skal være fyldt 18 år den 6. november.

Valgperiode
Da der har været stor tilfredshed med at valgperio-
den er på 2 år fortsætter Sct. Johannes Kirke 2-årige 
valgperiode. Det nye menighedsråd kommer til at 
fungere fra 1. søndag i advent 2018 til 1. søndag i 
advent 2020.

Hvor mange skal vælges?
Der skal vælges 10 medlemmer til det nye menig-
hedsråd, men der skal gerne også være nogle supple-
anter.

På valgbestyrelsens vegne
Knud Haaning Andersen, formand

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 livsgrundlag 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 – Efterføl-
gende 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.
Find programmet i tidligere kirkeblad eller på:
https://www.sctjohannes.dk/download/Alpha_A4.pdf

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

HVERDAGSGUDSTJENESTER
I løbet af efteråret kommer der nogle hverdagsguds-
tjenester i Sct. Johannes Kirke. Tanken er, at der skal 
være god tid til tilbedelse af Herren, og der vil blive

brugt andre sange end salmebogens.
Meget mere info følger i næste kirkeblad, men hold 
øje med hjemmesiden de næste måneder, hvor infor-
mationen også bliver lagt ud.

Scot Christensen


