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Menighedsarbejdet anvender MobilePay. Arrangementer, der afholdes af
Menighedsarbejdet, som sogneaftener,
kirkefrokost og menighedslejr, kan betaling foretages med MobilePay 43083

FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE

Find kontakt til Lene Frølund
Rasmussen på lfr@km.dk eller
23 82 78 73 eller Facebook:
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FRISK LUFT & MOTION MED FORMÅL

INVITATION

Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste
inviterer til årlig inspirationsaften.
Alle er velkomne! Yderligere information hos
Tove Jessen, tlf. 40 35 65 53, tbj@sctjohannes.dk

Kirkebladet søger personer, der har lyst til at uddele
kirkebladet 4 gange om året på en gade.
Lige nu har vi 3 ledige ruter i centrum af Herning.
Kontakt for yderligere oplysning - Tove Jessen, Tlf.
40 35 65 53, tbj@sctjohannes.dk

CAFE JOHANNES

Tirsdag den 4. december kl.
14 - 16 arrangeres adventshygge i Café Johannes.
Deltagelse er gratis. Man
opfordres til at medbringe en
gave til
pakkeleg, værdi ca. 25,- kr.
Alle er velkomne.
Café Johannes holder lukket
den 18. + 25. december og
1. januar.

OPSTART

Torsdag den 10. januar begynder klubberne igen.
Programmer og anden info. kan findes på hjemmesiden www.sctjohannes.dk
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Aktuelt

December - Januar - Februar

LUCIA / FAMILIEAFTEN

Torsdag den 6. december kl. 19:00

AMAZING HOURS - Rytmisk musikgudstjeneste
FOR UNGE & SEMIUNGE ;)
Søndag den 16. december kl. 16:00
Med efterfølgende pizzahygge!

Vi prøver igen at samle musikere, sangere og hjælpere til en
hyggelig aften. Der vil igen være nye sange med nye toner, og der vil
også være kendte sange, som vi alle kan synge med på.
Hvis du er til lidt højere musik og sang, så er det stedet. Ind imellem
gir’ vi den gas i det store kirkerum :) Da vi nærmer os jul, vil indholdet
også komme til at bære tema i den retning.
Voksne - Husk 20,- kr. til pizza, som bestilles ved indgangen;) Lennart B. Jessen

JULEAFSLUTNING FOR INSTITUTIONER

Sct. Johannes Kirke danner hvert år rammen om juleafslutning for
børn i alle aldre. Vi glæder os igen til at hilse på en frisk flok børn
og unge, der er klar til juleferie.
Afslutningerne falder på følgende dage:
Onsdag d. 12. dec. fra kl. 10:00 Børnehaver og dagplejere
Torsdag d. 20. dec. fra kl. 11:00 Vestervangskolen

Sct. Johannes Kirke, Herning
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Kirkekalender

December - Januar - Februar

Lørdag 1. dec.
		
Tirsdag 4. dec.
Tirsdag 4. dec.
Torsdag 6. dec.
Mandag 10. dec.
Torsdag 13. dec.

kl. 9:30
Kirkehøjskole. Billedkunsten og den kristne tro.
		 v. Lektor, Hans Jørgen Frederiksen, Århus.
kl. 14:00 Adventshygge i Café Johannes. Alle er velkomne!
kl. 19:30 Julekoncert. Herning Koncertorkester. (se side 6)
kl. 19:00 Lucia / Familieaften. Vi begynder i kirken.
kl. 19:30 Julekoncert. Herning Korforening. (se side 6)
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til adventshygge.

Tirsdag 8. jan.
Torsdag 10. jan.
Torsdag 24. jan.

kl. 19:00
kl. 14:00
kl. 14:00

Torsdag 7. febr.
		
Torsdag 14. febr.
Torsdag 28. febr.

kl. 19:30 Sogneaften. Tilgivelse.
		 v. Psykolog, Mette Høyvig, Odense.
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Evangelisk Alliances Bedeuge. Denne aften i Sct. Johannes Kirke
Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

DE 9 LÆSNINGER
4. søndag i advent er i år søndag d. 23.
december. Denne søndag vil være lidt
anderledes, idet gudstjenesten er en
gudstjeneste med liturgiske læsninger og
musikalske indslag. Der er ingen prædiken denne søndag, ej heller nadver.
De 9 læsninger er oprindelig en engelsk
tradition, hvor denne musikgudstjeneste

første gang blev afholdt i 1918 i Kings
College Chapel i Cambridge. De 9 læsninger er en gudstjeneste, hvor der gennem 9 bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, som
vi kan læse om i Bibelen. Indimellem vil
der være korsang og fællessange. Efter
gudstjenesten kl. 10.00 vil der som vanligt være kirkekaffe.

NYT MENIGHEDSRÅD

Lisbeth Gammelgaard Trans, Henrik Bording og følgende suppleanter Anitta Helge Søndergaard, Poul
Erik Lodahl, Leif Søndergaard, Benny Christensen
og Flemming Hølmkær.
Da der ikke indkom andre lister inden tidsfristens
udløb, er de på listen valgt. Samtidig skal der lyde
en stor tak til de 3, som træder ud af menighedsrådet, for det store arbejde, de har lagt gennem de
sidste mange år. På menighedsrådets vegne

Da vi ved Sct. Johannes kirke har bestemt, at vi har
2 års valgperiode, har vi nu fået valgt et nyt menighedsråd, som indsættes første søndag i advent.
Vi havde orienterings- og opstillingsmøde den 11.
september, hvor vi fik lavet en liste med følgende
personer i opstillings rækkefølge, Gert Vendelbo,
Niels Henrik Lyngbye, Knud Haaning Andersen,
Janne Boye Petersen, Britta Vendelbo, Pia Madsen,
Alice Schmidt Lodahl, Tina Jæger Christensen,

Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver torsdag

Scot Christensen

Gert Vendelbo

Faste ugentlige arrangementer
kl. 14:30
Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
kl. 16:15 - 17:00
Forbøn i den Lille Sal.
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).
kl. 18:30-20:30
Junior pigeklub ReTRO hver anden torsdag. (Se oplysninger på www).
4

Sct. Johannes Kirke, Herning

Gudstjenester
Dato

2. dec.
9. dec.
11. dec
16. dec.
16. dec.
23. dec.

24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
1. jan.
6. jan.
13. jan.
20. jan.
24. jan.
27. jan.
29. jan.
3. febr.
10. febr.
17. febr.
24. febr.
26. febr.
3. marts

Højtid

1. sønd. i advent
2. sønd. i advent

Tid/Præst
10:00 ☺ LBJ

Indsamling

Menighedsarbejdet
Retten Til Liv

Info.

Kirkefrokost

10:00
SAC
Fyraftensgudstjeneste
16:30
SAC
3. sønd. i advent.
Menighedsfakultetet
10:00 ☺ LBJ
Amazing Hours
16:00
LBJ
4. sønd. i advent
Dansk Oase
De 9 læsninger
10:00
SAC
Børnevenlig julegudstj.
11:00 ☺ LBJ
Juleaftens dag
Retten Til Liv
Traditionel tjeneste
14:30 LBJ 16:00 SAC
Juledag
10:00
SAC
2. juledag
INGEN TJENESTE ! (iflg. biskoppens forslag)
Julesøndag
10:00		 SAC
Åbne Døre
Nytårsdag
14:00		
LBJ
Bibelselskabet
Helligtrekonger søn. 10:00 ☺ SAC
Dansk Bibel Institut
1. søndag. eft. h3k. 10:00		 SAC
Agape
2. søndag. eft. h3k. 10:00 ☺ LBJ
MAF
Messy Church
16:30 ☺ LBJ
3. søndag. eft. h3k. 10:00
Menighedsarbejdet
LBJ
Fyraftensgudstjeneste
16:30
SAC
4. søndag. eft. h3k. 10:00
Indre Mission
LBJ
Sidste søn. eft. h3k. 10:00 ☺ SAC
Dansk Europamission
Septuagesima sønd. 10:00
Menighedsfakultetet
LBJ
Seksagesima søndag 10:00 ☺ SAC
Dansk Oase
Fyraftensgudstjeneste
16:30
SAC
Fastelavn
DF Søndagsskoler
10:00 ☺ SAC
Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

Hvad er det, der gør jul til noget særligt

Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Svend Erik Petersen

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.
Sct. Johannes Kirke, Herning
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Aktuelt
Sct. Johannes Kirke på menighedslejr
Sidste weekend i september var vi 60-70 stykker afsted på menighedslejr på Tårnborg, og alle aldre var
repræsenteret.
Vi havde to gode dage, hvor der både var plads til
sjov og alvor. Fredag havde vi besøg af Mark og
Michael fra Fyn, der fængende fortalte om, hvordan
Gud havde grebet ind i deres liv, som havde været
præget af psykisk sygdom. Lørdag havde vi besøg
af Sprint, der dygtigt satte os ind i, hvad nådegaver
er, og hvordan vi finder ud af, hvilke nådegaver vi
selv har. – Det gav basis for både gode drøftelser og

FYRAFTENSGUDSTJENESTER

I september havde vi vores første fyraftensgudstjeneste. Som navnet antyder ligger gudstjenesten sidst på
dagen.
Gudstjenesten begynder kl.16.30 og slutter ca. kl.
17.15 og holdes i sideskibet i Sct. Johannes Kirke.
Gudstjenestens form er enkel og ser ud som følger:
- Præludium - Indgangsbøn - Sang/Salme - Kort andagt - Tid til lovsang, herunder ofte en tid

December - Januar - Februar
overvejelser.
Lørdag eftermiddag var det tid til at få pulsen op,
dels gennem et opgaveløb, og dels gennem en fodboldkamp for alle aldre, hvor der virkelig blev gået til
den.
Om aftenen sang Lejlighedskoret under ledelse af
vores organist, Bjarke, ligesom flere fik mulighed for
at optræde på de skrå brædder i fine bæverkostumer.
Så da vi nåede frem til lørdag aften, tog alle trætte,
men glade og berigede hjem fra årets lejr – og glædede sig allerede til næste års menighedslejr!

Henrik Kofoed

til stilhed - Nadver - Afsluttende sang og bøn.
Jesper Tungelund spiller guitar ved sangene og Scot
Christensen er liturg.
Sangene vil primært være kristne kor/sange, herunder
både gamle og nyere lovsange.
I den kommende periode afholdes gudstjenesterne
følgende tirsdage: 11/12 – 29/1 – 26/2

Scot Christensen

HERNING KONCERTORKESTER

Tirsdag d. 4. december kl. 19.30
Julekoncerten er et udpluk af iørefaldende klassiske
numre af bl.a. Steve Cortland, Jacob de Haan og David Marshall. Desuden spilles der en række dejlige
julemelodier - både danske og engelske - og der vil
være fællessang med orkestret.

”NU KOM DER BUD FRA ENGLEKOR AT GUD HERNED VIL STIGE”
Herning Korforenings juleprojektkor inviterer
sammen med Sct. Johannes Kirke
til en stund med tid til fordybelse i julehøjtidens
mysterier via kendte og elskede salmer, danske
og nogle engelske. Vi lader den inderlige musik
og tekst lyse for os på vor vej til barnets fødsel i
Betlehem og samhørigheden mennesker imellem. Vi vil gerne give plads til, at glæden, julefreden og den velgørende indre stilhed kan finde
vej til os, mens vi holder en pause fra verdens
larm.
Vi synger for jer, og vi synger sammen med jer.
I spidsen for koret står vores unge musikalske
dirigent Søren Bormann. Søren har trådt sine
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barnesko i Herning Kirkes Drengekor og sidenhen blandt andet læst musik i Århus. Søren
arbejder ambitiøst og med godt humør, så vi får
sunget noget rigtig god og dejlig musik i koret –
og nu altså god julemusik.
Dato: mandag den 10. december kl. 19.30.

Sct. Johannes Kirke, Herning

Aktuelt

December - Januar - Februar
Har I oplevet noget,
som måske kunne være anderledes i kirken ?
Vi kan intet negativt sige om det at komme i kirken. Tvært imod så kan man måske have haft en lidt
hektisk dag på jobbet m.m., og syntes det hele er lidt
øv, men så er det måske i forbindelse med at klubben eller kirken afholder et arrangement, som man
så møder op til, og så møder man folk, som lige får
ens humør op igen, da de måske har haft en dejlig og
nem dag, og det smitter så af på os andre, så man får
faktisk altid en masse positiv energi ved at komme i
kirken.
Har I fået et større netværk igennem Kirken ?
Ja, det kan jo ikke undgås, at man møder en masse
andre mennesker, når man nu møder op i kirken til
fælles spisning, som kirken afholder. Flere forældre
kommer der, da deres børn også har hørt, at der sker
en masse sjove ting for børn i kirkeklubben, så vi er
jo efterhånden en del, der mødes der.

EN FAMILIES INDTRYK FRA KIRKEN
Har det været nemt at finde ind i kirken ?
Det var tilfældighedernes spil, som gjorde, at vi stiftede bekendtskab med Sct. Johannes Kirke.
Det var fastelavn, og vi søgte på nettet over steder i
Herning, hvor der blev afholdt Fastelavnsfest.
Deriblandt kom Kirken så frem, og vi havde i forvejen hørt godt om kirken, så valget var egentlig nemt
for os. Det blev startskuddet til vores tilgang til Sct.
Johannes Kirke. Nu 5 år efter, noget som vi i dag
under ingen omstændeligheder vil undvære.
Hvordan oplever I som familie at komme i
Sct. Johannes Kirke ?
Vi er rigtig glade for at komme der til de arrangementer kirken afholder, noget vi aldrig før har gjort.
Begge vores børn blev lidt nysgerrige på den klub
kirken tilbød de små efter fastelavnsfesten
i kirken for ca. 5 år siden. Tove og hendes team gør et
kæmpe stykke arbejde, så alle føler sig velkommen,
og de er ALLE de sødeste mennesker, stor ros til
dem. Vi er jo automatisk blevet draget ind i mange af
de ting, der sker i klubben, og der igennem fundet ud
af, at man jo ikke behøver at være meget kristen for
at kunne deltage i de ting, der sker i kirken - selvom
vi nu begge tror, at der er mere i mellem himmel og
jord end bare os.

Sct. Johannes Kirke, Herning

Hvad kræves af forældre
at sende et barn i børneklub 100 gange ?
Syntes ikke det kræver en hel masse af os, da vores
børn er vildt glade for at komme der. Det viser
de 100 gange, som vores datter på 8 år nu har opnået,
så vi har bare givet plads til det i hverdagen, og som
alt andet støttet op om det, de gerne vil.
Giver det god mening at Kirken har forskellige
tilbud i forhold til jeres familie ?
Vi syntes begge, at det er meget positivt, at kirken
spænder så bredt. Vi har altid forbundet kirken med
et sted, man kom til barnedåb, bryllupper og begravelser, men vi har da fundet ud af, at kirken er så
meget mere. Der forgår så mange spændende ting og
tilbud for børn og voksne i alle aldre, tilbud som er
både sjove og spændene.
Vi vil da bestemt opfordre andre, der kun tror at kirken er for nogle, der er meget kristne, til at møde op,
og de vil så hurtigt finde ud af, at kirken er SÅ meget
mere.

Lennart, Louise, Cecilie og Xenia
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Ligesom alt andet vigtigt i livet,
skal der investeres tid og kræfter i
at få et forhold til at fungere godt.
På Ægteskabskurset bliver I som
par inviteret med på 7 inspirerende dates, hvor I sammen med jeres
partner kan sætte jeres forhold i fokus.
Målet med Ægteskabskurset er at skabe gode relationelle vaner, som kan hjælpe parrene med at vokse
tættere sammen og hjælpe til, at ægteskabet vokser
livet igennem. Dette kursus er for alle par, ikke kun for
uerfarne eller for par, der er kørt uhjælpeligt fast. Det
er i høj grad også rettet mod dem, som kender til gode
hverdage, hvor solen skinner, men også til kedsomhed,
frustration og mangel på overskud. Altså: et almindeligt liv, der trænger til et godt eftersyn!
Ægteskabskurset er, trods kursets titel, ikke kun for
gifte par, om man har været gift i 2 eller 60 år – alle
samlevende par er velkomne. De praktiske redskaber i
kurset kan bruges af alle.
Rammen om kurset er kristen og kursets indhold er baseret på kristne principper og værdier, men alle emner
er alment relevante og kan være en hjælp og udfordring
for alle uanset om man er tilknyttet en kirke eller ej.
Hver aften starter med et måltid, hvor man kan slappe
lidt af og tale med sin partner i romantiske omgivelser. Man sidder som par ved hvert sit bord og arbejder
sammen. Under hver session er der indlagt pauser, hvor
parrene får tid til at snakke om nogle af de emner, som
er blevet bragt på banen i løbet af oplægget. Parrene
sidder langt fra hinanden, og der bliver spillet baggrundsmusik for at sikre, at ingen kan høre de andres
samtaler. Parrenes privatliv respekteres, og der er ingen
gruppediskussioner eller nogen forventning om, at man
fortæller om sit indbyrdes forhold.
NB! Vi ser talerne på dvd på storskærm, da det er

idéparret bag kurset, Nicky og Shila Lee fra England,
som underviser. De startede kurset i 1996 og har siden
kørt kurset 2-3 gange om året. Det er således to meget
erfarne undervisere, vi skal følge på dvd. I England
kaldes kurset ”The Alpha Marriage Course”. Vi havde
den store glæde at deltage ved én af de 7 aftener, da vi
besøgte denne menighed i London i 2016. Deraf vores
lyst til at køre et sådan kursus i Sct.Johannes kirke,
som vi nu kører for anden gang.
Kurset består af 7 sessioner med følgende temaer:
16/1: Opbyg et solidt fundament
23/1: Kunsten at kommunikere
30/1: Konfliktløsning
6/2: Tilgivelsens kraft
20/2: Familiens indflydelse
27/2: Et godt sexliv
6/3: Kærlighed i praksis

Praktiske informationer:
TID

kl. 18.30-21.00. Vi begynder med spisning

STED

Sct.Johannes Kirke

PRIS

700 kr. pr.par, inklusive aftensmad, kaffe og materialer

TILMELDING

Senest d. 9. januar til Scot Christensen på tlf: 97214293
eller mail: sac@km.dk.

PLADSBEGRÆNSNING

Max 15 par kan deltage – ”først til mølle”.

BETALING

Senest d. 9. januar på kirkens konto 7614 – 1028183
med navn + mrk. ”Ægteskabskursus”.
Eftertilmelding er ikke mulig.

Yderligere info hos kursuslederne
Ingibjørg og Scot Christensen på tlf: 97214293
e-mail: sac@km.dk

Kirkebladet udgives af Sct. Johannes Sogns Menighedsarbejde og Menighedsrådet. Tryk: JOHNSEN Graphic Solutions A/S, Layout: Lennart B. Jessen, Sct. Johannes Kirke

INVESTÉR I DIT FORHOLD! - Tag med på Ægteskabskursus i foråret 2019.

