
 Alpha
 Koncert
 Bogsalg
 Kalender
 Skriftemål
 Luciaaften
 Børnekirke
 Sogneaften
 Bibelforedrag
 Messy Church
 Mini-konfirmand
 Fyraftensgudstjenester

SCT. JOHANNES KIRKE
HERNING De

c.
Ja

n.
Fe

br
.

20
20



LUCIA + MESSY CHURCH
* Drop in kl. 16:30
* Aktiviteter kl. 16:45
* I kirken kl. 17:30
* Pizza kl. 18:00
* Tak for i aften kl. 19:00

Torsdag den 5. december kl. 16:30 prøver vi 
et lidt anderledes adventsarrangement, idet 
Luciaaften og Messy Church holder en fælles 
aften for hele familien. Man melder sig til ved 
ankomst, og så vil der senere på aftenen være 
aftensmad og lækkerier :)
Mulighed for at benytte Taxa / kirkebil til denne 
aften. Alle er meget velkomne!

AKTUELTAKTUELT
December - Januar - Februar

KIRKEBLADET
Blad nummer 87
dec. - febr. 2020.
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1. marts.
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Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
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lj@sctjohannes.dk

Forsidefoto
Lys i træ.

Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste 
inviterer til denne fælles folkekirkelige 
inspirationsaften, hvor det denne gang 
er Aulum, der er værtssogn. Alle er 
hjertelig velkomne!

RUND FØDSELSDAG
I anledning af min fødselsdag vil
jeg gerne byde på lidt ekstra til
kirkekaffen efter gudstjenesten
den 5. januar 2020.
Med venlig hilsen
kirketjener Ingolf Mørch

FASTELAVN
Søndag den 23. februar kl. 10:00. Vi fastholder den 
gode tradition med
gudstjeneste,
varme pølser
m. brød og
tøndeslagning
på fire tønder.

Velkommen!

CAFÉ JOHANNES
Tirsdag den 3. december kl. 14 
- 16 arrangeres adventshygge i 
Café Johannes.
Deltagelse er gratis. Man opfor-
dres til at medbringe en gave til 
pakkespil, værdi ca. 25,- kr. Alle 
er velkomne.

Café Johannes er lukket den 17. + 24. + 31. dec.
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NYT ALPHAKURSUS!
Sct. Johannes indbyder for 3. år i træk til 
ALPHAKURSUS i foråret 2020. Har du spørgs-
mål til livet, så er ALPHAKURSET en chance for 
at udforske meningen med livet! Det er for enhver, 
som har lyst til at undersøge, hvad den kristne tro 
går ud på. Det er afslappet, sjovt og udfordrende. 
Hver aften begynder kl. 18.30 med spisning og 
uformelt samvær. Efterfølgende er der et oplæg over 
aftenens emne. Den sidste times tid er der samtale i 
små-grupper, hvor aftenens emne og oplæg drøftes. 
Vi slutter præcist kl. 21.00 hver gang. Endvidere vil 
der være en weekend (fredag-lørdag), hvor vi gen-
nemgår 3 af emnerne. Alle aftenerne finder sted i 
sognelokalerne ved Sct. Johannes Kirke, Herning.
Hvem er ALPHA for?
Det er for alle aldre, ung såvel som gammel. 
ALPHA er for dig: Som ikke er kristen /som er ny i 
troen / som gerne vil genopfriske nogle af de grund-
læggende ting ved kristentroen / som bare har lyst 
til at udforske kristendommen!
Program: 
15. januar: ”Hvem er Jesus”?
22. januar: ”Hvorfor døde Jesus”?
29. januar: ”Hvordan kan jeg tro”?
5. februar: ”Hvorfor og hvordan skal jeg bede”?
19. februar: ”Hvorfor og hvordan skal jeg læse i 
Bibelen”?
26. februar: ”Hvordan leder Gud os i dag”?
4. marts: ”Helbreder Gud i dag”?
13-14. marts: ”Hvem er Helligånden”? / ”Hvad gør 
Helligånden”? / ”Hvordan kan jeg blive fyldt af 
Helligånden”? (ALPHA-WEEKEND)
18. marts: ”Hvordan kan jeg modstå det onde”?
25. marts: ”Hvad med kirken”?
1. april: ”Hvordan får jeg mest ud af mit liv”?
Pris:
Deltagelse er gratis. Dog betales 30 kr. for aftens-
mad, og der kan tilkøbes kursushæfte til 50 kr.
Sted:
Hele forløbet finder sted i ”Vestfløjen” – sogneloka-
lerne ved kirken.
Tilmelding:
Senest d. 9. januar 2020 til Scot A. Christensen. 
Mail: sac@km.dk /tlf: 97 21 42 93
NB! Allerede d. 27. november 2019 kl. 18.30 ind-
byder vi til ”ALPHA-PARTY”. Det er en introaften 
til ALPHA-KURSET, hvor man kan få en fornem-
melse af, hvad kurset drejer sig om. Denne aften er 
for tidligere ALPHA deltagere og nye interesserede. 

December - Januar - Februar

Aftenen og maden er gratis 
denne aften. Tilmelding hertil 
senest d. 24. november til sog-
nepræst Scot A. Christensen.

Scot A. Christensen

JEG HEDDER BENNY OG HAR
DELTAGET I ALPHAKURSET
EFTERÅRET 2017

Jeg hedder Benny og 
har deltaget i ALPHA-
KURSET efteråret 2017. 
Jeg er født og opvokset i 
et kristent hjem, har gået 
på en kristen friskole og 
er gennem hele mit liv 
kommet i kirken – så den 

kristne tro har altid været en del af mig og min hver-
dag. 
Jeg tilmeldte mig ALPHA sammen med min kæreste 
Tina – bl.a. fordi Tina havde brug for at få repeteret 
hendes kristendomshistorie. Jeg var nem at overtale 
– fordi vi gerne ville ’gå til noget’ sammen. Det har 
været virkelig hyggeligt at gå på ALPHA kurset, hvor 
vi hver gang startede med at spise sammen. Her lærte 
vi de andre kursister at kende, fordi snakken jo gik på 
løst og fast, gøremål i hverdagen m.m. – vi fik skabt 
en tillid til hinanden, som gjorde det muligt at debat-
tere et følsomt og alvorligt emne efterfølgende. Vi fik 
også hurtigt lavet en kageliste 
Matthæus 18, vers 20 – ’For hvor to eller tre er for-
samlet i mit navn, da er jeg midt iblandt dem.’ Hver 
aften havde sit eget emne med en oplægsholder – et 
oplæg, som den efterfølgende debat tog udgangspunkt 
i. Emnerne var mange f.eks.: ’Hvorfor døde Jesus?’ og 
’Hvem er-, og hvad gør Helligånden?’ Det var spæn-
dende og givende - jeg har også lært meget nyt, selv 
om jeg kender min bibelhistorie. Det var meget godt 
at høre de andre kursisters mening/holdning, og vi 
havde rigtig mange gode og alvorlige snakke. 
I dag nyder vi godt af det venskab, som vi har fået 
til de andre kursister under forløbet. Det er dejligt at 
mødes i kirken – og at vi har haft en fælles oplevelse 
i ALPHA kurset, som vi gerne vil anbefale andre at 
deltage i. Bibelhistorien skal relatere og inspirere os 
til det at være en kristen i dagens Danmark, og jeg 
bliver fascineret af og bekræftet i, at Bibelen er sand 
og troværdig og giver os svar på de store spørgsmål 
og mening med livet.

Benny Christensen
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Faste ugentlige arrangementer
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 Aktiv Centret (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på kirkens hjemmeside).
 kl. 15:30-16:30 Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside).
 kl. 18:30-20:30 Junior pigeklub ReTRO hver anden torsdag. (Se oplysninger på www).

Tirsdag 3. dec. kl. 14:00 Adventshygge i Café Johannes. (se side 2)
Tirsdag 3. dec. kl. 19:30 Julekoncert med Herning Koncertorkester. Gratis adgang. (se bagsiden)
Torsdag 5. dec. kl. 16:30 Luciaaften + Messy Church. Familieaften i kirken (se side 2)
Søndag 8. dec. kl. 15:00 Julekoncert v. Voices By Heart (se bagsiden)
Torsdag 12. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen. Velkommen!
Torsdag 12. dec. kl. 19:30 Julekoncert med Herning Korforening. Gratis adgang. (se bagsiden)

Søndag 5.-12. jan.  Evangelisk Alliances bedeuge. (se opslag EA-Herning Facebookside)
Torsdag 9. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen. Velkommen!
Onsdag 15. jan. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Onsdag 22. jan. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Torsdag 23. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen. Velkommen!
Onsdag 29. jan. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Torsdag 30. jan. kl. 16:30 Messy Church. Familieaften i kirken (se side 2)

Onsdag 5. febr. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Torsdag 6. febr. kl. 19:30 Sogneaften (se side 6)
Torsdag 13. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen. Velkommen!
Onsdag 19. febr. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Torsdag 20. febr. kl. 19:30 Bibelen under lup (se side 6)
Onsdag 26. febr. kl. 18:30 Alpha Kursus (se side 3)
Torsdag 27. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen. Velkommen!

MINIKONFIRMANDER
I Sct. Johannes Kirke kan vi igen i foråret tilbyde et minikon-
firmand forløb. Minikonfirmandforløb ligger fra d. 3. marts 
til den 12. maj, om tirsdagen fra kl. 14:30 -16:00 og er for 3. 
klasses elever. Så går du i 3. klasse, er du velkommen til mi-
nikonfirmand, hvor vi skal: - høre bibelhistorie.
- lære kirken at kende. - synge.
- bede Fadervor.  - lege.
- spille spil.   - være kreative, male mm.
- have det sjovt.
Lyder det som noget for dig, så kom og vær med. Vi ses 
tirsdag den 3. marts kl. 14:30. Tilmelding kan ske på: 
25309327 eller på dsb@sctjohannes.dk
Mange venlige minikonfirmand hilsner
Kirke- og kultur medarbejder Dorte Søltoft Bach
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. dec. 1. søndag i advent 10:00  SAC Indre Mission m. offergang. Frokost.
5. dec. 16:30-19:00 LBJ Lucia + Messy Church
8. dec. 2. søndag i advent 10:00 ☺ LBJ MAF
15. dec. 3. søndag i advent 10:00  SAC Dansk Oase Skriftemål kl. 9:30
22. dec. 4. søndag i advent 10:00 ☺ LBJ Åbne Døre Prædikant Henrik Kofoed

24. dec. Juleaften 11:00  LBJ
14:30 SAC 16:00 LBJ Blå Kors Børnevenlig juleaften.

Traditionel juleaften.
25. dec. Juledag 10:00  LBJ Agape
26. dec. Anden juledag 10:00 SAC+SC Dansk Europamission Prædikant Stig Christensen
29. dec. Julesøndag 10:00  LBJ Dansk Bibel Institut Prædikant Niels H. Lyngbye
1. jan. Nytårsdag 14:00  SAC Bibelselskabet
5. jan. Helligtrekongers søn. 10:00 ☺ LBJ Menighedsfakultetet
12. jan. 1. søn. efter h.3 k. 10:00  LBJ Menighedsarbejdet
19. jan. 2. søn. efter h.3 k. 10:00 ☺ SAC Agape
26. jan. 3. søn. efter h.3 k. 10:00  LBJ Retten Til Liv
28. jan. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste
30. jan. 16:30-19:00 LBJ Messy Church
2. febr. Sidste søn. eft. h.3 k. 10:00 ☺ SAC MAF
9. febr. Septuagesima 10:00  LBJ Indre Mission
16. febr. Seksagesima 10:00 ☺ SAC Alpha Danmark
23. febr. Fastelavn 10:00  LBJ DFS Søndagsskoler Se side 2
25. febr. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste
1. marts 1. søn. i fasten 10:00  SAC Åbne Døre

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

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER
Info.

KONTAKTER & ADRESSERKONTAKTER & 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.

Lad verden ej med al sin magtLad verden ej med al sin magt
os rokke fra vor dåbes pagt,os rokke fra vor dåbes pagt,
men giv, at al vor længsel måmen giv, at al vor længsel må
til dig, til dig alene stå!til dig, til dig alene stå!

DDS123v7DDS123v7
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BIBELEN UNDER LUP!
Bibelforedragene i foråret 
2020:
”Bibelen under lup” er den 
samlede overskrift over for-
årets tre bibelforedrag.
Her tager Niels Henrik 
Lyngbye det op, som folk 
siger om den bog, som er 
kirkens grundbog.
Er de to testamenter tro-

værdige? Har de nået os uændrede? Og hvad er 
deres betydning for os i dag?
Spørgsmålene tages op med udgangspunkt i tre 
videoindslag, som ved hjælp af illustrative paral-
leller og computergrafik anskueliggør Bibelens 
tilblivelse på en levende og let forståelig måde.
 
Torsdag den 20. februar kl. 19.30:
NYHEDER I DAG! - BEVISMATERIALE I 
MORGEN?
Engang var beretningerne nyt stof for de fleste. 
Men det er ca. 2000 år siden!
Men er beretningerne nået os intakte? Hvilket 
bevismateriale har vi om originalerne? Hvor om-
hyggeligt blev dokumenterne kopieret? Hvad 
med tiden før det hele blev nedskrevet? Hvordan 
skelne mellem videnskab, fortolkning og tro?
 
Husk at se i næste kirkeblad:
Torsdag den 19. marts kl. 19.30:
Torsdag den 16. april kl. 19.30:

SOGNEAFTEN D. 6. FEBRUAR.
Den 6. februar får vi besøg 
af Niels Peder Nielsen, 
som bl.a er formand for 
Dansk Europa Mission 
og tidligere sognepræst i 
Hjarup og Vamdrup.
Han er engageret i Dansk 
Europa Mission, hvor han 
er formand, og det er med 

dette udgangspunkt, at han vil besøge os. Dansk 
Europa Mission støtter arbejdet iblandt de for-
fulgte kristne, og Niels Peder fortæller følgende 
om aftenens indhold: 
” Livet med Gud, og det at være kirke, er ikke 
altid så let som her i DK, og jeg vil denne aften 
tage nogle tekster frem fra Bibelen, som vi ikke 
så ofte berører - om modstand og lidelse for 
Kristi skyld -  og jeg vil tage os alle med på en 
lille rundtur til områder, hvor der er modgang, og 
hvor det er knap så let at være kristen.
Et sted siger Luther således - ”at kirken i verden 
kan kendes på mange tegn, såsom forkyndelse, 
sakramenterne, dåb, nadver, lovsang og bøn”, 
men at det stærkeste tegn er - stadig ifølge 
Luther - ”korset”, og hvor korset beskriver mod-
stand og lidelse for Kristi skyld.
Derfor er korset, og skal korset være en stadig 
påmindelse om, at vi som kristne ikke lever på et 
discount-evangelium med minimale omkostnin-
ger og fuld returret for ihændehaveren, og at vi 
som kirke og som kristne ikke er på en hyggelig 
skovtur. 
Scot ChristensenMENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE

5. MARTS 2020 KL. 19:00
Årsmødet foregår i Vestfløjen i Sct. Johannes 
Kirke. Forslag til årsmødet skal sendes skriftligt 
til formand Henrik Kofoed senest 8 dage før.
Mail: henkofoed@gmail.com
Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning
Tlf.: 25444094

Dagsorden:
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.

M.v.h. bestyrelsen i Menighedsarbejdet
Side 6  Sct. Johannes Kirke, Herning



EFTERTANKEEFTERTANKE
December - Januar - Februar

SKRIFTEMÅL 15. DECEMBER KL. 9:30
I kirken markeres adventstiden med farven vio-
let. Det er den samme farve, der også markerer 
fastetiden op til påske. Den violette farve sym-
boliserer faste, anger, bod, alvor, omvendelse. I 
dag har mange glemt disse tanker, både folkeligt 
og i kirken. Adventstiden er snarere blevet en tid 
for lys, hygge, julefrokoster, æbleskiver og meget 
andet godt! Nogle ting er vanskelige at omgøre, 
men midt i al hyggen kan det være godt at be-
sinde sig lidt og huske den gamle tanke, at vi for-
bereder os på Jesu fødsel ved også at prøve os 
selv, om vi er i troen og mærker efter om Kristus 
har plads i vores hjerter. 
Den nu afdøde amerikanske evangelist, Billy 
Graham, som Gud brugte mægtigt i næsten 100 
år, fortæller i en andagtsbog følgende historie: 
”En dag legede en lille dreng med en værdifuld 
vase. Han stak sin hånd ned i vasen og kunne ef-
terfølgende ikke få hånden ud igen. Hans far kom 
og forsøgte så godt han kunne at hjælpe sin lille 
søn med at få hånden ud, men lige lidt hjalp det. 
Tilsidst tænkte de, at de var nødt til at knuse den 
værdifulde vase, men inden da sagde faderen: 
”min dreng, prøv endnu én ting. Åben din hånd 
og stræk dine fingre lige ud, som jeg gør nu, og 
hiv så til”! Til faderens forbavselse sagde den lille 
purk: ”Åh nej, far. Jeg kan ikke stikke mine fingre 
ud på den måde, for så ville jeg bare tabe min 
mønt”. Adventstidens faste, anger, omvendelses-
perspektiv og eventuelt skriftemålet kan være en 
hjælp for mig til at bringe klarhed ind over mit liv. 
Har jeg, som drengen i historien, al for travlt med 
at holde fast ved verden, eller det næstbedste 
om man vil, så jeg glemmer min Gud og det vir-
kelige liv?
Er der noget der binder dig? Som står i vejen for 
dig og Gud? En mønt du ikke vil slippe? En synd 
du ikke vil slippe? Noget gammelt, som du aldrig 
har fået frem i Guds klare lys? Eller hvad med 
relationerne? Hver 4. danske mand har, ifølge 
en nylig undersøgelse, været sin kone utro, og 
hver 7. danske kvinde sin mand utro. Eller hvad 
med den mere subtile, skjulte mønt, det sind, 
som ikke vil tilgive? Et utilgivende sind vil ofte 
gøre skade både på legeme og sjæl, men endnu 
værre er det, at man skader sit forhold til Gud, 
hvis man ikke vil tilgive et andet menneske. Har 
du gemt et menneske i din hånd inde i vasen - et 
menneske, som du ikke vil tilgive? Ind i alle disse 
forhold og synder kan skriftemålet være en afgø-

rende hjælp til at slippe mønten og overgive dig 
på ny til Gud og opleve, at ”sandheden sætter 
fri”. En gammel kær mand, som jeg holdt meget 
af udbrød højt på sit dødsleje, efter at han hav-
de skriftet sine synder og modtaget syndernes 
forladelse: ”Der findes ingen større glæde end at 
være frelst”.  
Forud for gudstjenesten d. 15. december kl. 
09.30 vil der være mulighed for skriftemål. De, 
der ønsker at deltage heri samles oppe ved al-
teret (gangbesværede og kørestolsbrugere er 
hjertelig velkomne. Man sætter sig blot ved den 
øverste kirkebænk, som man gør ifm nadveren). 
Her indleder vi med at synge en salme. Dernæst 
går alle, der ønsker at deltage i skriftemålet 
hen til altret, hvor alle knæler for Kong Jesus. 
Dernæst læser jeg et stykke fra Bibelen, hvor-
efter der vil være stilhed en tid, med lejlighed til, 
at den enkelte af os i stilhed og for sig selv, be-
kender vor synd for Herren. Så følger tilsigelsen 
af syndernes forladelse, hvorefter jeg går rundt 
til hver enkelt og under håndspålæggelse siger: 
”Så tilsiger jeg dig, alle dine synders nådige for-
ladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens 
navn”. Tilsidst lyder ordet fra Filipperbrevet kap 
1. v.6: ”Han, som har begyndt sin gode gerning 
i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag” – Fred 
være med jer!
Organisten spiller et stykke som afslutning, og 
de som har deltaget ved skriftemålet tager plads 
i kirken. 
Som forberedelse til skriftemål kan følgende 
være en inspiration:
Bed Helligånden få det frem, som skal beken-
des. Han som skal ”overbevise os om synd”, og 
som ”ransager alle kamre i menneskets indre”. 
Dernæst kan man læse ét eller flere af følgende 
afsnit fra Bibelen: 
A. De 10 bud (2.Mosebog kap 20 v.1-17 eller 

Den Danske Salmebog side 965-967 med 
uddrag af Martin Luthers lille Katekismus)

B. Bjergprædikenen (Matthæusevangeliet kap 
5 vers 1 – kap 7 v. 29)

C. Salme 51
Scot Christensen

Sct. Johannes Kirke, Herning  Side 7



Ki
rk

eb
la

de
t u

dg
ive

s 
af

 S
ct

. J
oh

an
ne

s 
So

gn
s 

M
en

ig
he

ds
ar

be
jd

e 
og

 M
en

ig
he

ds
rå

de
t. 

Tr
yk

: J
O

H
N

SE
N

 G
ra

ph
ic

 S
ol

ut
io

ns
 A

/S
, L

ay
ou

t: 
Le

nn
ar

t B
. J

es
se

n

BOGSALG I SCT. JOHANNES KIRKE
Så er det ganske vist. Det startede som en tanke, der 
blev til en drøm, der nu er ved at være en realitet. 
Så nu har Sct. Johannes fået sit eget salg af kristne 
bøger. Et bogsalg, vi med tiden håber kan vokse sig 
stort og til gavn for mange.
Der er bøger, små håndkors og, på sigt, små ting med 
en kristen tanke fra Lohse og Scandinavias forlag. 
Kig ind i glassalen og tjek det fine bogskab ud. Det 
er muligt at købe, når der er kirkekaffe.
Ingibjørg Christensen, Lisbeth Hølmkær og Merete 
Clausen har nøglerne til skabet, så spørg frimodigt, 
hvis bøgerne ikke er lagt frem. Betaling sker via 
MobilePay, men har man kun kontant, kan vi sagtens 
finde en løsning.
Har du forslag til gode bøger og lignende, vil vi me-
get gerne høre om det. Det er også muligt, at vi kan 
bestille bøger hjem til dig. Vi satser på at bestille den 
sidste mandag i måneden, så regner vi med at bøger-

”JULEN HAR ENGLELYD”
Julen har dufte, smage, og sine særlige symboler. 
Men hvordan lyder den? Den gamle salme siger, at 
”Julen har englelyd”, som vi med fryd kan synge om. 
Og det gør vi, når vi i Herning Korforening sammen 
med Sct. Johannes Kirke inviterer til julekoncert 
torsdag den 12. december kl. 19:30. Traditionen 
tro lader vi julens mysterium tone frem i de fortro-
lige julesalmer, som for mange er ”lyden af Jul”. 
Samtidig bliver julebudskabet bragt med den kendte 
tekst iklædt nyere toner. Fælles for dem er, at det er 
god musik, som man kommer i julestemning af. Der 
er også plads til, at alle synger med. 
Velkommen! - Der er gratis adgang!

Herning Korforening

ne kan hentes til kir-
kekaffe den følgende 
søndag.
Helt ekstraordinært 
vil vi også gerne be-
stille årets julegaver 
for jer. Send en mail 
til mbrobyc@gmail.
com senest søndag 
d. 8 december. Skriv 
forfatter, titel og gerne 
forlag, så samler vi 
bestillingerne, og du 
sparer portoen.
På gensyn ved bog-
salget.

Ingibjørg Christensen
Lisbeth Hølmkær

Merete Clausen

JULEKONCERT
Igen i år afholder Herning Koncertorkester julekon-
cert i Sct. Johannes Kirke. Det sker tirsdag d. 3. de-
cember kl. 19:30 i kirken. Glæd dig! Det bliver som 
altid en aften, hvor man kommer i julestemning.

JULEKONCERT - VOICES BY HEART
Søndag d. 8. december kl. 15.00.
Voices By Heart består af omkring 35 sangere og di-
rigent Henriette Kirchhoff Schjørring, og vi glæder os 
meget til at synge for og med jer. 
Repertoiret er blandet, lige fra uptempo gospel til 
smukke ballader samt et twist af nogle af julens sange. 
Kom og vær en del af denne skønne koncert og oplev 
julestemning, glæde, god energi, nærvær, gospel og 
hjertevarme. 
Koret akkompagneres af to dygtige musikere, Michael 
Ammitzbøll Jæger (flygel) & Jimmi Bech (cajun). 
Koncerten slutter omkring kl. 16.20/16.30.
Billetsalg online på https://voicesbyheart.billet.dk
samt ved indgangen fra kl. 14.30
(begrænset antal billetter ved indgangen)


