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CAFÉ JOHANNES
Tirsdag den 1. september inviterer Café 
Johannes igen til hygge og samvær over en kop 
kaffe / te.

Rammen for at mødes i 
caféen vil være underlagt 
de restriktioner, som vi er 
pålagt ovenfra.
Helt konkret vil det be-
tyde, at tá selv bord op-
hæves for en periode og 
i stedet vil man kunne 
købe sin kaffe / brød ved 
at få det udleveret.

Afstanden skal vi overholde, derfor vil det være 
afmærket, hvor man må sidde. 
Fællessang kræver meget plads og vil også 
være sat på pause, men der skal nok komme 
indslag på anden vis, så vi bevarer, styrker og 
udbygger fællesskabet.
Vi ser frem til at åbne caféen igen og glæder os 
til at se nye og gense tidligere cafédeltagere.

Tove Jessen

Forsidefoto:
Gabby Orcutt

MENIGHEDSLEJREN
2020
Så er det atter tid til et af årets 
højdepunkter - som afholdes d. 
18.-19. 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 sam-
vær. 
I år får vi fredag besøg af Elin Dahl Østermark fra 
Hammerum, som fortæller om emnet: ”Når vi de-
ler liv, hjælper vi hinanden”. Lørdag er der bibel-
undervisning ved en god kending af kirken, Stig 
Christensen fra Sønderborg. Han fortæller om 
”Abraham – Guds ven!”.
Vi håber, at vi igen i år bliver rigtig mange delta-
gere fra kirken, så kom og vær med, uanset om 
du er ny i kirken, eller er kommet i kirken i man-
ge år! Der vil under hele lejren være program og 
aktiviteter for børn. Du kan finde et program for 
lejren i kirkens våbenhus, eller få et tilsendt
på mail ved at skrive til henkofoed@gmail.com.

Tilmelding senest torsdag d. 10. september til 
Henrik Søgaard Kofoed,
enten på mail henkofoed@gmail.com eller på 
25444094, hverdage kl. 15-18, eller om lørdagen.

Hvis du vil hjælpe, eksempelvis med bagning, 
kan du henvende dig til Dorte Bach, mail dsb@
sctjohannes.dk eller tlf. 25309327.

Pris for lejren:
Hele lejren: 195 kr. pr. person. Familiepris 450 kr.
Fredag: 70 kr. pr. person. Familiepris 160 kr.
Lørdag: 160 kr. pr. person. Familiepris 340 kr.

FRIMESSE
Menighedsrådet og en lille arbejdsgruppe har i 
nogen tid forberedt en anden type gudstjeneste.
Med forbillede i andre nabokirkers frimesser, har 
vi så forsøgt at samle os om et par.
Søndag den 27. sept. kl. 16:00
Søndag den 22. nov. kl. 16:00
Vi er stadig igang med at samle frivillige til 
forskellige opgaver i og ved gudstjenesterne. 
Frimesserne indeholder mange forskellige gøre-
mål, som vi ønsker at afprøve. F.eks. tænker vi på 
frivillige læsere til dele af bibeltekster og bønner. 
Vi tænker også på mulighed for fælles spisning 
efterfølgende, hvor vi bl.a. bestiller pizza. Det kan 
så igen betyde, at voksne må betale et lille beløb, 
når der bestilles mad - inden arrangementet går i 
gang.
Vi håber meget, at man afprøver disse tjenester 
i menigheden og giver os respons tilbage, hvad 
man synes om det hele m.v.
Alle er velkomne!

På menighedsrådet og gruppens vegne -
Lennart B. Jessen 
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HERNING KIRKEHØJSKOLE
Måske er det noget for dig?
Herning Kirkehøjskole—HKH—er op-
rettet og drives af menighedsrådene i 
Herning Valgmenighed, Sct. Johannes 
Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn, 
Gullestrup Sogn og Herning Sogn.
HKH ś formål er at arrangere under-
visning i kirkelige, bibelske, alment 
kulturelle og samfundsmæssige emner 

på evangelisk luthersk grund. 
På trods af, at der er mange andre foredragstilbud i 
Herning, har HKH vist sig at være langtidsholdbar. 
Men idéen bag er også unik, idet den bygger på sam-
arbejde på tværs af sognegrænserne. Foredragene 
afholdes på skift i de involverede kirkers menigheds-
huse. Det giver således mulighed for at opleve nye in-

teressefællesskaber i større sammenhænge og i andre 
omgivelser end de vante. Kort sagt: På alle fronter at 
få nye oplevelser og udvidet sin horisont. Overordnet 
er det altid engagerede foredragsholdere, som formår 
at indvi os i deres tanker på en tilgængelig måde for 
almindelige mennesker. En ikke ubetydelig sidege-
vinst er det sociale fællesskab, som understøttes af 
sang og ”kaffesnak”. Hver sæson har sit overordnede 
tema, som planlægges af et programudvalg.
Vi håber, at mange fortsat vil finde vej til foredrage-
ne i HKH, såvel til et enkelt foredrag som til en hel 
sæson. Alle er hjertelig velkomne – uanset om man 
tilhører de involverede sogne. 
Læs mere om HKH ś aktuelle program på vores 
hjemmeside: herningkirkehoejskole.dk eller i pro-
gramfolderen, der ligger i kirkerne. 

Ruth Søndergaard 

BIBELFOREDRAG EFTERÅR 2020

Foredragene finder sted 
i Sct. Johannes Kirkes 
menighedslokaler.
Det er gratis at deltage; men 
man skal selv medbringe kaffe 
og brød.

Torsdag den 17. september kl. 19.30
Bibelforedrag ved Niels Henrik Lyngbye
”Hvordan er det med den reelle begyndelse?”
(Bibelen under lup 2)

Torsdag den 15. oktober kl. 19.30
Bibelforedrag ved Henrik Søgaard Kofoed
”Gideon - i Guds tjeneste!”

Torsdag den 19. november kl. 19.30
Bibelforedrag ved Niels Henrik Lyngbye
”Er det fortalt som det virkelig skete?
(Bibelen under lup 3)

BIBELEN UNDER LUP!
”Bibelen under lup” er den samlede overskrift over tre 
af årets bibelforedrag. Det første lå i foråret og nu følger 
de to sidste. I denne serie foredrag tager Niels Henrik 
Lyngbye det op, som folk siger om den bog, som er 
kirkens grundbog. Emner behandles med udgangspunkt 
i videoindslag, som ved hjælp af illustrative paralleller 
og computergrafik anskueliggør Bibelens tilblivelse på 
en levende og let forståelig måde. Eksempler er fra både 
Det Gamle- og Det Nye Testamente. Hvis et problem 
illustreres bedst med et eksempel fra Det Nye Testamente, 

vil dette blive betragtet først, inden det overvejes, hvordan 
de opstillede principper kan anvendes på Det Gamle 
Testamente.
Tanken bag disse foredrag er et ønske om: 
At åbne Bibelen for nærmere overvejelse. 
At vende opmærksomheden til spørgsmål, der giver en 
chance for at føre til en forståelse af Bibelens betydning, 
som fx: ”Hvad ville forfatterne opnå, og hvordan lykkedes 
det for dem? ” 
At hjælpe til en forståelse af Bibelens karakter og gennem 
eksempler, paralleller og illustrationer at finde nye veje til 
at undersøge Bibelens budskab og betydning. 

Anden del: 
HVORDAN ER DET MED DEN REELLE 
BEGYNDELSE? (Var der noget ”at skrive hjem om”?) 
Denne aften er det bl.a. spørgsmålet om sandheden bag 
den tekst vi har. Fortalte forfatterne sandheden? Hvordan 
svarer beretningerne til det, der virkelig skete? Hvad 
mener vi med at ”fortælle sandheden”? Har vi beretninger 
fra »modstanderne« eller bevismateriale fra neutrale 
kilder? Hvad med øjenvidner?

Sidste del:
ER DET FORTALT SOM DET VIRKELIG SKETE? 
(Svarer det, som er skrevet til det, der skete?) 
Evangelierne har ligheder og forskelle – og temmelig 
specielle indenfor verdenslitteraturen. Det ser vi nærmere 
på. Hvorfor er Bibelens bøger skrevet som de er? Hvilken 
slags bøger er evangelierne? Er manglen på ens rækkefølge 
et problem? Hvad med forskellene og lighederne? Kan 
fortolkning accepteres i troværdig reportage? Hjælper 
fortolkning?

Niels Henrik Lyngbye
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Faste ugentlige arrangementer
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled (Når de igen åbner efter Corona).
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver torsdag kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården. (Når de igen åbner....)
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret (Se program på centret). (Når de igen...)
 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).

Torsdag d. 3. sept. kl. 19:30 Sogneaften v. Bjarke Clausen og Scot A. Christensen. (se side 6).
Torsdag d. 10. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Tirsdag d. 15. sept. kl. 19:30 Menighedsrådsvalg. (se bagsiden).
Torsdag d. 17. sept. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye. (se side 3).
Fredag d. 18.-19. sept. Menighedslejr. (se side 2).
Torsdag d. 24. sept. kl. 13:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt med afgang fra Sct. Johannes Kirke kl 13.

Torsdag d. 8. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 15. okt. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Henrik Søgaard Kofoed. (se side 3).
Torsdag d. 22. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Søndag d. 25. okt. kl. 15:00 Koncert. Midtjysk Korsamarbejde. Entré 100,- kr.
Søndag d. 25. okt. kl. 19:00 Rosengudstjeneste med lovsang,  bøn, tak og tid til refleksion om KRIS ś
    arbejde. Taler: Mogens Svendsen. Lovsang v/Hanne Bødtker og Anne-

Marie Tjagvad. Efter gudstjenesten er der kaffe og småkager. Alle er vel-
kommen.

Torsdag d. 5. nov. kl. 19:30 Sogneaften v. Jakob Carl Christensen, Augustenborg. (se side 6).
Lørdag d. 7. nov. kl. 19:00 Koncert. Jule-Gospel-Kids. Gratis adgang.
Torsdag d. 12. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 19. nov. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye (se side 3).
Onsdag d. 25. nov. kl. 19:00 Besøgstjenestens adventshygge. (se side 6).
Torsdag d. 26. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

1 Har hånd du lagt på Herrens plov,
da se dig ej tilbage!
Se ej til verdens trylleskov
og ej til Sodoms plage!
Men pløj din fure, strø Guds sæd!
Er jorden dig for tør, så græd!
Vil gråden kvæle røsten,
så tænk på gyldenhøsten!

2 Men sker det end, du ser dig om,
for vi er alle svage,
på stand dit kald dog ihukom,
gør ej et skridt tilbage!
Tilbage vender livet ej,
tilbagegang er dødens vej.
Om hastværk fald dig bragte,
så lær kun at gå sagte!

3 Så fremad da i Jesu navn,
trods stene og trods stokke!
Og stands ej, om end luefavn
dig byder stolte blokke!
På gløder går vi allen stund,
hvad skin end har den falske grund;
hvi ej engang i lue,
hvor alt er klart til skue!

4 Det er jo kun en liden stund,
så er vort løb til ende,
og døden er jo kun et blund,
som vi fra søvnen kende,
og hvilen, vi alt smagte her,
vi ved, er mer end møjen værd;
hvad da, når vi skal kvæde:
Nu evig er vor glæde!

N.F.S. Grundtvig 1836.
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
31. aug. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste

6. sept. 13.sønd. eft. trinitatis 9:00  LBJ
11:00  SAC

Konfirmation
Vestervangskolen 7a+7b

13. sept. 14.sønd. eft. trinitatis 10:00  LBJ MAF Høstgudstjeneste
20. sept. 15.sønd. eft. trinitatis 10:00  SAC Dansk Bibel Institut
24. sept. 16:30  LBJ Messy Church
27. sept. 16.sønd. eft. trinitatis 10:00  LBJ Retten Til Liv
27. sept. 16:00  LBJ Frimesse
29. sept. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste
4. okt. 17.sønd. eft. trinitatis 10:00  SAC Menighedsfakultetet
11. okt. 18.sønd. eft. trinitatis 10:00  SAC Foreningen Agape
18. okt. 19.sønd. eft. trinitatis 10:00  LBJ Indre Mission
25. okt. 20.sønd. eft. trinitatis 10:00  LBJ Dansk Europa Mission
25. okt. 19:00 M.Svendsen Rosengudstjeneste
27. okt. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste
1. nov. Alle helgens dag 16:00  SAC+LBJ Menighedsarbejdet Kirkekaffe kl. 15:00
8. nov. 22.sønd. eft. trinitatis 10:00  SAC Åbne Døre
15. nov. 23.sønd. eft. trinitatis 10:00  LBJ Folkekirk. Nødhjælp
22. nov. Sidste søn.eft.trin. 10:00  SAC Alpha Danmark
22. nov. 16:00  SAC Frimesse
24. nov. 16:30  SAC Fyraftensgudstjeneste
29. nov. 1. sønd. i advent 10:00  LBJ Folkek. Søndagsskole
3. dec. 16:30  LBJ Messy Church + Lucia
6. dec. 2. sønd. i advent 10:00  SAC Dansk Oase

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

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER
Info.

KONTAKTKONTAKT
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. 
 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.
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 Torsdag d. 5. november kl. 19.30
får vi besøg af Cand.Theol 
Jakob Carl Christensen 
fra Augustenborg på 
Als. Jakob arbejder som 
forstander på Dybbøl 
Efterskole, og derudover 
er han også min bror! 
Jakob har sendt mig føl-
gende appetitvækker for 

et spændende og højaktuelt tema:  
”Sig mig, er verden gået fra forstanden?”
Igennem de senere år er der sket mange ting, 
som deler vandene, trækker overskrifter og æn-
drer vaner, tænkemåde og sprog. I går måtte 
en is gerne hedde ”En Eskimo”, men nu er det 
pludselig meget forkert. Og man må heller ikke 
klæde sig ud som indianer og man skal være for-
sigtig med at sige han eller hun. Hvilke ting rører 
sig - ikke mindst i USA - og hvordan skal vi som 
kristne tænke om det alt sammen, endsige have 
en holdning til det hele?

Scot Christensen

SOGNEAFTENER

 Torsdag d. 3. september kl. 19.30
Denne aften vil vi bruge tid på at synge sammen. 
Vores organist, Bjarke Clausen, sidder ved flyglet 
og vil lede os igennem aftenen med både ældre 
og nyere salmer, og eventuelt også nogle årstids-
sange fra Højskolesangbogen.
Undervejs vil Scot Christensen fortælle en lil-
le smule om én af vores store salmedigtere, 
Thomas Kingo, og vi synger et par af hans inder-
lige kristne salmer.
Så vi prøver at forene gammelt og nyt denne af-
ten, og vi ser frem til en god aften, hvor der bliver 
rig lejlighed til at synge sammen.
Efter kaffen vil der være mulighed for, at de frem-
mødte kan foreslå en salme, som vi vil synge 
sammen. Det er jo ikke alle salmer vi synger om 
søndagen, og nogle har vi måske ikke sunget i 
mange år; så her er lejligheden til at foreslå en 
salme, du har kær!

Bjarke Clausen og Scot Christensen

AGURKETID / ISTID
Sommertid kaldes 
ofte ”agurketiden” på 
journalist-sprog. I Sct.
Johannes blev ”agur-
ketid” dog omdannet til 
”istid” en sommersøn-
dag i juli.
Baggrunden var en lille 
samtale ved kirkekaf-
fen i september 2019. 
Her kom jeg til at sige: 
”Hvis Liverpool bliver 
engelske mestre i 2020, 
så giver jeg is til hele 
menigheden ved kirke-

kaffen næste år”. Det var sagt lidt i sjov, da det jo 
er 30 år siden de sidst blev mestre, og dermed 
var der næppe nogen stor fare for, at jeg skulle 
grave dybt i pengepungen. Men nogle gange bli-
ver drømme til virkelighed, og d. 26. juli blev alle 
kirkegængere derfor inviteret på en is i Vestfløjen 
til mesterskabsfejring. Der var stor begejstring 
hos de fremmødte for titlen og kirkekaffen ville 
næsten ingen ende tage, men to timer senere 
var der langet 81 is over disken og drukket det 
tre-dobbelte antal kopper kaffe, og vi kunne 
trætte, men glade tage hjem efter mesterskabs-
fejringen.
Det skal dog siges, at ikke alle var inkarnerede 
Liverpool fans. Jeg spurgte én af vores ældre 
trofaste kirkegængere, Hans, om han ikke var 
Liverpool fan. Nej, det var han nu ikke. Han 
holdt med et gammel lokalt hold fra Kibæk. En 
anden svarede: ”Nej, jeg er ikke Liverpool fan, 
men Jesus-fan”. Og det er helt sikkert også det 
bedste. Men derudover tænker jeg, at forsam-
lingen primært bestod af glade Liverpool fans. 
På billedet ovenfor ser vi én af de mange glade 
Liverpool tilhængere (i øvrigt er halstørklædet fra 
1981 hvor Liverpool vandt Liga cuppen).

Scot Christensen

BESØGSTJENESTEN
Onsdag den 25. november kl. 19:00
arrangerer Sct. Johannes Kirkes
Besøgstjeneste adventshygge.
Traditionen tro samles besøgsvenner-

ne op mod advent. Flere må gerne være med!
Tilmelding til Tove Jessen
Tlf 40 35 65 53 / tbj@sctjohannes.dk
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ÆGTESKABSKURSUS – JA!
Vi har en stor have, som vi er 
rigtig glade for. Vi har selv 
fået jord kørt på og plantet 
mange planter og sået græs. 
Denne sommer har den næ-
sten klaret sig med det regn, 
der er kommet, men selvom 
den har fået det vand, den 

havde behov for, var det ikke nok! Den måtte have vand, 
gødning /næring til græsplænen, stauder og buske, ellers 
var græsplænen forblevet pisten og gul. Buskene og stau-
derne var ikke vokset noget særligt, men forblevet den 
størrelse de var da vi plantede dem. Det ville stadig være 
en have hvis den ikke havde fået vand og gødning, men 
ikke til så meget nydelse. Nu nyder vi den, og jeg plukker 
blomster og børnebørnene elsker at lege på græsplænen.
Ægteskabet/parforholdet er jeres fælles have, det skal 
arbejdes med, ellers bliver det kedeligt og tomt! Det skal 
gødes, vandes og have næring for at gro, der skal luges og 
fjernes ukrudt. Det skal passes og plejes, så begge kan tri-
ves og gro i det. Når vi er forelskede, tror vi aldrig, det vil 
forandre sig! Det gør det, den daglige tommerum indfinder 
sig, det bliver som en have, der ikke er gødet, kedeligt! 
Derfor er det vigtigt, at vi jævnligt tilfører vores parfor-
hold gødning. Ægteskabskursus er gødning for parforhol-
det, det er aftener hvor det kun drejer sig om jer og jeres 
forhold. Vi deltog i ægteskabskurset sidste år, og det gav 
fornyet nærig til vores forhold. Vi fik luet ud - dvs. snak-
ket om nogle ting, som vi næsten havde glemt, men som 
alligevel var lagret et sted. Vi fik fortalt hinanden, hvad 
vi elskede hos den anden og hvad der irriterede os hos 
den anden, vi brugte tid på hinanden og brugte materialet 
fra kurset til at samtale ud fra. Vi har flere gange i vores 
ægteskab deltaget på kurser og læst bøger om parforhold, 
som vi har taget os tid til at snakke om. Vi må hele tiden 
kæmpe med at tage os tid til de gode dybe samtaler.
Vi har været gift i 40 år og bestemt ikke uden kampe, der 
har ind imellem skullet en masse gødning og vand til for 
at komme videre! Vores forhold er det værd, vores kærlig-
hed er dyrebar og vi værner om den og tro det eller ej, ind 
i mellem oplever vi stadig en forelskelse for hinanden!
Så vores opfordring til alle par, deltag i ægteskabskurset – 
Det er så givende!

Lene & Erling

Investér i dit forhold! - Tag med på Ægteskabskursus i ef-
teråret 2020. Ligesom alt andet vigtigt i livet, skal der in-
vesteres 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 hele livet igennem. Dette kursus er for alle par, 
ikke bare for dem som, har kæmpestore problemer, men 
også for jer som gerne vil ruste jeres ægteskab til fremti-
den. Ægteskabskurset er, trods kursets titel, ikke kun for 
gifte par - alle samlevende par er velkomne, ligemeget om 
man har været sammen i 2 eller 60 år. De praktiske red-
skaber i kurset kan bruges af alle.
Kurset består af 7 sessioner med tema:

14/9: Opbyg et solidt fundament
21/9: Kunsten at kommunikere
28/9: Konfliktløsning
5/10: Tilgivelsens kraft
19/10: Familiens indflydelse
26/10: Et godt sexliv
2/11: Kærlighed i praksis

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 ar-
bejder 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, da det er ideparret bag kurset, Nicky og Shila Lee 
fra England, som underviser. De startede kurset ud fra de-
res egen menighed i 1996 og har siden kørt kurset 2-3 gan-
ge 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 novem-
ber 2016. Deraf vores lyst til at køre et lignende kursus i 
Herning. Kursets indhold er baseret på kristne principper 
og værdier og kan være en hjælp og udfordring for alle - 
uanset om man er tilknyttet en kirke eller ej.
Praktisk information:
Tid: kl. 18.30-21.00. Vi begynder med spisning.
Sted: Sct.Johannes kirke, Herning
Pris: 700 kr pr. par, inklusive aftensmad og materialer. 
Tilmelding og betaling senest d. 9. september på kirkens 
konto 7614-1028183 med navn + mrk.
ægteskabskursus Eftertilmelding er ikke mulig. NB! Max 
15 par /først til mølle.
Yderligere info hos kursuslederne:
Ingibjørg og Scot Christensen på tlf: 97214293
e-mail: sac@km.dk
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Valgforsamling den 15. september kl.19:30 i
Sct. Johannes Kirkes menighedslokaler.

Valgforsamlingen er offentligt tilgæn-
gelig. Det er kun medlemmer af folke-
kirken, som er fyldt 18 år senest den 
15. september,  som har bopæl i Sct. 

Johannes Sogn, eller som senest har løst sognebånd til 
en af sognets præster, der har tale- og stemmeret på 
valgforsamlingen. 
Mødedeltagere med valgret skal legitimere sig, hvor-
efter valgbestyrelsen afkrydser vedkommende på 
valglisten. Hvis en sognebåndsløser ønsker at deltage 
i valgforsamlingen 2020 i sognebåndsløserpræstens 
menighedsrådskreds med valgret, skal anmodningen 
om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af 
de parlamentariske rettigheder være sognebåndslø-
serpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 
2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske 
Kirkebog senest samme dag kl. 16.00.

Dagsorden for valgforsamlingen: 
Velkomst ved valgbestyrelsen.
Valg af dirigent.
Formandens beretning.

Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
Kandidaternes egen præsentation.
Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
Gennemgang af afstemningsreglerne.
Alle har ret til at foreslå kandidater.
Hver stemmeberettiget kan stemme på 5 af de foreslå-
ede kandidater.
Skriftlig og hemmelig afstemning. 
Optælling af stemmer og annoncering af afstem-
ningsresultatet ved valgbestyrelsen.
Der skal vælges 10 medlemmer til Sct. Johannes 
Sogns menighedsråd.
Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
Valgbestyrelsen orienterer om resultatet samt om mu-
ligheden for afstemningsvalg og fristen for at indleve-
re en kandidatliste.
Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt.
Ønsker nogen at opstille en anden liste, udløser det 
afstemningsvalg. Det kan det gøres ved senest den 13. 
oktober kl.19.00 at indgive en liste til valgbestyrelsens 
formand, Rugvænget 73,  eller kirkens kontor. Listen 
skal være underskrevet af mindst 5 stillere. Dette vil 
udløse afstemningsvalg, som finder sted den 17. no-
vember.

På valgbestyrelsen vegne, Knud Haaning Andersen
Formand for valgbestyrelsen

VEJEN TIL PRÆSIDENTEN
”For gennem ham har både vi og I i en ånd ad-
gang til Faderen.” Ef.2,18.
Der var engang en amerikansk soldat, der havde 
været i krig. Da han kom hjem, gik han rundt og 
tænkte meget over, hvor megen ødelæggelse kri-
gen havde ført med sig. Derfor bestemte han sig
for at rejse til Washington og fortælle om alt det-
te til præsidenten.
Men det var ikke så nemt, viste det sig. Da han 
kom til Det Hvide Hus, blev han bortvist - han 
havde ikke booket et besøg, han var ikke et 
kendt menneske - hvordan kunne han så tro, at 
han kunne komme ind og tale med præsidenten 
sådan uden videre?
Skuffet satte han sig på en bænk udenfor. Der 
sad han i lang tid og følte sig som en idiot - 
hvordan havde han kunnet tro, at han kunne 
få lov til at tale med præsidenten? Da kom der 
en lille dreng, måske 9-10 år gammel, og satte 
sig ved siden af ham. De begyndte at snakke, 
og soldaten fortalte, hvorfor han var kommet tif 
Washington. Om alt det, han ville fortælle præsi-
denten, men som han ikke fik en chance for.
Drengen kiggede eftertænksomt på soldaten og 
tog derefter hans hånd. ”Følg med her” sagde 

han bestemt. Drengen og soldaten gik hen til den 
første port, hvor drengen vinkede til vagten og fik 
lov til at gå igennem. Ved den næste sikkerheds-
kontrol skete det samme og ved næste også. Før 
soldaten vidste af det, stod han uden for det ova-
le værelse. Præsidentens eget værelse. Drengen 
gik lige ind med et fast greb i soldatens ene 
hånd. ”Hej, min søn” sagde præsidenten. ”Dette 
er min ven”, sagde drengen. ”Du har brug for at 
høre, hvad han har at sige.”
Og så fortalte soldaten præsidenten alt det, han 
havde gået og tænkt på. Vejen, som var lukket 
for ham, da han kom, lå helt åben for ham, nu 
han havde præsidentens egen søn med sig.
På den måde er det for os mennesker. Jesus har 
åbnet vejen til Gud. Vi må komme direkte til Gud 
med vores tanker og overvejelser. Universets 
skaber, den evige Gud, byder os velkommen, for 
vi går ind sammen med Sønnen.

INDEN DU BEDER
• Hvis du forestiller dig, at du står inde i ’’det al-

lerhelligste’’ sammen med Sønnen, er der så 
noget, du vil sige til Gud?

• Føler du dig som Guds barn? Hvad vil du sige 
til Gud, hvis du gør det? Hvis du ikke gør det?

Fra bogen ”Med evig kærlighed” af Johan Reftel


