
SCT. JOHANNES KIRKE
HERNING De

c.
Ja

n.
Fe

br
.

20
21

www.sctjohannes.dk



INFORMATIONINFORMATION
December - Januar - Februar

KIRKEBLADET
Blad nummer 91.
Dec. - Febr. 2021.
Næste blad udkommer
1. marts.
Indsendelsesfrist
1. februar.

Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
Lennart B. Jessen.
lj@sctjohannes.dk

Forsidefoto:
Reuben Teo

CAFÉ JOHANNES
Tirsdag den 1. december kl. 14:00 - 16:00 inviteres 
til adventshygge i Café Johannes. Eftermiddagen vil 

byde på lækkert kaffebord, 
quiz m.m.
Velkommen til en hyggelig 
begyndelse på julemåneden.
Caféen holder lukket tirsdag 
den 22. og 29. december.
Vi begynder det nye år tirs-
dag den 5. januar 2021.
Alle er velkomne!

SÆT FOKUS PÅ FAMILIENS TRIVSEL 
FÅ EN FORÆLDREVEN 

Få en personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Individuelt forløb 
 

SAMTALEFORLØB FOR GRAVIDE 
Reflekter og tal med andre gravide om dine tanker og følelser. 6. gange. 

 

BARSELSCAFÉ  
Mød andre forældre på barsel og del din oplevelse af hverdagen 

Find alle tilbud på 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

NYT MENIGHEDSRÅD
Sct. Johannes Kirke er i 
den lykkelige situation, at 
vi har fået fyldt pladser-
ne i Menighedsrådet, og 
endda fået ekstra supple-

anter. Da der ikke kom andre valglister ind, blev det 
hele afgjort på valgforsamlingen i første forsøg.
Vi vil her rette en tak til Britta Vendelbo og Pia 
Østergaard, som har været en del af menighedsrådet 
i flere perioder. Samtidig byder vi velkommen til de 
nye.
Ved førstkommende menighedsrådsmøde efter 1. 
søndag i advent, vil rådet konstituere sig, og vi kan 
derefter annoncere, hvem der f.eks. blev formand, 
næstformand, kasserer m.v.

Navnene på det nye Menighedsråd er som følger:
Henrik Bording
Janne Boye Petersen 
Peter Bøgebjerg Mortensen 
Lisbeth Gammelgaard Trans 
Tina Jæger Christensen
Knud Haaning Andersen 
Gert Vendelbo 
Niels Henrik Lyngbye
Alice Schmidt Lodahl 
Erling Skov Larsen 

Suppleanter
Roar Thorbjørn Kjeldsen 
Kaja Britta Vendelbo
Flemming Hølmkær
Benny Schmidt Christensen

Formand for valgbestyrelsen
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BØRNEKLUB I EN TID MED CORONA
Siden nedlukning af Danmark i marts måned, har 
det ikke været muligt at samle børn i Spætten i Sct. 

Johannes Kirke. Årsagen 
er, at børnene kommer 
fra flere forskellige skoler 
og børnehaver, dertil er 
det trofaste, frivillige 
ældre hjælpere, så denne 
sammenføring er ikke 

hensigtsmæssig ind i en Coronatid. Vi må passe på 
hinanden og er forsigtige.
Vi har ikke glemt børnene og deres familier. Undervejs 
er der blevet postet breve med kreative ting og senest 
udleveret en gaveæske fyldt med gode ting til familien. 
Overskriften for denne hilsen er FISK, som var det 

første symbol kristne brugte for at fortælle, de bar 
troen gemt i hjertet. For at belyse emnet bestod æskens 
indhold af en saks udformet som fisk, blyant med 
fiskeprint, Jonas’ uro der skulle klippes og sættes 
sammen, tøjklemme med hval, som skulle samles 
og derefter bruges til genfortælling af historien om 
Jonas. Æsken er fremstillet med lommer ilagt kreative 
opgaver og forklaringer. Endvidere opskrift på 
fiskemenu og lidt mundgodt bestående af salte fisk var 
også med i æsken.
Vi håber, familierne har fået i talesat gode snakke 
omkring emnet, og vi glæder os til den dag, hvor vi 
igen kan sige velkommen i børneklubben Spætten.
Men, indtil videre må vi holde kontakten på anden vis 
og glæde os til gensyn i Spætten :)
Hold øje med os på FB og via www.sctjohannes.dk
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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).
 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).

KIRKEBLADET
Vi mangler uddelere i det nye år. Vi har lige nu tre 
ruter, som er ledige. Vi har ca. 40 uddelere, som fire 
gange hvert år deler bladene ud. Sognet får således 
ca 3400 kirkebladet delt gratis ud. Det betyder be-
sparelser på porto, som kommer kirkens aktiviteter 
til gode - f.eks. aktiviteter for børn og unge.
På grund af Corona havde vi desværre ikke en 
”Frivilligfest” i 2020, men vi regner selvfølgelig 
med, at vi kan invitere de over 100 frivillige ved kir-
ken til sådan en i 2021. Menighedsarbejdet sammen 
med Menighedsrådet laver på den måde en festlig 
påskønnelse af det frivillige arbejde, der udføres ved 
Sct. Johannes Kirke.
Så har du lyst, eller kender en der trænger til bevæ-
gelse nogle gange pr. år, så er chancen der.
Kontakt Kirke- og Kulturmedarbejder Tove B. 
Jessen på 40356553 eller tbj@sctjohannes.dk

Redaktionen

BØN I KIRKEN
Apostlen Paulus skriver i Kolossenserbrevet: ”Vær 
udholdende i bøn, våg med bøn og tak, og bed også 
for os om, at Gud vil åbne en dør for ordet, så vi kan 
forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i 
fængsel for”.
Det er blevet sagt, at trosliv uden bøn er som et 
ægteskab uden samtale. Det er sandt. Igen og igen 
opmuntres vi i Bibelen til at bede. Oven for taler 
Apostlen Paulus om udholdenhed i bønnen og også 
om forbønnen for ham selv, at Gud må åbne en dør 
for evangeliet. Det perspektiv vil vi nu igen tage op 
i kirken og indbyde til bøn i Sct. Johannes kirke. Vi 
vil særligt bede for menigheden og menighedens liv. 
Bede for vor by, land og Folketing / regering.  Første 
gang bliver tirsdag d. 15. december kl. 16.45-17.15. 
Dernæst mødes vi d. 19. januar og d. 9. februar. Vi 
mødes inde i kirken. Fremadrettet er tanken, at vi vi 
mødes én gang om måneden.

Scot Christensen

Tirsdag d. 1. dec. kl. 14:00 Café Johannes holder adventshygge (se side 2).
Torsdag d. 10. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til adventshygge.

Torsdag d. 14. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 28. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag d. 4. febr. kl. 19:30 Sogneaften. ”Aktiv dødshjælp” v. Krista Leibølle, Tjørring.
Torsdag d. 11. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 25. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
29. nov. 1. sønd. i advent 10:00  LBJ Menighedsarbejdet
6. dec. 2. sønd. i advent 10:00  SAC Dansk Oase
13. dec. 3. sønd. i advent 10:00  LBJ SAT7
20. dec. 4. sønd. i advent 10:00  SAC Dansk Europa Mission Gospel Kids medvirker

24. dec. Juleaftensdag 10:00+12:00 LBJ
14:00+16:00 SAC Børnesagens Fællesråd Kl. 12 streames på kirkens

Facebook side
25. dec. Juledag 10:00  SAC DFS Prædiken v.Stig Christensen
26. dec. 2. juledag 10:00  LBJ Retten Til Liv
27. dec. Julesøndag 10:00  SAC MAF
1. jan. Nytårsdag 14:00  LBJ Bibelselskabet
3. jan. Helligtrekonger 10:00  SAC Alpha Danmark
10. jan. 1. søn. efter H3K 10:00  SAC Agape
17. jan. 2. søn. efter H3K 10:00  LBJ Åbne Døre
24. jan. Sidse søn. eft. H3K 10:00  LBJ Indre Mission
31. jan. Søn. Septuagesima 10:00  SAC DBI
31. jan. 16:00  SAC Frimesse
7. febr. Søn. Seksagesima 10:00  LBJ SAT7
14. febr. Fastelavnssøndag 10:00  SAC DFS
21. febr. 1. søn. i fasten 10:00  LBJ MAF
28. febr. 2. søn. i fasten 10:00  SAC Retten Til Liv
28. febr. 16:00  SAC Frimesse
7. marts 3. søn. i fasten 10:00  SAC Menighedsfakultetet

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: (Nyansat er endnu ukendt, da vi trykker kirkebladet) Vikar 1.11.20-1.1.21 Ane Moesgård Hølmkær.
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.

JUL & CORONA
Da forholdene ikke er helt nor-
male i år, har Menighedsråd og 
præster i fællesskab besluttet at 
tilbyde 4 julegudstjenester den 24. 
dec. Tiderne er kl. 10, 12, 14 og 
16. Alle disse tjenester er ens af 
traditionel karakter. Vi må maksi-

malt være 86 personer i kirken, så 
der er adgangsbegrænsning. Ved 
indgangen vil kirketjeneren anvise 
plads. Vi ved, at tjenesten kl. 14 er 
mest eftertragtet, derfor beder vi 
menigheden at tænke, om man kan 
benytte en af de andre tider, så vi 
anvender flest pladser. På sådan en 

dag må vi vise hensyn og toleran-
ce, når vi skal overholde myndig-
hedernes anvisninger.

På trods af vanskeligheder ønsker 
vi alle en glædelig jul og et godt 
nytår!

Menighedsrådet
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AKTUELTAKTUELT
December - Januar - Februar

FARVEL TIL
ORGANIST BJARKE CLAUSEN

Vi må desværre tage afsked med vores organist 
Bjarke Clausen, idet Bjarke har ønsket at søge nye 
udfordringer, og har fået nyt job pr. 1.11.2020.
Vi ville gerne have beholdt Bjarke i mange år endnu, 
da vi har været meget tilfredse og glade for ham. 
Både hans musikalske evner på blandt andet orgel 
og flygel / klaver - og Bjarke som person. 
Det har været en stor fornøjelse at lytte til Bjarkes 
spil og mange har haft fornøjelse af at arbejde 
sammen med ham. 
En stor tak til Bjarke for ca. 7 år i Sct. Johannes 
Kirke. Vi ønsker Bjarke tillykke - samt held og 
lykke i det nye job.

Menighedsrådet er nu i gang med at søge ny organist 
og håber at kunne få besat stillingen fra d. 1.1.2021. 

På Menighedsrådets vegne 
Janne Boye Petersen

KONCERT
Gospel Kids DK er håndplukkede sangere fra 
hele Jylland, som elsker at synge og sprede glæ-
de ved troen på Jesus.
Koret kommer til Sct. Johannes Kirke søndag d. 
20. dec., hvor de vil medvirke som kor til gudstje-
nesten og derefter afholde en julekoncert.
Sct. Johannes Kirkes Gospel Kids kommer også 
og medvirker med deres eget nummer og et par 
sange sammen med Gospel Kids DK!
Koncerten er gratis og starter kl. 12:00.
Velkommen til en festlig søndag fyldt med jule-
stemning.
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INSPIRATIONSAFTEN

“Liv i livshistorien”
- om betydningen af livshistorien og 
om hvordan vi hjælper den anden til 

at dele livshistorien.
v/ Psykolog Ole Rabjerg, Silkeborg

Tirsdag den 16. marts kl. 19:30
Baunekirken, Østerbyvej 10,

Tjørring

Tilmelding senest
tirsdag den 10. marts til

Kirsten Helsager
tlf. 61267571, k.helsager@gmail.com

Alle er velkomne!
Pris : 30,- kr.

   Folkekirkens Besøgs-
	 	 	 og	Aflastningstjeneste
   i Herning Kommune.

BESØGSTJENESTEN

Der inviteres til den årlige fælles inspirationsaften, 
som arrangeres i Baunekirken, Tjørring.
Det bliver tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19:30.
Der er tilmelding og måske begrænset plads.
Se invitationen herunder!
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AKTUELTAKTUELT
December - Januar - Februar

HELBREDELSE AF SJÆLEN
Tilbud om et spændende kursus.

Ingen går vist gennem livet uden af opleve, at det kan 
være hårdt og påføre os indre sår, som vi enten for-
søger at fortrænge eller går og tumler med. Sådanne 
fortrængte oplevelser ligger i baggrunden og kan 
medføre uro og frustrationer. Lad Jesus helbrede dine 
sår og frustrationer – det handler dette kursus om.

Hvad indeholder så et sådant kursusforløb?
Det drejer sig ikke om terapi eller psykoanalyse, men 
levet liv sammen med Jesus. Vi, der underviser i 
Helbredelse af Sjælen, kender Jesus, som vores store 
Sjælelæge og nyder godt af den forandring, Han har 
virket i vort indre. Derfor er det naturligt for os, at 
andre også kommer til at opleve dette, som Paulus 
skriver det i følgende vers: ”Vi takker og priser Gud, 
som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Han er en 
barmhjertig Gud, der opmuntrer os på alle måder. 
Han trøster og styrker os i alle vores trængsler, så vi 
kan videregive hans trøst og styrke til andre, der har 
det svært.” 2. Kor. 1:3-4

I kursusforløbet lytter vi en del sammen i bøn og 
stilhed for at finde frem til vores indre smerter. Det 
er rødderne til disse smerter, Gud gerne vil helbrede. 
Vi oplever Guds nærvær i vores grupper, og det i sig 
selv kan medføre en forløsende helbredelse dybt ind i 
sjælen.

Noget af det, vi sammen ser på, er følgende:
Hvem vi er i Kristus. Hvor meget vores Himmelske 
Far værdsætter os, når vi tror på Hans enbårne søn. 
Vi kommer ind på at styrke vores vilje, at se på vo-
res overreaktioner, at få vores følelser helbredt, at se 
tilgivelsens muligheder og fordele, at få et bedre selv-
billede, at afsløre løgne fra fortiden, at blive trøstet af 
Helligånden, at få fornyet vores sind samt at få bedt 
ind over tingene.

I kursusforløbet drejer det sig om at kunne være til 
stede i en venlig og tillidsvækkende atmosfære med 
hinanden. Og vi vil gerne fastholde, at det, der bliver 
delt i Helbredelse af Sjælen i grupperne, er noget, der 
bliver inden for lokalets 4 vægge! Alle gruppemed-
lemmer opfordres til at have tavshedspligt udadtil, 
men det er selvfølgelig helt frivilligt, hvor meget man 
vil åbne sig overfor hinanden i en gruppe.

Kursuslederne er Mary og Hugo Martinussen, knyt-
tet til Fonnesbæk Kirke i Ikast. De har mange års 
erfaring i ledelse af disse kurser, som blandt andet 
anvendes i KRIS – Kristen Rådgivning for Incestofre 
og seksuelt misbrugte. De kan kontaktes på tlf. 9715 
6456 eller mail hugomartinussen@gmail.com

Kurset ventes at blive gennemført i begyndelsen af 
2021 i Sct. Johannes Kirkens lokaler, og tilmelding 
kan foretages til kursuslederne.

KONCERT
”Lys i mørket” Midt om vinteren, i den mørke tid, 
er julens budskab i tekst og toner. Det er derfor, 
mange tænder et lys i mørket og giver os håbet 
om lysere tider tilbage.
I denne Corona-tid, hvor mørket synes ekstra 
kompakt, holder vi i Herning Korforening en kon-
cert i samarbejde med Sct. Johannes Kirke, med 
god afstand både mellem de siddende kormed-
lemmer, mellem kor og publikum og publikum 
indbyrdes.
Kom og vær med til at lytte til klangen af julens 
mysterium, til sang for lyset og håbet - mandag 
den 14. december kl. 19:30.
Vi håber, der bliver plads til fællessalmer, det af-
gøres i samarbejde med kirken, tættere på koncerten. Der er gratis adgang.
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HISTORIEN OM DE TRE TRÆER

Der var engang tre små træer på toppen af et 
bjerg. De stod og drømte om, hvad de ville være, 
når de blev til store, voksne træer.
Det første lille træ så op på stjernerne og sagde: 
”Jeg vil være sådan en, der rummer en skat. Jeg 
vil dækkes af guld og fyldes med ædelstene. Jeg 
vil være den smukkeste skattekiste i verden!”  
Det andet lille træ så ned på et lille vandløb, som 
løb forbi på vej ud til havet. ”Jeg ønsker at rejse 
på det store hav, og bære mægtige konger. Jeg 
vil være det stærkeste skib i verden!”
Det tredje lille træ så ned i dalen under bjerget. 
Der var travle mænd og kvinder. ”Jeg ønsker ikke 
at forlade bjerget”, sagde det. ”Jeg vil vokse så 
stort, at når menneskene stopper for at se på 
mig, så vil de se op i himlen, og tænke på Gud. 
Jeg vil være det højeste træ i verden!”

Mange år gik. Regnen kom, solen skinnede og 
de tre små træer voksede sig store. En dag kom 
der tre tømrer op på bjerget.
Den første tømrer så på det ene træ og sagde: 
”Dette træ er smukt. Det er perfekt til mit formål.”
Med hans skinnende økse fældede han det før-
ste træ. ”Nu bliver jeg lavet til den smukkeste 
skattekiste der findes. Jeg kommer til at indehol-
de en vidunderlig skat!” sagde det første træ.
Den næste tømrer så på det andet træ og sag-
de, ”Dette træ er stærkt. Det er perfekt til mit 
formål.” Med øksen fældede han det andet træ. 
”Nu bliver jeg til det stærkeste skib, og skal 
sejle med mægtige konger på de sto-
re have!”
Det tredje træ var lige ved at 
besvime, da det så den sidste 
tømrer kigge på det. 
Træet stod rank og højt og pe-
gede på himlen. Men tømreren 
så aldrig op. ”Ethvert træ er 
godt nok til mig”, mumlede han. 
Så svingede han sin økse, og træet faldt 
om.

Det første træ glædede sig, da det blev bragt til 
værkstedet. Men her blev træet lavet til et foder-
trug til dyr. Det engang så smukke træ blev ikke 
lavet til en skattekiste med guld udenpå. Det blev 
i stedet dækket af savsmuld og fyldt med hø og 
halm til de sultne dyr i en stald.
Det andet træ smilede, da det så, at det blev 
bragt til stedet, hvor de byggede skibe. Men der 
blev der ikke bygget store skibe til de store have. 

I stedet blev det engang så stærke træ lavet om 
til en lille fiskerbåd. Den lille båd blev så bragt til 
en sø, hvor det skulle bruges.
Det tredje træ var forvirret, da tømreren lavede 
det om til stærke bjælker, og blev lagt i tømrer-
gården, uden at være blevet til noget.
“Hvad var der sket?” Det engang så stolte og 
høje træ undrede sig. ”Alt jeg ønskede mig var, 
at blive stående på bjerget og pege på himlen til 
Gud!?”

Mange dage og nætter gik. De tre træer havde 
næsten glemt deres drømme.
Men en skønne nat strålede en stjerne over det 
første træ, da en ung kvinde lagde sit nyfødte 
barn i fodertruget. Hendes mand sagde. ”Jeg vil-
le ønske jeg kunne lave en vugge til barnet!”
Barnets mor klemte hendes mands hånd med et 
smil, mens stjerneskæret lyste på det glatte og 
stabile træ. ”Denne krybbe er så smuk”, sagde 
hun. Og pludselig vidste det første træ, at det bar 
på den største skat i verden.

En aften kom en træt rejsende og hans venner. 
De steg op i den lille gamle fiskerbåd ved søen. 
Den rejsende faldt i søvn, da det andet træ sejle-
de ud på søen, som den lille fiskerbåd.
Derude kom der en stærk storm. Den lille træbåd 
vidste, at den ikke var stor og stærk nok til at 
bære så mange i sådan en storm.
Den trætte mand vågnede. Han stod op, og tru-
ede ad stormen, som straks holdt op. Og plud-
selig vidste det andet træ, som var blevet til en 

lille fiskerbåd, at det bar på kongen over 
himmel og jord.

En fredag morgen blev det tredje 
træ vækket, da dets bjælker blev 
hevet ud fra tømrergården. Det 
blev båret gennem en vred og 

larmende folkemængde. Træet ry-
stede, da en mands hænder og fødder 

blev sømmet fast til det. Træet følte sig grim, 
hård og ond. Men søndag morgen, da solen stod 
op, rystede jorden under træet af glæde. Det 
tredje træ vidste, at Guds kærlighed havde æn-
dret alt. Hver gang folk tænkte på det tredje træ, 
så ville de også tænke på Gud. Det var bedre 
end at være det højeste træ i verden.

Næste gang du føler dig trist, fordi du ikke fik 
hvad du ønskede, så vær tålmodig og glæd dig, 
for Gud har udtænkt noget bedre til dig.

Ukendt forfatter
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