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Corona begrænsninger kan ændre vore planer. 
Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside. 
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KONFIRMATION 29. AUGUST 
Vi har planlagt konfirmation af Vestervangskolens 7. klassetrin sidst i august. 
7.a konfirmeres kl. 9:00 
7.b konfirmeres kl. 11:00 
Vi håber på godt vejr, og en god fest for alle! 
Lennart B. Jessen 
 
Menighedslejr den 17. - 18. september 
Årets menighedslejr bliver på Tårnborg d. 17. - 18. september. Hovedtaler er i år Anne Mie Skak 
Johanson, der i to bibelforedrag vil gøre os klogere på, hvorfor danskere kommer til tro, ud fra en række 
interviews hun har foretaget med mange kristne danskere.. 
Særskilt program for lejren kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen til et af årets 
højdepunkter. 
 
Sct. Hans aften i kirken den 23. juni 
Juni måneds Johannesaften bliver en fejring af Sct. Hans onsdag d. 23. juni.  
Program for aftenen følger senere. 
M.v.h. Menighedsarbejdet 
 
Opstart af Børneklubben 
Efter en længere nedlukning ser vi meget frem til at åbne Spætten op igen. Sammen med trofaste 
frivillige hjælpere er der lagt nyt program og torsdag den 2. september kl. 14:30 - 16 begynder vi med 
festlig opstart. Spætten fylder nu 14 år, og det skal fejres også sammen med Gospel Kids, der kommer 
på fødselsdagsbesøg til hygge med lækkerier. Vi ser frem til en dag med fest, sang og glæde :) I tiden 
med Corona har Spætten flere gange været rundt med hilsner fra kirken, senest en pose med 
Pinsetema. Vi glæder os til at høre om jeres oplevelser hjemme i familien. 
Du kan følge Spætten på Facebook. Alle børn - også nye fra 4 - ca. 8 år er meget velkomne! Se nyt 
program på www.sctjohannes.dk 
Tove B. Jessen 
 



Genåbning af Café Johannes 
En meget lang pause har været nødvendig på grund af Corona. Men, nu ser vi frem mod et mere åbnet 
samfund, og derfor forventer vi også, Café Johannes igen er i gang fra september. Derfor vil vi nu med 
glæde invitere til gensyn i Caféen fra tirsdag den 7. september kl. 14 - 16. 
Tirsdag den 14. september vil Café Johannes være vært ved kaffebord i forbindelse med gudstjeneste, 
der begynder kl. 14. Der kommer mere herom i næste kirkeblad. 
Alle også nye er meget velkomne. 
Tove B. Jessen 
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Minikonfirmander 
I Sct. Johannes Kirke kan vi i efteråret tilbyde et minikonfirmand-forløb fra den 21. september til den 30. 
november 2021. Det ligger om tirsdagen fra kl. 14:30 - 16:00 og er for 4. klasses elever. 
Så går du i 4. klasse, er du velkommen til minikonfirmand i Sct. Johannes Kirke.  
Vi skal: - høre bibelhistorie. lære kirken at kende. synge. bede Fadervor. lege. spille spil. være kreative, 
male mm. spise pålægschokolademadder. have det sjovt. 
Hvis det lyder som noget for dig, så kom og vær med. 
Vi ses tirsdag den 21. september kl. 14:30. 
Tilmelding kan ske på: 25 30 93 27 eller på dsb@sctjohannes.dk 
Mange venlige minikonfirmand-hilsner 
Kirke- og Kulturmedarbejder 
Dorte Søltoft Bach 
 
Gospel Kids 
Torsdage kl. 15:30 til 16:30 
Gospel Kids er for børn fra 7-14 år. Vi er et rytmisk kor, der synger sange med dans og bevægelse, både 
enstemmigt og flerstemmigt. Der er mulighed for at udvikle sin stemme og synge solo. 
Vi mødes i Sct. Johannes Kirke torsdage kl. 15.30 - 16.30, hvor vi starter med en forfriskning, for at styrke 
fællesskabet. Vi synger bl.a. til vores Messy Church gudstjenester fire gange om året. 
Kom og vær med i vores fællesskab. Tag gerne en ven med. 
Kontakt gerne: Dorte Søltoft Bach, Tlf: 25 30 92 27, email dsb@sctjohannes.dk 
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Kalender 
Onsdag 23. juni kl. 19:00 Johannesaften bliver en fejring af Sct. Hans. 
    Program for aftenen følger senere. 
Torsdag 2. sept. kl. 14:30 Opstart af børneklubben Spætten. 
    Programmer findes i kirken og på kirkens 

hjemmeside sctjohannes.dk 
Torsdag 2. sept. kl. 15:30 Opstart af børnekoret Gospel Kids. 
    Programmer findes i kirken og på kirkens 

hjemmeside sctjohannes.dk 
 
Om tro og gode gerninger 
I et stykke tid har jeg talt med flere om sammenhæng mellem tro og gerninger. Spørgsmålet, som også 
blev stillet på Luthers tid, kommer op igen og igen. Hvad er nødvendigt, for at få evigt liv i Guds Paradis? 



Er det kun troen, eller skal jeg have gjort rigeligt med gode gerninger? Det er der skrevet mange og 
tykke bøger om, og vi har nok ikke set det sidste med det emne. 
Da vi hører til den Evangeliske Lutherske Kirke (Folkekirken), så har vi nogle forklaringer via vore 
bekendelsesskrifter. Tro og gode gerninger udelukker ikke hinanden - tvært imod. Det ser vi i flere af 
Luthers tekster, som igen støtter sig til tidligere troendes tanker og Bibelens tekster, hvor Jesus taler til 
os. 
Tro og gode gerninger støtter hinanden. Men når det er sagt, så står det også fast, at gode gerning ikke 
alene kan frelse nogen. Det kan til gengæld troen på og kærligheden til Jesus Kristus. Både det at tro og 
det at gøre gode gerninger er under alle omstændigheder en gave fra Gud. Når vi har tro og tiltro og 
tillid til Jesus, så er det en gave fra Gud. Man kan bede om den gave ganske gratis. Når du så gør noget 
godt, fordi du gerne vil glæde Jesus, så er det også en gave fra Gud. Ved de gaver, så fremmer Gud 
taknemmeligheden i os, og det bevæger os til mere godt. 
Så er det gode vi gør, og det vi tror alene Guds fortjeneste, for som Jesus siger i Johannesevangeliet 
kapitel 15 vers 5B: .. skilt fra mig kan I slet intet gøre. Derfor bør vi gøre som han siger i 
Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 33.. søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet 
gives jer i tilgift. 
Lennart B. Jessen 
 
Fast ugenlige arrangementer 
Hver tirsdag kl. 14:30  Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled. 
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen. 
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 hjemmesiden). 
 kl. 15:30-16:30 Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside). 
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Gudstjenester 
Tabel med kolonner: dato, helligdag, tid, præst, indsamling og information 
6. juni 1. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC Dansk Europa Mission Børnekirke 
13. juni 2. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC Dansk Oase  
13. juni 2. søn. eft. trinitatis 13:00  IS  Døve-gudstjeneste 
20. juni 3. søn. eft. trinitatis 10:00  LBJ SAT7 Børnekirke 
27. juni 4. søn. eft. trinitatis 10:00  LBJ MAF  
4. juli 5. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC Alpha Danmark  
11. juli 6. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC DBI  
18. juli 7. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC Retten Til Liv Prædikant:  
      past.emeritus, 
      Stig Christensen, 
      Sønderborg 
25. juli 8. søn. eft. trinitatis 10:00  LBJ Indre Mission  
1. aug. 9. søn. eft. trinitatis 14:00  LBJ Åbne Døre  
8. aug. 10. søn.eft. trinitatis 10:00  LBJ Menighedsfakultetet  
15. aug. 11. søn.eft. trinitatis 14:00  LBJ Agape Børnekirke 
22. aug. 12. søn.eft. trinitatis 10:00  SAC DFS Børnekirke 
29. aug. 13. søn.eft. trinitatis 9:00+11:00 LBJ  Konfirmationer 
5. sept. 14. søn.eft. trinitatis 10:00  SAC Menighedsarbejdet Børnekirke 
 
 



Salmevers 
Vers 1 
Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor, sig nærmer bliden sommer, da græs og urter gror; 
nu varmer sol i lide, og hvad der lå som dødt, med hver den dag, mon skride, står op som atter født. 
Vers 4 
Du Herre Jesu Kriste, vor glædes sol og skin, bliv hos os til vort sidste, opvarm vort kolde sind! Giv 
kærlighed vort hjerte, forny vor sjæl og ånd, vend bort al sorg og smerte alt med din milde hånd! 
Vers 6 
Velsign du årets grøde og frugtbargør vort land, giv daglig du os føde, velsigne sø og strand; fra himlen 
dryppe fedme, bespis os med dit ord, og med din nådes sødme velsigne du vor jord! 
Den Danske Salmebog nummer 722. Israel Kolmodin 1694 m.f. 
 
Kontakt 
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning 
Kirken er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10:00 til 15:00 og ved gudstjenester. 
Kirkerummet åbnes efter aftale med en af vore kirketjenere. 
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning, Tlf. 97 12 23 38. Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 
til 1300 - Torsdag tillige kl. 1500 til 1700 
Sognepræster: Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 97 21 44 83, lbj@km.dk - Træffes efter aftale (fri 
mandag) Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97 21 42 93, sac@km.dk - Træffes efter aftale (fri 
fredag)  
Organist: Henrik Tjagvad Madsen, tlf. 61 65 43 55, htm@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri 
mandag) 
Kirketjenere: Ingolf Mørch, tlf. 20 15 29 95, ijm@sctjohannes.dk. Birgitte Tolstrup, tlf. 24 78 29 95, 
bt@sctjohannes.dk 
Kirke- og Kulturmedarbejdere: Tove B. Jessen, tlf. 40 35 65 53, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale 
(fri mandag). Dorte S. Bach, tlf. 25 30 93 27, 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. 97 12 07 77. Oplys navn, adresse, telefon, 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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Sogneaften 2. september 2021 
Velkommen til en meget spændende sogneaften i Sct. Johannes. Vi får denne aften besøg af Max Meyer. 
I sit civile erhverv er han tidligere forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet. Men det er ikke i 
den egenskab han besøger os, men fordi Max siden 1995 har været formand for Dansk Zionistforbund. 
Zion er det gamle bibelske navn for Jerusalem og geografisk er det stedet, hvor Salomon byggede 
Templet i Jerusalem. Israel, Zion og jødernes forhold i Danmark og andre steder er altså 
omdrejningspunktet denne aften. Max har sendt mig denne appetitvækker for aftenen:  
” Max Meyer formand for Dansk Zionistforbund, er født som søn af jødiske flygtninge, og vil denne aften 
fortælle dels om - hvad er Zionisme, baggrund og status i dag. Vi vil også høre lidt om Israels historie, og 
aftenen vil slutte af med, de desværre mange eksempler på ”moderne” antisemitisme og antizionisme, 
som også forgår her i vort eget land. Max vil også fortælle sin meget personlige- og sine 
forældres stærke historie, som forklaring til sin store kærlighed til Israel”. 
Scot Christensen 
 
 



Besøgstjenesten 
Sct. Johannes Kirke kan tilbyde besøg af frivillige besøgsvenner. Mange har stor glæde af at få besøg via 
besøgstjenesten, og det udvikler sig ofte til et værdifuldt venskab, som ingen vil være foruden. Vi har 
netop gennemlevet en tid, hvor vi har været begrænset i forhold til socialt netværk, og det har for 
mange været forbundet med lange timer, hvor kontakten måtte foregå bag skærmen. Men fordelen ved 
at mødes med hinanden er livgivende og af stor værdi. Ved Sct. Johannes Kirke er vi stolte af vore 
frivillige, der melder sig til at tage denne mulighed op, at gå ud på besøg for at glæde et andet 
menneske. Hvis du mangler en besøgsven, er du meget velkommen til at tage kontakt. Hvis du har tid til 
at gå på besøg, vil vi gerne høre fra dig. Besøgstjenesten er hele tiden i bevægelse, og der er altid plads 
til flere. Situationen lige nu er den, at vi har ledige frivillige besøgsvenner, så mangler du en at snakke 
med, gå tur med eller lignende, kan du rette henvendelse til Tove tlf. 40 35 65 53, der gerne vil hjælpe 
med at finde en besøgsven. 
Tove B. Jessen 
 
Herning Kirkehøjskole for efterår 2021 
Tema: Dannelse / Menneskesyn 
Lørdag den 4. september kl. 9:30. Herning Kirkehus, Østre Kirkevej 1. Senioranalytiker Rasmus Kolby 
Rahbek, Silkeborg: ”Mennesket og verden – når dannelse finder sted”  
Lørdag den 2. oktober kl. 9:30. Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9. Filosof Anders Fogh Jensen, Laven: 
”Dannelse mellem barbarer og kykloper” 
Lørdag den 6. november kl. 9:30. Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1. Højskoleforstander Rikke Holm, 
Askov: ”Uden fællesskaber går vi til grunde” 
Lørdag den 4. december kl. 9:30. Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33. Fhv. højskoleforstander Jørgen 
Carlsen, København: ”Har kristendommens menneskesyn med dannelse at gøre? ” 
Hvert foredrag starter kl. 9:30 med en morgensang og slutter kl. 11:45. 
Kaffe á 10,- kr. Hele semestret koster 275,- kr. Pensionister og efterlønnere 250,- kr. 
Et enkelt foredrag koster 90,- kr. Alle er velkomne! Du behøver ikke at tilmelde dig forinden. 
Programmer vil blive lagt i alle kirker. 
Herning Kirkehøjskole 
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Denne side indeholder et billede af en side fra bogen ”Menneskesønnen” tegnet af Peter Madsen. 
Bogen kan købes igennem Det Danske Bibelselskab. Siden viser det sted, hvor Jesus tager afsked med 
sine venner, og lover dem Helligånden som vejleder. 
 
 
Bagsiden 
På bagsiden er der 6 felter, man evt. kan klippe ud og hænge op på køleskabet. 
Felterne har billeder i baggrunden, og en bibeltekst i forgrunden. 
Teksterne er: 
ALTING HAR EN TID. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til 
at dø. Prædikerens Bog Kapitel 3 vers 1 og 2. 
PÅ VEJ. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. Esajas’ Bog. Kapitel 2 vers 3. 
BLIV LYS. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Esajas’ Bog. Kapitel 60 vers 1. 
SPIRE. Jorden skal åbne sig, frelse gro frem, og retfærd skal spire. Esajas’ Bog. Kapitel 45 vers 8. 
HØST. De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Salmernes Bog. Salme 126 vers 5. 
FORVENTNING. Ødemark skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd.  
Esajas’ Bog. Kapitel 35 vers 1 og 2. 
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