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Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Ændringer kan forekomme. Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside.
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BØRNEKLUB SPÆTTEN
Festlig opstart torsdag den 1. september kl. 14:30 - 16
Vi skal fejre Spættens fødselsdag, med besøg af Gospelkids og DropIn, høre bibelhistorie og synge, så der
bliver fest sang og glæde. Spætten er for børn i alderen 4 - 8 år.
Nye er meget velkomne :)
Kontakt Tove Jessen 40356553 for yderligere info og se program på www.sctjohannes.dk
Tove Jessen

CAFÉ JOHANNES
Tirsdag den 6. september
kl. 14:00-16 er der igen åben.
På glædeligt gensyn.
Nye er meget velkomne!
Tove Jessen

BESØGSTJENESTEN
Onsdag den 23. november kl. 14:00 - 16:00 inviter Sct. Johannes kirkes besøgstjeneste til adventshygge.
Hvis du overvejer besøgstjenestens mulighed, er det en fin anledning til at møde besøgsvenner. Tilmelding
af hensyn til traktement til Tove Jessen tlf. 40356553

ÆLDREGUDSTJENETE
Tirsdag den 13. september kl. 14:00 inviteres der til Ældregudstjeneste i Sct. Johannes Kirke. Kirken vil
være høstpyntet, og det er muligt at benytte kirkebilsordning via Herning Taxa.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til gratis kaffebord i Café Johannes.

KORREKTUR-LÆSERE

Kirkebladet søger flere korrekturlæsere. Da gruppen er blevet mindre, søger vi ekstra læsere, som
indimellem læser bladet igennem for stavefejl m.v. Bladet sendes ud som PDFfil, så man skriver i
programmet ”Adobe Acrobat” på sin computer, og sætter kommentarer ind, et gratis program, som alle
computere kan køre. Hvis man ikke lige har prøvet det før, laver vi gerne instruktion i kirkens lokaler efter
aftale. Henvendelse til Lennart Jessen, 97214483, lj@sctjohannes.dk
Redaktionen

JOHANNESAFTEN 3. NOVEMBER
LINA SANDELLS LIV, SALMER OG SANGE
v/ organist Inger Kamstrup
Menighedarbejdet
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MENIGHEDSLEJR PÅ TÅRNBORG
Den 16. - 17. september
Igen i år tager hele menigheden på lejr i september, hvor vi denne gang har inviteret afdelingsleder Birgitte
Graakjær Hjort, der om lørdagen skal gøre os klogere på Paulus, hvem han var, og hvorfor han skrev, som
han gjorde. Kom og vær med til årets bedste mulighed for at lære de andre i kirken at kende. Se særskilt
program, der er lagt frem i kirken.
Menighedarbejdet

JOHANNESAFTEN 1. SEPTEMBER
KIM LARSEN - OG DRØMMEN OM DET TABTE PARADIS
Søndag den 30. sept. 2018 døde Kim Larsen. Avisen Information skrev følgende:
”Søndag d. 30. september vil gå over i historien som den dag, Danmark mistede et nationalikon og et helt
land sprang ud i spontan sorgbearbejdning og kollektiv hyldest.”
Efterfølgende deltog 35.000 mennesker, - børn, unge og gamle – ved en mindekoncert på Rådhuspladsen
i København, mens 1.434.000 fulgte mindekoncerten foran skærmen i deres hjem. Senere fulgte
mindekoncerter efter i mange byer. Den kollektive hyldest var enorm!
Kim Larsen var en provo og gadedreng – og samtidig en gudsbenådet poet og sangskriver.
Foredraget vil gennem Kim Larsens egne tekster og musik vise, at drømmen om det tabte paradis på
fascinerende vis binder hele hans produktion sammen.
Menighedsarbejdet

NY JUNIORKLUB - DROP IN
Nyeste skud på stammen i Sct. Johannes Kirke er Drop In, en juniorklub for de der er imellem 9-13 år. Det
er hver torsdag fra kl. 14:30 til 15:30. Det er gratis at komme i Drop In, hvor vi skal høre bibelhistorier,
nyde afslappet samvær med venner, hygge og have en lille forfriskning, leg, spil og forskellige aktiviteter.
På kirkens hjemmeside kan du se programmet for det første halve år. Er det noget for dig, glæder vi os til
at se lige netop dig torsdag d. 1. september til opstart og lidt hygge sammen med Spætten og Gospelkids
fra kl. 14:30 - 15:45.
For mere information er du velkommen til at kontakte:
Kirke- og Kulturmedarbejder, Dorte Søltoft Bach, 25 30 93 27 eller på mail: dsb@sctjohannes.dk
Dorte Søltoft Bach
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KALENDER

Torsdag

1. sept.

Torsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

8. sept.
16. sept...
20. sept.
22. sept.
29. sept.
6. okt.

Torsdag
Torsdag
Torsdag

13. okt.
27. okt.
3. nov.

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

10. nov.
17. nov.
24. nov.
1. dec.

kl. 19:00

Johannesaften - Foredrag. ”Kim Larsen og drømmen om det tabte
Paradis” v/ Pastor emeritus Orla Villekjær. (se side 3)
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Menighedslejr begynder. (se side 3)
kl. 19:30 Valgforsamling. Menighedsrådsvalg 2022. (se side 6)
kl. 13:00 Aktion Børnehjælp - Udflugt til Naturfarm Brande. (se program).
kl. 16:30 Messy Church. Se info. på kirkens hjemmeside.
kl. 19:00 Johannesaften - Fordybelse. ”Hvem var han - ham Jesus?”
v/ Pastor emeritus Niels Henrik Lyngbye.
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
kl. 19:00 Johannesaften - Foredrag. ”Lina Sandells liv, salmer og sange”
v/ Inger Kamstrup. (se side 2)
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
kl. 19:00 Johannesaften - Fællesskab. Indhold annonceres senere.
kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
kl. 16:30
Messy Church. Se info. på kirkens hjemmeside.

KIRKENS MISSIONSPROJEKT
Som I sikkert har læst i det foregående kirkeblad på side 7, så er vi begyndt på et nyt missionsprojekt.
Vores lokale frivillige medarbejder Peter Vandgaard, står som mellemmand til de øvrige frivillige i Europa,
som udfører det praktiske arbejde med fremstilling af chips, der indeholder Bibelen på farsi, og en
mængde undervisning f.eks. på video. Sct. Johannes Kirke samler ind flere gange
til finansiering af produktion og forsendelse af materialet. De søndage indsamlingen har fået plads, ses i
gudstjenestelisten på næste side.
Yderligere information kan findes side 7 og i kirkeblad nr. 97 fra juni - august 2022.
Lennart Jessen

FASTE UGENTLIGE 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 kirkens hjemmeside).
kl. 15:30-16:30 Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside).
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GUDSTJENESTE KALENDER
Herunder er der kolonner med dato, helligdag, tid & præst, Indsamling og øvrig information.
4. sept.
12.søn.eft.trinitatis
10:00 LBJ
Menighedsfakultetet
11. sept.
13.søn.eft.trinitatis
10:00 SAC Indsaml. annonceres
Høstgudstjeneste
13. sept.
14:00 SAC
Ældregudstjeneste
18. sept.
14.søn.eft.trinitatis
10:00 LBJ
Åbne Døre
25. sept.
15.søn.eft.trinitatis
10:00 SAC Kirkens missionsproj.
25. sept.
14:00 SAC
Frimesse
28. sept.
16:30 SAC
Fyraftensgudstjeneste
29. sept.
16:30 LBJ
Messy Church
2. okt.
16.søn.eft.trinitatis
10:00 LBJ
Kirkens missionsproj.
9. okt.
17.søn.eft.trinitatis
10:00 SAC Alpha Danmark
16. okt.
18.søn.eft.trinitatis
10:00 SAC Dansk Eur. Mission

23. okt.
19.søn.eft.trinitatis
10:00 LBJ SAT7
26. okt.
16:30 SAC
30. okt.
20.søn.eft.trinitatis
10:00 LBJ
Kirkens missionsproj.
30. okt.
14:00 LBJ
6. nov.
Alle helgens dag
16:00 SAC+LBJ
13. nov.
22.søn.eft.trinitatis
10:00 SAC DBI
20. nov.
Sidste søn. i kirkeåret
10:00 SAC Kirkens missionsproj.
20. nov.
14:00 SAC
27. nov.
1. søn. i advent
10:00 LBJ
Folkek. Søndagsskole
30. nov.
16:30 SAC
1. dec.
16:30 LBJ
4. dec.
2. søn. i advent
10:00 SAC MAF
LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

Fyraftensgudstjeneste
Frimesse
Kaffebord kl. 15:00
Gospelkoret medvirker
Frimesse
Fyraftensgudstjeneste
Messy Church

Salme 788 af Johannes Johansen 1981
3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!

Kontakter
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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MENIGHEDSRÅDSVALG 2022
Valgforsamling den 20. september kl.19:30 i Sct. Johannes Kirkes menighedslokaler. Valgforsamlingen er
offentligt tilgængelig. Det er kun medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år senest den 20. september,
som har bopæl i Sct. Johannes Sogn, eller som har løst sognebånd til en af sognets præster, der har taleog stemmeret på valgforsamlingen.
Mødedeltagere med valgret skal legitimere sig, hvorefter valgbestyrelsen afkrydser vedkommende på
valglisten. Hvis en sognebåndsløser ønsker at deltage i valgforsamlingen 2022 i sognebåndsløserpræstens
menighedsrådskreds med valgret, skal anmodningen om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning
af de parlamentariske rettigheder være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1.
september 2022 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 foreslåede kandidater.
Skriftlig og hemmelig afstemning.
Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. Der skal vælges 10
medlemmer til Sct. Johannes Sogns menighedsråd.
Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
Valgbestyrelsen orienterer om resultatet samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at
indlevere 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
18. 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
22. november.
På valgbestyrelsen vegne.
NB.
Er du forhindret i at deltage i Valgforsamlingen den 20.september, kan du give en anden fuldmagt til at
stemme på dine vegne. Se nærmere herom på kirkens hjemmeside.
Knud Haaning Andersen
Formand for valgbestyrelse.

ALLE HELGENS SØNDAG
Alle Helgens Søndag den 6. november inviteres til kaffebord kl. 15:00 efterfulgt af mindegudstjeneste i
kirken.
Ved gudstjenesten kl. 16:00 vil vi mindes de døde.
Navnene på dem der er døde i det seneste år, hvor Scot A. Christensen eller Lennart B. Jessen har forestået
højtideligheden, bliver nævnt undervejs i gudstjenesten.
Alle er velkomne!
Menighedsrådet
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SCT. JOHANNES KIRKES MISSIONSPROJEKT
Vi bringer evangeliets lys ud til et folk, der sidder i mørke
Menighedsrådet har besluttet, at tage et missionsprojekt ind i rækken af opgaver, som kirken samler ind
til. I Kirkeblad nummer 97 findes en artikel om et missionsarbejde, der samler sig om evangeliets
uddeling i Iran. Da landet er meget isoleret, og befolkningen næsten ikke har adgang til internettet, så er
løsningen at levere Bibelen og undervisning på mikrochip, der kan bruges i computer eller
mobiltelefoner uden internet. Bibelen ligger på sproget farsi, der tales i Iran, og der er over 50
undervisnings videoer, hvor Peter Vandgaard taler om evangeliet. De første 1000 er leveret og andre er i
produktion til levering så snart produktion og frivillige leverandører er klar.
Vi har nu en fast indsamling til flere nye portioner mikrochips.
Der vil være søndage, hvor vi samler ind, og der vil være en fast indsamling, som kan benyttes via Mobil
Pay så længe projektet ikke er afsluttet. I kirkeblad og på hjemmesiden annoncerer vi afslutningen til
den tid. Projektet har sit eget MobilPay nummer: 499907.
Menighedsrådet
Bagsiden

SKAL MAN VÆRE NAIV?
Når man ser træernes blade, falder man ofte i staver over skønheden og bliver forundret - men hvorfor?
Er de tilfældigt opstået, eller er de udtænkt, ønsket og skabt?
Skal man være naiv, for at være kristen - altså en der tror på det kristne budskab, at der er en skabergud,
og at gud har en mening med jorden og os?
Igennem mange år har der i vores del af verden været en generel holdning blandt kristne, at man holder
lav profil. Det har været sådan, når debatter har kørt i medier og undervisningsmaterialer er blevet
fremstillet til skoler, som har fremført argumenter for verdens tilblivelse som et tilfælde, og ikke et ønske
fra en skabende vilje (gud). Problemet opstår, når begge sider af konflikten ikke har ”Faktuelle” beviser
for de påstande der bliver fremført, men kun hentydninger, som tolkes til egen fordel, når man nu tror på
det ene eller andet.
Den kristne tro på en skabende gud, har ikke kunnet levere faktuelle videnskabelige beviser for guds
involvering i verden. Evolutionstroende har heller ikke kunnet, selv om det er det budskab, som har haft
mest vind i sejlene i folket gennem tiderne.
Imidlertid blæser der andre vinde. På Internettet findes der en organisation af videnskabsfolk (over 1000),
som har underskrevet en erklæring - se: www.dissentfromdarwin.org
Man vil ikke tilslutte sig den store evolutionsteori, sådan som Darwin engang har fremført den. Man har
fundet flere biologiske paradokser, som modsiger evolutionsteorien. Vi mangler stadig beviser for
arternes udvikling, og ikke kun udvikling inden for én art, som vi kender mange eks. af.
Det, at mange højt uddannede videnskabsfolk frasiger sig evolutionsteorien, er banebrydende. De mener,
at der må være en intelligens bag skabelse af liv.
Er det nu, at de kristne i vores del af verden bør rette ryggen og indse, at man ikke behøver være naiv !?
Gud har givet os vores forstand og fornuft. Så må vi også bruge den! - Lennart B. Jessen

