
Næste kirkeblad indeholder september - oktober måneder. Deadline er 1. august 2007.

SogneudflugtDøbte

Tirsdag den 
12. juni kl. 13:00 
er der Sogneudflugt fra 
Sct. Johannes Kirke. I år går turen 
øst og sydøst. Vi kører til Silkeborg og drikker vores eftermiddags-
kaffe i en sognegård.
Vi fortsætter turen ned i det naturskønne område ved Silkeborgsøerne 
til Skanderborg - hvor vi indtager vores aftensmad et eller andet sted. 
Vi håber på godt vejr - så vi kan nyde turen i de dejlige omgivelser.
Prisen for hele turen 110,- kr. inkl. kaffe, middag, godt samvær og en 
god oplevelse.
Angående kørsel til kirken og tilmelding til turen, ring da til 
kirkekontoret på tlf: 9722 2995. Her kan man få yderligere informa-
tion om turen - vi røber ikke alle hemmeligheder!

Menighedsarbejdet og Menighedsrådet

1.3.2007 - 30.4.2007
Tillykke og velkommen!
Mikkel Lund Svaneklink
Louise Rørbæk Hartvigsen
Klara Starcke Johansen
Sarah Dalgaard Tsomidis
Michlas Nybye Pedersen
Emma Møller Pedersen
Josephine Kiel Straarup
Annabell Flensborg
Victor Lund Kidde
Sofia Cassøe
Siliu Lian
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Nyt
Onsdag den 29. august kl. 
17:00 inviteres til børnevenlig 
fyraftensgudstjeneste. Guds-
tjenesten vil være målrettet til 
familier med børn, så det bliver 
lidt anderledes og spændende. 
Efter gudstjenesten er der gratis 
fællesspisning i kirkens store 
sal i Vestfløjen. Glem alt om 
aftensmaden, og giv jer selv 
denne gratis oplevelse. Vi vil 
slutte aftenen senest kl. 19:30, 
så man i god tid kan nå hjem for 
at putte børnene.

Lennart Jessen & Scot Christensen

Dans og Inspiration med ”Move-Out”
Har du lyst at opleve, hvordan man kan give børn 
en fed oplevelse med musik og dans? Kom og vær 
med når Move-Out gruppen fra Vamdrup kommer og 
afholder en inspirationsaften. Fredag d. 15. juni kl. 

17-21 i Vestfløjen i Sct. Johannes Kirke.
Vi begynder aftenen med at spise sammen, hvorefter Move-

Out underviser / viser os, hvordan de optræder med dans til moderne 
lovsangsmusik med børn i alderen 4-18 år.
Vi arbejder på at begynde med noget lignende i vores kirke. Til ethvert 
projekt er der brug for frivillige, så mød uforpligtende op og se, om dette 
var en opgave for dig. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig se-
nest den 8. juni. På glædeligt gensyn!

Ingibjørg Christensen tlf: 97214293
Else Andersen tlf: 97215854, Helene Thusholt tlf: 97212708
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Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste ar-
rangerer inspirationsaften onsdag den 
26/9 kl. 19:30. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. Nærmere omtale følger 
i næste kirkeblad. Hvis du har brug 
for en besøgsven fra kirken, eller har tid og lyst til at 
være besøgsven, må du meget gerne rette henvendelse 
til sognemedhjælperen.

Opslag
Juni / August

Café Johannes
Hvorfor opretter vi Café Johannes?
Fordi vi tror, det er vigtigt, at kirken 
har åbne døre, hvor der er mulighed 
for at samles under frie former på 
tværs af alder. Café Johannes er 
et supplement til det arbejde, der i 
forvejen sker ved / ud fra kirken. 

Dette nye tiltag skal ses som en brobygger til kirkens 
arrangementer i øvrigt.
Café Johannes holder åbent hver onsdag kl. 14–16 
også sommeren igennem. Normalt samles vi i Glas-
salen. På lune sommerdage vil vi rykke udendørs, 
hvor caféen så arrangeres i gården. Til dette formål vil 
vi i nærmeste fremtid købe havemøbler til brug ved 
kirken.
I caféen kan der købes kaffe / te, sodavand og brød / 
kage til lave priser.
Hvis man har lyst til at hjælpe i caféen eller måske 
bage dertil engang imellem, kan der rettes henven-
delse til sognemedhjælperen.

Besøgstjenesten

Ny Børneklub

Film & Debat

Den 4. september vil kirken 
åbne en ny børneklub, som 
mødes hver tirsdag kl. 14:30 
-16:00. Børneklubben hedder 
”Spætten” og henvender sig 

til børn i alderen 4–8 år. I  Spætten vil vi hver gang 
synge sammen, høre bibelhistorie, lave aktiviteter / 
lege. Hver gang får vi forfriskninger.
Har du lyst til at være sammen med børn, vil vi i 
kirken gerne høre fra dig. Der er mange forskellige 
opgaver, og man bliver ikke pålagt større opgaver, 
end man selv vil. Jo flere vi er, desto sjovere bliver 
det, og husk, det er ved at give, man selv modtager så 
meget igen. Henvendelse om ”Spætten” kan rettes til 
sognemedhjælper Tove Jessen.

TAK til dig, som yder en indsats i vores 
sognekirke!
Der er mange mennesker i sving 
for at få Sct. Johannes Kirke til at 
fungere.
Kirkebetjeningen arbejder med 
hver sin opgave. Kontorarbejdet, de kirkelige handlin-
ger, det udendørs og indendørs daglige arbejde bliver 
udført. Det er godt at mærke, og det er dejligt at blive 
mødt med et smil.
Men der udføres også et stort frivilligt stykke arbejde 
i kirken og kirkens lokaler. Det sker både i dag – og 
aftentimerne, på hverdage og helligdage. De mange 
forskellige kræfter og initiativer er for mange til at 
kunne nævnes her. 
I menighedsrådet er vi opmærksomme på, at kirken 
også er dybt afhængig af menighedens frivillige ind-
sats. Derfor vil vi hermed takke for det nødvendige 
stykke arbejde, som du / I bidrager med. Uden det 
kunne Sct. Johannes Kirke ikke være kirke.

Menighedsrådet

Tak for din indsats!

I næste blad bringer vi datoer for de gratis
filmaftner, vi vil holde i Sct. Johannes
Kirkes lokaler. Samtidig vil vi trykke
et film-katalog, man kan få i kirken.
Spørgsmål kan rettes til Lennart Jessen
lj@sctjohannes.dk

Kirkeårets farver
I Sct. Johannes Kirke ses kirkeårets farver tydeligst 
i brugen af de forskellige messehagler / stolaer, som 
præsterne benytter under altergangen. De kirker, der 
bruger messehagler og stolaer, gør det i overensstem-
melse med en vejledning fra år ca. 1200, hvor pave In-
nocens III kom med regler for brug af farver i kirken. 
I Danmark fik vi en vejledning i bogen ”Højmessen i 
Den Danske Folkekirke”, hvor farverne hvid, rød, grøn 
og violet beskrives. I ca. 250 år var den røde messe-
hagel den eneste i folkekirken. Fra midten af 50’erne 
har man i den kirkelige fornyelsestrang skabt mange 
forskelligt farvede messehagler, som bl.a. dem dron-
ningen har lavet. Der findes ikke en egentlig ”lov” om, 
hvilke farver der anvendes på de bestemte dage og 
tider, men vejledningen har dog flertallets tilslutning. 
Helligdagenes farver ses i vores sognekalender på 
bladets bagside. I trinitatistiden er farven grøn.
 Hvid / Guld = Renhed, Lyset, Glæde, Fest.
 Rød = Ånden, Ilden, Blodet.
 Grøn = Håbet, Væksten.
 Violet = Bod, Anger, (Sorg). Sort = Sorg.
Hvis man ønsker detaljerede oplysninger om dette om-
fattende emne, fremsender vi disse på forespørgsel.

Lennart Jessen
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Det, jeg siger nu, er for dem, der står ligegyldige over for al religion eller er ved at løbe på grund af
ateismens skær. Ateisterne siger, at de går imod kristendommen og andre religioner, fordi de mere er
overtroiske forestillinger end vejledende livsprincipper. De hævder, at en religion, som skal tilegnes
efter bøger, som er skrevet af menneskehænder, kan ikke være sand, men de synes ikke at se, at for-
uden trykte bøger og åbenbaringer, har Gud givet os naturens store bog at læse i, og om den kan de
ikke sige, at den ikke er sand, - Kendsgerningerne ligger lige for deres Øjne. Jeg håber ikke, man misforstår 
mig. Jeg foreslår ikke naturstudiet som en slags gudsdyrkelse eller noget der skal sættes i stedet for Gudstro, 
men jeg tager til orde for, at det at forstå naturen i visse tilfælde er et skridt henimod erkendelsen af Gud.

Robert Baden-Powell

Vi er blevet opmærksomme på, at kirkebladets forskellige farver kan være en hindring for svagtse-
ende, når man benytter læse-apparater. Derfor vil vi gerne tilbyde at trykke kirkebladet i sort / hvid 
og sende det ud til dem, der i Sct. Johannes Sogn har dette behov.
Samtidig kan vi gøre opmærksom på, at kirkebladet også findes på kirkens hjemmeside. Flere com-
putere har mulighed for, at kunne forstørre tekst og levere bedre kontrast for svagtseende.
Kommentarer og spørgsmål til dette emne bedes sendt til Lennart Jessen eller kirkekontoret.
(Se adresser og telefonnumre på bagsiden af bladet.)

Tirsdag d. 12. juni kl. 13:00 Sogneudflugt (Se forsiden)
Fredag d. 15. juni kl. 17:00 Inspirationsaften med ”Move-Out” (Se forsiden)
Torsdag d. 21. juni kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
   Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 16. aug. kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Lars Møller Nielsen, Viborg. Lovsang.
   Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 4. sep. kl. 14:30 Opstart af ny børneklub ”Spætten” (Se side 2)
FASTE INDSLAG (som ikke er anført i kalenderen ovenfor)
 Hver tirsdag kl. 10 er der andagt i kirkens dåbslokale, hvor præsterne oftest leder andagten.
 Hver onsdag kl. 14-16 er der Café Johannes i Glassalen.

Juni / August

Mit arbejde som kirketjener ved Sct. Johannes Kirke
En lille historie:
Det er juleaften, og en lille 
dreng spørger: Hvor gemmer 
de præsten til næste juleaften? 
Næsten samme spørgsmål er 
der mange, der stiller, når der 
er nogen, der ser, hvad kirketje-
neren laver søndag formiddag: 
Tænder lys og siger goddag til 
kirkegængerne. Her er så lidt 
om, hvad jeg laver i den mel-

lemliggende tid i ugens løb. Der skal rengøres toiletter, 
støvsuges gulve, vaskes gulve, tørres inventar af, ryddes 
op.  Kort sagt skal der gøres rent efter 14.000 brugere af 
sognelokalerne på årsbasis. Vaskes vinduer udvendigt 
og indvendigt (70 vinduer), luges ukrudt, slås græs, om 
vinteren skal der ryddes sne. Der skal være kontakt til 
diverse håndværkere og repræsentanter. Der skal være 
tid til kalendermøder. Det skal være hyggeligt og rart 
at komme i kirken og dens lokaler. Vise grupper rundt 
i kirke og kirketårn, plus en hel masse andre ting, som 

vil føre for vidt at remse op her. Mit arbejde består 
derfor af  rengøring og andre spændende ting.

De spændende ting består blandt andet i at deltage i 
de kirkelige handlinger af forskellig art: Gudstjene-
ster om søndagen, ungdomsgudstjenester, koncerter, 
bryllupper og begravelser. Være med i både glæde 
og sorg. I hverdagen, hvor der kommer mange men-
nesker både børn, unge og ældre. Det er dejligt at 
være i et hus med liv i. Snakke med mennesker, der 
er glade for at være i kirken, og lytte til dem. Sige 
noget sjovt til folk og selv få igen af samme skuffe. 
Høre sjove historier fra folk, som ”lige” kommer 
forbi. Møde mennesker, der er originaler og ikke 
kopier. Der findes virkelig mange dejlige og sjove 
mennesker. Ingen nævnt ingen glemt. Det var lidt 
om, hvad der sker for en kirketjener sådan i ugens 
løb. Jeg går altså ikke rundt og keder mig og ikke 
ved, hvad der skal laves. Der er altid noget, der kan 
gøres.

Kristian Østergård

Sognekalender

Hjælp til blinde / svagtseende

Naturens store bog
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Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk - Privat tlf. 9712 7941
 Træffes daglig kl. 900 til 1300, samt torsdag kl. 1600 til 1800 og lørdag kl. 1000 til 1200 - Fredhøj Allé, 7400 Herning.
Sognepræster: Lennart Jessen, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag)
  Scot A. Christensen, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (ikke fredag)
Organist: Bjarne Hersbo, tlf. 9712 6802.
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 9712 6183
Kirketjener??????: Kristian Østergaard, tlf. 9726 6710.
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret torsdag kl. 1000 til 1100.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 1� dagen før.
Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme ordning.

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
3. jun. Trinitatis søndag 8:30 LJ og 10:00 SAC Rel. Pæd. Center Kirkefrokost
10. jun. 1. Søn. eft. trin. 10:00 og 14:00 LJ Den grønlandske Bibelsag Kl. 14 (Moderne gudstj.)
17. jun. 2. Søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 SAC FDF’s Missionsarbejde
24. jun. 3. Søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 LJ Vort eget missionsprojekt Skt. Hans dag
1. jul. 4. Søn. eft. trin. 10:00 SAC Bibellæser-Ringen i DK
8. jul. 5. Søn. eft. trin. 10:00 SAC ÅbneDøre-Forfulgte kristne
15. jul. 6. Søn. eft. trin. 10:00 SAC Vort eget missionsprojekt
22. jul. 7. Søn. eft. trin. 10:00 SAC Århus Diakonhøjskole
29. jul. 8. Søn. eft. trin. 10:00 LJ KFUM Idræt
5. aug. 9. Søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 LJ Dialogcentret
12. aug. 10. Søn. eft. trin. 10:00 og 14:00 LJ Den Danske Israelsmission Kl. 14 (Moderne gudstj.)
19. aug. 11. Søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 SAC Vort eget missionsprojekt
26. aug. 12. Søn. eft. trin. 10:00 LJ og 16:00 SAC Døvemenighederne Kl. 16 (Agape gudstj.)

29. aug. 17:00 LJ og SAC Børnevenlig fyraftensgudst. 
Efterf. fællesspisning (gratis)

2. sep. 13. Søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 LJ Diakonissestiftelsen Kirkefrokost

Gudstjenester
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Annoncer

Mødes hver mandag kl. 17.00 – 18.30 i Hedeagerkir-
kens kælder. De grønne pigespejdere er for alle piger 
fra 7 år og opefter.

Lene Siggaard, tlf. 9722 3357

FDF og DE BLÅ 
SPEJDERE invite-
rer til Sankt Hans 
Fest ved Fuglsang sø 
(Overfor kælkebak-
ken). Lørdag den 
23. juni Kl. 18:30. 
Pladsen åbner. Gril-
len er varm, og der 

kan købes pølser, som man selv griller, øl, sodavand 
,kaffe/the, kage, pandekager, slik og is. Børnene kan 
bage snobrød (Mad og drikkevarer købes på pladsen) 
Kl. 20:00: Naturvejleder, Jørgen Mortensen holder 
båltalen. Derefter tændes bålet. Der vil aftenen igen-
nem være musik og underholdning samt aktiviteter for 
børnene. Tag et tæppe eller en klapstol med og nyd det 
hyggelige samvær ved grillen og omkring bålet.

FDF og DE BLÅ SPEJDERE

Juni / August

Lørdag den 29. september afholder Danmission basar 
i Sct. Johannes Kirkes lokaler. Vi åbner dørene kl. 9 
til 16. Glæd dig til en festlig dag og overvej, om der 
er noget, du kan bidrage med.
Sæt allerede et kryds i kalenderen nu, så du får tid til 
at være med. Hvis det bliver som for to år siden, så er 
det en oplevelse, du ikke må gå glip af.
De indsamlede penge går til præste- og lederuddanel-
se i en hurtigt voksende kirke i Cambodja, hvor man 
har hårdt brug for hjælp.

Danmission Herning - Mette Nielsen


