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Hjælp
Hjælp os at
hjælpe børn!
Søndag d. 2. mar.
Se artikel inde i
bladet!
En gave, der kan
spire til nyt liv
for børn, der
bærer voksnes
tunge ansvar!
Husk familiegudstjenesten
den 5. marts.
Se bagsiden!

Nummer 32
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Menighedsradet
Jeg hedder Karen Birgit Fonnesbech. Jeg har
været i menighedsrådet siden
november 2000.
I nuværende
periode, siden november 2004,
har jeg været næstformand. Som
næstformand skal jeg overtage og
varetage formandens forpligtelser,
når han er forhindret i at være her.
Dette er indtil nu kun sket 1 gang.
Når man er valgt til menighedsrådet, er der en del udvalg og
bestyrelsesposter, der skal besættes af os. Jeg er med i flere af dem
og vil fortælle om nogle af dem.
Bl.a. Det stående Udvalg, som
består af formanden, kassereren,
kontaktpersonen og næstformanden.Vi mødes ca. 1 gang om
måneden, hvor næste dagsorden
gennemgåes, samt andre relevante
skrivelser drøftes. Endvidere er
jeg med i Sct. Johannes Kirkes
menighedsarbejde, hvor bestyrelsen består af 2 fra menighedsrådet, begge præster samt 5, der
vælges på Årsmødet. Vi har ca. 5
møder om året plus årsmødet. Ved
møderne tilrettelægges bl.a. sogneeftermiddage og -aftner, festen
for de frivillige hjælpere, basaren
/ sognedag m.m.
Desuden er jeg med i bestyrelsen
i Sct. Johannes Kirkes institution

”Trekløveren” på Gl. Skolevej,
som er en integreret institution
med 145 børn, fordelt på 40 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn og
45 fritidshjemsbørn. Der er ca. 5
bestyrelsesmøder om året, hvor
bl.a. økonomi og institutionens
dagligdag er på dagsordenen.
En udfordring har det været at
deltage i debatten om de nye
provstier i Herning Storkommune. Der er nu blevet et Nordre
og et Søndre provsti, hvor Sct.
Johannes Kirke tilhører Søndre
provsti.
Ca. hver 14. dag deltager jeg
i ”kalendermødet”. Her er det
kirkens ansatte og præsterne, der
informerer hinanden om planlagte
arrangementer/ kirkelige handlinger m.m. i den nærmeste fremtid.
Det er lidt om, hvad man kan
have indflydelse på, når man er
valgt til menighedsrådet.
Jeg håber, det inspirerer til, at
andre
ønsker at
være med
i dette
spændende arbejde
og vil
opstille til
det kommende valg til november 2008,
hvor en ny periode begynder.
Karen Birgit Fonnesbech

Næste kirkeblad indeholder april - maj måneder. Deadline er 3. marts 2008.

Opslag
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Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke

Læseren af dette kirkeblad vil nok have en rimelig
god fornemmelse af, hvad en organist bruger sit
liv på. Derfor finder jeg det mere interessant her at
bringe nogle oplysninger om en tidligere tids syn på
orgler og organisters virksomhed. - Så kan læseren
selv drage sine konklusioner om tidernes omskiftelighed! Så derfor: Med udgangen af år 2007, hvor
Dietrich Buxtehude er blevet mindet (dødsår 1607) er
det naturligt med få ord at samle et par vigtige orgelog organisttråde op fra 1600-tallets nordtyske/danske
kirkeliv.
Glæden og stoltheden over kunstfærdige “mekaniske” anordninger som astronomiske ure, klokkespil
og avanceret krigsudstyr - og ganske særligt de store
orgler med deres komplekse konstruktion og virkemåde - var et kendetegn for hele 1600-tallet. Man
fandt, at gennem orglets kompleksitet afspejledes
hele Guds skabelsesordning, og teologerne virkede
i høj grad for at samordne den ortodokse teologiske tradition med den “moderne” fysik, hvor Gud
var den fuldendte mekaniker eller “Werckmeister”

(en titel Buxtehude også havde som “regent” over
orgelværket). Herved kunne orgelmusikken forstås
som det offer, “med hvilken de kongelige majestæter kunne loves og prises i de troendes forsamling”.
Superintendanten (biskoppen) Johann Münstermann
betegner således i 1663 Helligånden som den ideale
organist og regent over menighedens
hjerter.
Hvordan Helligånden blev aflønnet vides ikke, men
organisten blev som regel ikke forgyldt, fik dog som
regel udover lønnen også “udbetalt” kul til det bækken, hvorved han skulle holde varmen i datidens
kolde kirker. Organisttjenesten indeholdt naturligvis
forpligtigelse til koncertvirksomhed. Her fik menigheden mulighed for at bryste sig af både orglets
- og Faderens og Helligåndens formåen. I 1635 ved
Nikolaj Kirke i København godtager organisten
Johan Lorenz således følgende: “Til borgerskabets
ære og velfald, samt til min egen exercitie haver jeg
lovet at lege med værket (spille på orglet), hver mandag aften, onsdag og fredag aften om sommeren fra
fastelavn til Mikkels hver aften fra klokken er 4 til
5. Mens om vinteren, fra Mikkels
til fastelavn fra klokken er 3 til
4. og dessmidler at lege smukke
salmer, eller hvad andre smukke
stykker øvrigheden lader forordne”.
Orgelkoncerter som vandt genklang
viden om: “mange fornemme folk
sig da til kirken forføjer og det med
lyst at høre”. (Kilder: Arnfried Edler og Niels Friis)
Med ønske om et godt nytår fra organisten.

Bjarne Hersbo

Ny kunst i kirkens lokaler
I påsken har vi den glæde at kunne udstille Leif Nyholms kunst
i kirkens lokaler. Leif Nyholm er gift med Ingrid Ellegaard, som
har været præst ved Sct. Johannes Kirke i en periode.
Leif Nyholm er inspireret af natur, lys og skygge, farvernes optimale kontrast og sammensætning. At have øje for detaljer.
Det er ingredienserne i form af farve- og motivvalg i mine billeder, fortæller Leif Nyholm. For en del af mine billeder er dette
kommet til udtryk ved at gå meget tæt på motivet og andre ved
at opløse motivet. Mit foretrukne motiv er høns, hvor jeg frit kan
arbejde med kontraster og f.eks. årstidens farver.
Leif Nyholm bor i Hammerum.
Noget af det, Leif Nyholm har lavet, kan ses på hjemmesiden
www.leif-nyholm.dk, men det kan ikke erstatte synet af den ægte
vare. Kom selv og se!

Kunstudvalget
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Hjælp os med en livsvigtig opgave !
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag d. 2. marts.
Hjælp til sårbare børn!
Pengene fra indsamlingen 2008 skal
hjælpe og støtte børn, som er mærket
af aids-epidemien og dens følger. Millioner af børn har mistet en eller begge
forældre, og mange børn har alt for tidligt
måttet påtage sig ansvaret for at forsørge
familien og mindre søskende.
Derfor: Vil du på gaden for sårbare børn?
Så meld dig som indsamler på kirkekontoret tlf. 9722 2995!
Denne søndag er der gudstjeneste kl.
9:30. Efter gudstjeneste vil de frivillige
indsamlere få udleveret ruter og indsamlingsbøsser i Vestfløjen.
Der kan købes kaffe, te og boller m. pålæg. For indsamlere og hjælpere er det gratis. Menighedsrådet / Menighedsarbejdet er værter ved servering af varm suppe efter indsamlingen.

Udvalget

Ny volontør i Herning Søndre Provsti fra 1. januar 2008
Søren T. Lauridsen er 21 år og kommer fra Hvide Sande. Efter gymnasiet har Søren aftjent sin værnepligt i
Søværnet, bl.a. i Grønland. I sommeren 2007 var han udsendt til et arbejde blandt børn i Honduras for ulandsorganisationen IMPACT.
Søren vil fra januar til april være tilknyttet Herning Søndre Provsti, hvor han hovedsageligt vil være til rådighed med undervisning af konfirmander og minikonfirmander. Men der er også mulighed for at få Søren ud og
fortælle i foreningslivet i provstiet. Ønsker man nærmere oplysninger eller at bestille Søren, så er man velkommen til at henvende sig til Ruth Egedal på tlf. 9720 9175 eller e-mail: egedal@wanadoo.dk eller til Bent
Woller e-mail: bwoller@privat.dk
Der er også ansat en volontør, Torben D. Kristensen til Herning Nordre provsti. Der vil være et samarbejde
mellem de to volontører, og hvis man ønsker et besøg af Torben, som har arbejdet i Israel, kan man henvende
sig desangående.
Provstikomiteen

Inspirationsaften for besøgs- og aflastningstjenesten
ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 19:00 I HEDEAGER KIRKE
Emne: ”Den gode samtale!” ved udviklingskonsulent Lise-Lotte Nielsen, De Samvirkende Menighedsplejer, der vil give et oplæg om at møde mit medmenneske, om sjælesorg og
aktiv lytning.
Velkommen til en spændende aften, hvor du med garanti går beriget og glad hjem.
Tilmelding af hensyn til kaffebord til Margit Busk, Hedeager kirke, tlf. 9712 6648 / mail@hedeagerkirken.dk
senest den 10. marts 2008.
(Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste er medarrangør af denne aften).

Tove B.Jessen

Planlægningsmøder for BASAR, der kommer til at hedde SOGNEDAG
Som et nyt tiltag har Menighedsarbejdet planlagt 3 møder for den kommende Sognedag 13. september. Alle, der gerne vil være med, inviteres hermed til de tre planlægningsmøder: 2. april + 10. juni
+ 27. august. Alle dage er mødet kl. 19:00 i Den Store Sal. Kom med dine ideer, så Sognedagen
kan blive attraktiv for alle, børn såvel som voksne. Overskuddet fra dagen vil blive øremærket til
en bestemt sag i sognet. Se mere i næste blad.
Menighedsarbejdet
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Vi stiller om til vores udsendte medarbejder ved 1. Sct. Johannes Cup
Kofoed, Mogens Kofoed og Regin Laudrup satte
sig alligevel i førertrøjen med flere smalle sejre, og
de satte sig tungt på 1.pladsen i indledende runde.
Kampen om 2.pladsen var hård, men i den afgørende puljekamp stod holdet bestående af Daniel
Vendelbo, Johnny Hessellund og Chris Lodahl over
for “de gamle” Frans Thusholt, Carsten Pedersen og
Scot Christensen. De unge undervurderede tydeligvis
modstanderne og 2 minutter før tid førte “de gamle”
6-3. Om det var nerver eller manglende koncentraLørdag d. 22. december samledes 15 store (og mindre tion, der herefter totalt vendte kampen, skal være
usagt, men i hvert fald udlignede de unge til 6-6
store) fodboldtalenter til “Sct. Johannes Cup 2007”
på 1 minut, som også blev kampens slutresultat. Et
i indendørs fodbold. Turneringen blev afviklet på
resultat, der betød, at Lodahl, Vendelbo og HesselMidtjyllands Kristne Friskole, og hvert hold bestod
lund
avancerede til finalekampen. Finalen blev aldrig
af 3 spillere. De 5 hold spillede alle mod alle, og hver
kamp varede 10 minutter. Efter den indledende runde rigtigt spændende, dertil var de unge spillere ganske
enkelt for stærke, og Chris Lodahl, Johnny Hesselskulle nr. 1 og 2 mødes i finalen. Absolut vanskelund
og Daniel Vendelbo kunne fortjent modtage
lige betingelser for nogle af de mindre veltrænede
tilskuernes hyldest og 1.præmien, en dåsecola.
spillere; men alle spillere var fulde af gejst, og der
Alt i alt en god og dejlig eftermiddag for fodboldfolblev gået til vaflerne fra første fløjt. De fleste kampe
ket ved Sct. Johannes kirke.
var særdeles tætte, men holdet bestående af Henrik

Scot Christensen

Er det kedeligt at gå i kirke?
kirken, siden de ikke gjorde meget brug af den. Det
Dette blad rummer februar og marts måneder, var et standardsvar, der kom. ”Den er kedelig!” Sådan
og derfor rækker det også kan mange konfirmander også finde på at sige, og de
har ret, for det er jo det, de føler, når de oplever kirfra fastelavn til påske. I
ken. Nu kan man så forsøge at levere det, de måske
den forbindelse tænkte
jeg på den højtid, der
mener, er mere tiltalende, men man får ikke lige pludkommer. Hvorfor er det
selig hele befolkningen til at gå i kirken hver søndag.
sådan, at påsken ikke har samme status i folks beDer er noget sandt i det, Kaj Munk skrev:
vidsthed, som f.eks. julen har. Påsken burde være lige ”Prædikenen er ingenlunde gudstjenesten. Man skal
så stor, måske endda større end julen, hvis vi tænker
gå i kirke, ikke for at en præst skal prøve at konover indholdet. Hvad kan årsagen være? Er der noget kurrere med al anden underholdning. Man skal gå
galt med det, der siges i kirken? Og så husker jeg
i kirke først og sidst, fordi man har sin plads der,
pludselig en historie.
fordi man som døbt menDer er en fortælling om en præst, der havde lidt van- neske har pligt til at deltage
skeligheder med mikrofonen i kirken. Nogle gange er i gudstjenesten; du skal gå i
det batteriet, der skal skiftes og sådan. Gudstjenesten kirke for Guds skyld, for han
var gået i gang, og pludselig sagde højtalerne ikke
savner en stemme i søndanoget. Præsten bankede på mikrofonen med en finger gens lovsang til sig, når han
for at høre, om den virkede, men uden resultat. Nu
ikke hører din; man skal gå i kirke for menighedens
lænede præsten sig lidt til siden for at hviske til korskyld, for menighed betyder, at vi er fælles; man skal
degnen, men pludselig lød det ud af alle højttalere i
gå i kirke for sin egen skyld - måske for at kede sig en
kirken: ”Der er noget galt med denne mikrofon!” Og time; kedsomhed kan være salt på sjælens bord.”
koret svarede: ”Og med din ånd!”
Det betyder, at det ikke kommer så meget an på forEr det præstens ånd, der er noget galt med? Eller er
men, men på indholdet, at man udsætter sig selv for
det ”ånden” i kirken? Mange har spurgt kirkefremGuds~tjeneste og lader Gud råde en lille stund i kirmede til råds. Fornylig spurgte man nogle unge i
ken og i ens hjerterum.
Lennart B. Jessen
Herning Kirke under et event, hvad de mente om
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Torsdag den 7. februar kl. 19:30 Sogneaften Gert-Oluf Schwartz Lausten og han søn Jonas, som vil fortælle og vise billeder fra en fælles tur til Nigeria.
Fredag den 15. februar kl. 17:00 Ord og toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik:
Sonate i g-mol af Carl Philipp Emanuel Bach. Korister fra Sct. Johannes
Kirkes Kor. Ved orglet: Bjarne Hersbo
Tirsdag den 19. februar kl. 14:00 Sogneftermiddag v/ sognepræst René Nord Hansen, Tjørring.
“Hvad kan man lære af det” En dannelsesrejse til USA.
Tirsdag den 19. februar kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Villy Stampe, Herning “Hvem er Sølle Søren?”
Torsdag d. 21. februar kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Kredsmissionær Per Dyrholm, Skarrild. LMs.
seniorkor synger. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Lørdag den 1. marts

kl. 9:00

Kirkehøjskole. I Fredens Kirke ”Maria Magdalene - i billedkunsten” v/
Gitte Tandrup, kunsthistoriker, Horsens.

Onsdag den 5. marts

kl. 17:00 Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Den Store Sal.

Torsdag den 6. marts

kl. 19.30 Menighedsarbejdets årsmøde. Se dagsorden på bagsiden.

Tirsdag den 11. marts kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Lis Vig, fængselsfunktionær, Give. “Fængselslivet set
fra to sider.”
Onsdag den 12. marts

kl. 19:00 Besøgstjenesten. Inspirationsaften. Se side 3.

Søndag den 16. marts

kl. 20:00 Påskeblomst! Hvad vil du her? Påske-koncert med Sct. Johannes Kantori
under ledelse af Irma Andersen. Ved orglet: Bjarne Hersbo.

Tirsdag den 18. marts kl. 14:00 Sogneftermiddag Provstivolontør Søren Lauridsen, Hvide Sande, fortæller
om sit arbejde blandt børn i Honduras.
Torsdag den 20. marts kl. 19:00 Gudstjeneste med efterfølgende Skærtorsdagsaften m. salmesang / kaffe.
Tirsdag den 25. marts kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Gunner Ahle Jensen, Kibæk
“Californien - Det vilde Vesten.”
Onsdag den 26. marts kl. 14-16 Café Johannes 1. års fødselsdag! Gratis kaffe!
Onsdag den 2. april

kl. 19:00 Det første planlægningsmøde for Sognedagen den 13. sept.

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30 - 16:00 er der børneklub Spætten i Konfirmandstuen.
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled, Vestergade 92.
Hver torsdag kl. 9:30 - 12:00 er der musikalsk legestue i Den Store Sal.
Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12.
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Dato

Højtid

Tid/Præst

Indsamling

3. febr.
3. febr.
10. febr.
17. febr.
24. febr.

Fastelavns søndag
Fastelavns søndag
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten

10:00 SAC
14:00 Irene Schiødt
10:00 J og 14:00 LBJ
8:30 og 10:00 J SAC
10:00 J LBJ 16:00 SAC

DK Folkek. Søn.skoler

2. mar.

Midfastesøndag

9:30 J SAC

5. mar.

17:00 LBJ

Information
Efterf. tøndeslagning m.m.
Døvegudstjeneste
Kl. 14 (Liv & Lovsang)

Y’s-Men internat. DK
Kr. Handicapforen.
Vort eget missionsproj. Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
Folkekirken Nødhjælps IndFolkekirkens Nødhjælp
samling efter gudstjenesten
Familiegudstjeneste med
efterfølgende middag
Ordet og Israel
Kl. 14 (Liv & Lovsang)
KFS
kl. 10 m/ palmeoptog
Samv. Menighedsplejer Efterfølgende kaffebord/sang

9. mar. Mariæ bebudelse
10:00 LBJ 14:00 LBJ
16. mar. Palmesøndag
8:30 SAC 10:00 J LBJ
20. mar. Skærtorsdag
19:00 begge præster
21. mar. Langfredag
10:00 LBJ
23. mar. Påskedag
10:00 SAC
KFUM og KFUK i DK
24. mar. 2. påskedag
10:00 LBJ
30. mar. 1. søn. efter påske 10:00 J og 16:00 SAC
Vort eget missionsproj. Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
6. apr. 2. søn. efter påske 8:30 og 10:00 LBJ
Sankt Lukas Stiftelsen Kirkefrokost
Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.

Annonce
Menighedsarbejdets Årsmøde torsdag den 6. marts kl. 19:30
Velkommen til Årsmødet, som er MA’s øverste
myndighed.
Alle stemmeberettigede
folkekirkemedlemmer i
Sct. Johannes sogn kan
få indfyldelse ved mødets afstemninger.
Vær med til at præge de
kommende projekter i
sognet. Vi står over for
en spændende tid, da
reformerne i folkekirken
giver flere muligheder.

DAGSORDEN:
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetæller
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab
5 - Beretning / regnskab kirkeblad
6 - Indkomne forslag
7 - Orientering fra arbejdsgrenene
8 - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Ejgil Laursen, Jørgen Madsen og Carl Erik Falkesgaard.
Jørgen Madsen og Carl Erik Falkesgaard tager ikke mod genvalg.
9 - Valg af suppleanter
10 - Valg af revisorer
11 - Eventuelt

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret og ansatte
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 B. Jessen, tlf. 9721 4483, - 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, hb@hersbo.dk
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 9712 6183, ostersen@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 9726 6710, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret torsdag kl. 1000 til 1100.
Kirkeblad i sort/hvid kan bestilles via kirkekontoret.
Taxa til gudstjeneste bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder
samme ordning. Taxa for børn fra sognets institutioner til ”Spætten” fås efter aftale med sognemedhjælperen.

Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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