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Lige nu!
Konfirmander 2008
På denne tide af året samles vi
igen om den glæde
at konfirmere en
række friske unge
mennesker fra
sognet.
Sommerudflugt
I år prøver vi at
samle alle interesserede til en
hyggelig dag i
Vestre Anlæg. Hvis
vejret holder, bliver det en dag
med børn , leg og hygge i det
grønne. (Se mere på bagsiden!)
Sogneudflugten 3. juni
Se en lille beskrivelse nederst i
Sognekalenderen side 5.

www.sctjohannes.dk

Nummer 33

Kirke til - og i tiden
For ca. 3 år siden arrangerede menighedsrådet en arbejdslørdag for
det nyvalgte menighedsråd, menighedsarbejdets bestyrelse og kirkens
ansatte, hvor man fik udarbejdet
ønsker til kirkens målsætning.
De 3 højst prioriterede ønsker
var: Forskellige gudstjenesteformer, børnearbejde og ansættelse
af en sognemedhjælper. I dag er
disse ønsker blevet realiseret. De
resterende opgaver/ønsker har vi
stadig som en del af den plan, vi
arbejder på. For at komme videre
med vores opgave som kirke, blev
alle interesserede i menigheden
inviteret til strukturdebat i september måned sidste år. Den aften
var der forskellige oplæg, ligesom
der også var gruppearbejde. Der
fremkom rigtig mange ønsker og
udsagn, som dog pegede i mange
forskellige retninger. På baggrund
af det skriftlige materiale fra tidligere og de mange ønsker fra strukturaftenen i september har menighedsrådets nedsatte strukturudvalg
analyseret materialet sammen med
professionel hjælp udefra.
Vi har ad denne vej modtaget
værdifuld hjælp til at komme
videre i vore bestræbelser på at
nå et godt resultat. Samtidig med
strukturopgaven har vi et ønske
om, at vi på sigt kan fylde kirken.
Menighedsrådet har derfor taget
initiativ til at se på en norsk model
for, hvordan man får flere til at gå
i kirke. Denne model er vi i gang

med at redigere,
så den svarer til en
dansk folkekirke, og
specielt til Sct. Johannes Kirke. Vi har
altså travlt med at
sammenskrive alle
ønsker, som er fremkommet over
de senere år, og få disse ønsker
nedfældet i en oversigt. Desuden
skal der udarbejdes en plan for kirkens målsætning. Lige nu ved vi,
at vi meget gerne skulle have disse
værktøjer gjort færdige inden sommerferien og have dem behandlet
sammen med menighedsarbejdets
bestyrelse. Vi har også planer om
at invitere 2 repræsentanter fra
alle arbejdsgrene og alle ansatte
til et ”ledermøde” med henblik på
at få et styrket billede af kirkens
aktiviteter og arbejdsfællesskabet
i øvrigt. Vort mål
er at kunne præsentere det hele
som en sommerpakke, der kan
tages i brug efter
sommerferien. Vi ønsker bl.a. at
arrangere en ”event” i august eller
september måned, hvor menighed
og medier bliver inviteret til en
”afsløring” af Menighedsrådets og
Menighedsarbejdets fælles plan
for Sct. Johannes Kirke i de kommende år. Vi håber på den måde at
kunne aflevere et godt redskab til
det nye menighedsråd i efteråret.

Næste kirkeblad indeholder juni-juli-august måneder. Deadline er 2. maj 2008.

Menighedsrådet.

Aktuelt
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Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke
Mit job er en kampplads, en arena, hvor jeg prøver at grænser. Kærligheden uendelig.
holde rammen – og masken.
Bønnen mere worldwide
Jeg er den tredje i kirkens tid – en tjener og skjorten
end Internettet.
er hvid.
Koncerter, som slår benene
2½ år med bonede gulve i sved og tårer. I min hverdag kæmpes mellem traditioner, normer, værdier – og væk, og stilhed i mængder.
Tid til tanker og langsomme
jeg tager vasken!
damer.
Dåbsvandet varmes, og lyset tændes.
Plads til alle – især de forHer er hjertet varmt – og bruden køn.
ladte, forhadte og syndere.
Her er kroppen kold – og håbet skønt.
Dog børnevenligt og Bamse
Her lyttes til et gammelt budskab – og unges drømog Kylling om torsdagen.
me. Her deles troen, håbet og kærligheden.
Her er meningerne delte og
Her er kulturarv og stramme liturgier.
budskab, som samler.
Kanons, vi aldrig bør glemme.
Her er dem, som glemmer
Her er Brorson, orgelpiber og
sig selv – og bliver ved med
mange akkorder.
Her er projektorer og salme- det!
Flade skærme, hjemmesider
numre.
og mere i dybden.
Guitarstrenge og sang i
Frihed, krav og en smule
mikrofoner.
Kierkegaard.
På tårnet er fire store
Sølvet skal skinne, og græsset skal slåes.
ure – og alligevel
Der er mere end lidt, der skal nåes.
kan tiden gå i
Et job i forandring - et job, som forvandler
stå.
Her er der ingen Så jeg står bare ved døren og mener: ”God dag!”
Café Johannes

Kirketjener Carsten Ostersen

Onsdag den 7. maj er Café Johannes lukket på grund af udflugt. Der er afgang med bus
fra Sct. Johannes Kirke kl. 12:15. Turen går gennem det kønne forårslandskab, og vort
mål er Vamdrup kirke.
Vi har den glæde, at vores café er blevet inviteret af Onsdagscaféen i Vamdrup. Vi har
bestilt en bus til max. 50 personer, og der er tilmelding senest den 30. april. Pris kr. 50,-.
for tur og kaffe. Der er tilmelding i Café Johannes efter først-til-mølle princippet.
Vi glæder os til en hyggelig forårsudflugt.

Tove Jessen

Tak og påskønnelse / invitation
TAK til dig, som yder en indsats i vores kirke!
De ansatte har mange gøremål og giver ofte en hånd
med uden for arbejdstid, og det varmer. Men der
udføres også et stort stykke frivilligt arbejde i kirken
og kirkens lokaler.
Menighedsråd og Menighedsarbejde er opmærksomme på, at kirken også er dybt afhængig af menighedens frivillige indsats, og vil i tiden, der kommer,
styrke det gode arbejde, der gøres.
Derfor vil vi hermed takke for det nødvendige stykke
arbejde, som du / I bidrager med - Mange Tak!
Alle, der gør en frivillig, gentagen indsats i kirken, får en invitation til festmiddag den 23. april.
Menighedsrådet & Menighedsarbejdet

Side 2

TAK for hjælp til børn!
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling d. 2. marts
Fra udvalgets side vil vi gerne
sige en stor tak til alle indsamlere, hjælpere og bidragydere.
I medvirkede alle til, at det
blev en rigtig god dag, og at
vi opnåede et flot beløb på
28.180,75 kr. Dette beløb vil være en god hjælp til
”de sårbare børn”. Tak også til Menighedsarbejdet og
Menighedsrådet, som sponsorerede maden. Endnu en
gang TAK til alle!

Maibrit Jakobsen, Ole Jensen,
Leif Søndergaard og Selma Holm

Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Menighedsrådsvalg 2008
Nu nærmer tiden sig, hvor jeg kan se så har gjort det, er jeg blevet mødt med forståelse og
tilbage på en begivenhedsrig periode respekt. Det har været utroligt givende. Ikke fordi
som menighedsrådsmedlem i Sct.
vi altid er enige om alting, men fordi det er tilladt at
Johannes Kirke.
sige sin mening, og den tæller også i den samlede
Jeg blev i sin tid ”prikket på skuldebat. Jeg har fået øjnene op for, at vores kirke ikke
deren” og spurgt, om det mon ikke
bare fungerer af sig selv, men der ligger en masse
var noget for mig? Det skal jeg være ”ben-arbejde” bag. Fra præsterne, personalet, de
ærlig at sige, det vidste jeg ikke, for frivillige og ja,...Menighedsrådet.
hvem ved lige helt præcist, hvad dét indebærer? Men Jeg havde ikke forestillet mig, at der fandtes så
tanken om at komme lidt mere ”bag kulisserne” i kir- mange udvalg (for mange til at nævne dem her), men
ken og være med til at påvirke beslutningerne gjorde, hver eneste én af dem har sin berettigelse, fordi de er
at jeg endte med at sige ja. Så måtte det blive ud fra
med til at holde ”hjulene i gang.”
”Learning by doing” princippet.
Vores kirke er som et stort, levende træ med en masse
Når jeg så ser tilbage, har det virkelig været en travl, grene, kviste og blade. Hver eneste del er vigtig, for
men spændende og berigende tid.
at træet kan vokse sig stort og sprede budskabet om,
Vi har blandt andet skullet forholde os til; ansætat dets eget fundament (Guds Ord) er livsvigtigt.
telse af præst, budgetter, nye gudstjenesteformer, alle Derfor: Hvis du er glad for at komme i kirken og
de kirkelige aktiviteter, forskellige holdninger som
ønsker, at den skal fortsætte med at være en levende
menigheden giver udtryk for, og ansættelse af sogne- kirke, så TAG STILLING TIL, om det er DIG, der
hjælper.
skal være med til at præge udviklingen i det nye
Derudover har der været 11 spændende og nye perso- Menighedsråd.
ner, som jeg har lært at kende på en rigtig god måde. Det koster noget tid, men tro mig....den er givet
Vi har nået at se en del til hinanden, og for mig, som godt ud. Det kunne tænkes, at du ville blive RIG
den yngste i forsamlingen, (tror jeg nok!!), har det gi- på personlig erfaring, og at du, som en del af Guds
vet en naturlighed, når jeg har bevæget mig på tværs plan, kunne blive åndeligt beriget ved at være med
af aldersskel, i menigheden. Det ser jeg som en stor
i udbredelsen af hans ord. Det er da en WIN/WIN
fordel og kan kun ønske, at der er flere i min genera- SITUATION:)
tion, som måtte opleve det.
Du er altid velkommen til at spørge mig, hvis du går
På det personlige plan har jeg udviklet mig til at
og overvejer, om det er dig, der skal være det næste
turde åbne munden i større forsamlinger. Jeg har haft Menighedsråds medlem i Sct. Johannes Kirke.
tidspunkter, hvor jeg tænkte: Her sidder en masse
(INGEN spørgsmål er for dumme:)
”voksne” mennesker, tør jeg sige noget? Men når jeg
Maibrit Jakobsen
SOGNEDAG 2008 - 13. september
den måde at kunne være med til at styrke giverlysten
Som annonceret i sognekalenog engagementet i og rundt om Sct. Johannes Kirke.
Sct. Johannes deren, har Menighedsarbejdet
planlagt
Sognedag
2008
til
den
Det nye logo for Sognedagen, som ses til venstre, er
Sognedag
13. sept. I har måske også lagt
et forsøg på at give dagen et kendetegn. Måske ikke
mærke til, at der er 3 planlæg- permanent, men dog en begyndelse for at have noget
til alt det oplysningsmateriale, der er på vej.
ningsmøder inden da. Den 2. april, 10. juni og 27.
Forklaringen til logoet er følgende: De tre gule striber
august. Vi mødes kl. 19:00 til et kort møde, hvor vi
taler om mulighederne, ser på nye idéer og tager alle
har flere symbolske sider ud over at være fjer på
gode initiativer med på planen. Alle kan være med.
ørnen. 3 er et helligt tal (f.eks. Treenigheden, De tre
Vi behøver mange initiativrige og/eller hjælpere, som kors på Golgata ....). De danner også kors med tekgerne vil give en hånd på Sognedagen. Der vil her
sten. Den røde streg er en silhouet af ørnen i Sct. Joblive sat specielt fokus på aktiviteter for børn, da vi
hannes. Rød er også hjertets, blodets og kærlighedens
farve. Alt i alt værdier, som
håber at se alle generationer i hyggeligt samvær på
Sognedagen. Overskuddet vil i år blive øremærket til vores kirke kan stå inde for.
Menighedsarbejdet
en god sag i sognet, som vi annoncerer et godt stykke
tid i forvejen. Menighedsarbejdets bestyrelse håber på
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Vestervangskolen 7A
Mathias Bruun Andersen
Benjamin Behr
Morten Juul Bondesen
Lenette Bust
Anders Lind Haubjerg Christensen
Christian Toustrup Christensen
Anne Sofie Damgaard Grell
Simone Guldhammer
Alexander Eisenberg Hentze
Thea Galmstrup Højhus
Freja Lund Jensen
Tobias Jensen
Thilde Kjærgaard Kristensen
Camilla Fruerlund Kristiansen
Jesper Weber Mortensen
Mikkel Andreas Pedersen
Julie Bach Sandholm
Clara Kirstine Simonsen
Christian Frank Damgaard Vinter
Mathias Welle
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Victoria Selina Tirsbæk Farlie
Malene Hedegaard Frederiksen
Frederik Emil Havn
Gry Lodahl Haxholm
Isabell Honore
Marc Graversgaard Jensen
Rasmus Lyth Jensen
Nicholai Lenius Knudsen
Camilla Madsen
Alex Skøtt Nielsen
Louise Østergaard Nielsen
Maria Engholm Nielsen
Martin Guldal Nyborg
Trine Viola Søgaard Starup
Simone Berg Østergaard Sørensen
Ann Frida Videbæk Helge Thomsen
Kasper Høegh Andersen
Emil Ejner Andersen

Nanna Jørgensen
Mads Lukassen
Anders Nielsen
Nikolaj Madsen
Sofie Thomsen
Sally Lykke
Michelle Jensen
Camilla Henriksen
Brændgårdskolen
Iben Rohde
Julie Madsen
Anne Sofie Madsen
Mette Larsen
Nikolaj Blåbjerg
Lærke Svensgaard
Tobias Skærlund
Steffen Kirkeby
Frederik Michelsen
Alexander Bentzon
Josefine Ahle
Pernille Nielsen
Christopher Holm
Marc Nielsen
Anne-Mette Meldgaard Christensen
Mikkel Lauritzen

Vestervangskolen 7C
Philip Brandt
Regina Larsen
Bjarke Nielsen
Vestervangskolen 7B
Emma Pedersen
Martin Kjer Andersen
Thomas Lauritzen
Simon Ulrik Christensen
Camilla Jensen
Thomas Stenstrup
Kærlighed og Tilgivelse
Vinteren og dermed den mørke
tilgive sine fjender ”thi de ved ikke hvad de gør”,
årstid er nu på retur, vi har pasog Han kunne med sin store kærlighed tage røveren
seret forårsjævndøgn, og vi kan
ved sin side med sig til Paradiset, og Han steg op fra
glæde os til, at lyset igen får
graven Påskemorgen, for at du og jeg skal have et
magt. Naturen vil endnu en gang evigt liv.
vise sig i al sin pragt og herligHvordan har vi det i vor hverdag, kan vi, og vil vi
hed, og vi mennesker vil nyde
respektere andres tro og mening? Prøver vi på at leve
godt af de lyse dage. Men hvor
op til begreberne Kærlighed og Tilgivelse, som fylder
ofte tænker vi på, at for at kunne så meget i vort jordiske liv. Er din kærlighed stor og
nyde den lyse tids komme er det nødvendigt, at vi
ægte nok til at kunne favne tilgivelsens kunst?
også kender til mørket.
Ræk din Næste din hånd og et
Vi har netop oplevet Påsken - den Højtid, som indsmil, og du er godt på vej til at
ledes med så megen smerte og mørke, men som
være med til at skabe den kærafløses af så ubeskrivelig en glæde og så meget lys
lighed, som denne verden sukker
ved opstandelsen, at vort liv her på jorden bliver en
efter.
velsignelse.
HUSK - når du ser mod solen, har du skyggerne bag
For mig bringer Påsken også tankerne hen på begredig. Må sommeren blive lys og lykkelig for dig!
Erik Stig Kirkegaard
berne Kærlighed og Tilgivelse. På korset kunne Jesus

Kære kirkeblads-uddelere - en tak og et husk!
Tak for den store hjælp I giver kirken. Vi ved, at mange sogne nu må give ekstra 20.000,- til kirkeblade, fordi
Post Danmark kræver mere for kirkeblade. Det slipper vi for - så Tak for det! MEN - vi vil bede jer om specielt
at holde øje med bladet til september. Det ønsker vi meget at få ud i tide inden søndag den 7. september. Det
er muligt, at der kommer en høstofferkuvert med, som gerne skulle ud inden høstgudstjenesten. På forhånd tak!
Side 4
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Sognekalender
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Tirsdag den 1. april

kl. 19:30 Fællesmøde for hele byen. Indre Missions formand, sognepræst Anders
Dalgaard, Øster Snede, taler. Emne: Lede til Jesus – leve i ham.
			
Der er bedemøde kl. 19.
Onsdag den 2. april
kl. 19:00 Det første planlægningsmøde for Sognedagen den 13. sept.
			
Vi samler alle gode ideer og initiativer over 3 møder, inden vi når september. Alle er velkomne!
Torsdag den 3. april
kl. 19:30 Sogneaften. En aften med forkyndelse og lovsang af koret Matroserne fra
Skive.
Tirsdag den 8. april
kl. 19:30 Tirsdagsklub. Sygehuspræst Svend Erik Søgård, Herning.
			
”Elske og Ære, til døden Jer skiller.”
Torsdag den 10. april kl. 14:00 Mother Teresa.
Fredag den 11. april
kl. 17:00 Ord og Toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik
			
af Théodore Dubbois. Korister fra kirkekoret. Bjarne Hersbo, orgel.
Fredag den 11. april
kl. 19:00 Café i tårnet m. hyggelig caféstemning for yngre mennesker.
			
Tale ved lægestuderende Irene Kyster.
Tirsdag den 15. april kl. 14:00 Sogneeftermiddag. ”Peters Monolog” ved tidligere kordegn Jørgen
Tolstrup, Nykøbing Mors.
Torsdag den 17. april kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Henning Sørensen, Grindsted.
Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag den 22. april kl. 19:00 Tirsdagsklubben. ”Trend og Livsstil.” Besøg og rundvisning hos Pej
Gruppen, Bitsovvej 2, Herning. Kørsel i egen bil, afgang fra kirken kl.
19:00 Tilmelding nødvendig, pris kr. 20,-.
Torsdag den 24. april kl. 14:00 Mother Teresa. Vi afslutter denne sæson.
Torsdag den 24. april kl. 19:00 Mandeklubben. Vi hjælper med nødhjælp. Afgang til Haunstrup, hvor vi
hjælper med at pakke tøj til Østeuropa. Her fortæller Søren Kibsgård om
			
sit arbejde med at bringe nødhjælp til verdens trængende.
Mandag den 28. april kl. 20:00 Messiaen 2008. Orgelkoncert i 100-året for Olivier Messiaens fødsel med
musik af Dupré, Duruflé og Messiaen. Christian Præstholm, orgel.
Tirsdag den 6. maj
kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Søren Poulsen, Herning. ”Tekstileventyr i Midtjylland.”
Onsdag den 7. maj
kl. 20:00 ”Undervejs”. Orgelkoncert med studerende fra Vestjysk
Musikkonservatorium i Esbjerg. (Se program).
Torsdag den 15. maj
kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
			
Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag den 15. maj
kl. 18:30 Mandeklubben. Vi spiller golf. Så skal der bankes til den helt lille runde.
Vi tager samlet afsted til Pay-and-Play-banen i Ikast.
Tirsdag den 20. maj
kl. 14:00 Sogneeftermiddag ved tidligere sygehuspræst Herluf Kortegaard, Ikast.
Emne: At tage vare på livsglæden.
Tirsdag den 20. maj
kl. 19:30 Tirsdagsklub. Sommerfest v/ Edvar Kristensen, Herning. ”Afslutning i
Løvbakkerne.” Pris kr. 100,-. Tilmelding. (Se program).
Fredag den 23. maj
kl. 17:00 Ord og Toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik
			
af Johan Sebastian Bach. Korister fra kirkekoret. Bjarne Hersbo, orgel.
Tirsdag den 3. juni
kl. 13:00 Sogneudflugt. I år går turen nordpå. I løbet af dagen vil vi se et par kirker.
Vi kører til Skive og finder en sognegård, hvor vi drikker vores eftermiddagskaffe. Vi fortsætter turen og kører ad smukke veje igennem Salling til
Glyngøre, hvor vi får aftensmad. Ang. kørsel til kirken og tilmelding ring
da til kirkekontoret tlf: 9722 2995. (Pris: kr. 110,- inkl. kaffe og middag).
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. (ingen café den 7. maj pga. udflugt).
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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Gudstjenester
Højtid

6. apr.
13. apr.
18. apr.
20. apr.
21. apr.
27. apr.
27. apr.
1. maj
4. maj
4. maj
11. maj
12. maj

2. søn. efter påske
3. søn. efter påske
Bededag
4. søn. efter påske
5. søn. efter påske
Kristi himmelfart
6. søn. efter påske
6. søn. efter påske
Pinsedag
2. pinsedag

Tid/Præst

Indsamling

8:30 og 10:00J LBJ
10:00J SAC og 14:00 LBJ
10:00 LBJ
8:30 og 10:00J LBJ
19:00 LBJ og SAC
9:00 og 11:00 LBJ
16:00 SAC
10:00 SAC
9:00 og 11:00 SAC
14:00
10:00J SAC
10:00 LBJ

Information

Vort eget missionsproj. Kirkefrokost
Folkekir. ungdomskor Kl. 14 (Liv & Lovsang)
Kirkefondet
DBI Dansk Bibel-institut
Gudstj. for Børn & Unge
Unge Hjem
Konfirmation VVS
Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
Folkekirkens Mission
KFUMs Soldatermiss. Konfirmation VVS + BS
Døvegudstjeneste
Folkekirkens Nødhjælp

Religionspædagogisk
Center
25. maj 1. søn. efter trin.
Vort eget missionsproj. Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
10:00J og 16:00 SAC
1. juni 2. søn. efter trin.
FDFs Missionsarbejde
8:30 LBJ 10:00J SAC
2. juni
19:00
Gudstj. for Børn & Unge
Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.
18. maj Trinitatis søndag

8:30 og 10:00J LBJ

Annonce

SOMMERUDFLUGT

Vi er nogle, som i år vil forsøge noget NYT.....
En søndag i Juni måned, (efter nøje studier af diverse vejrprognoser) vil der fra prædikestolen blive annonceret, at i dag er der
sommerudflugt til Vestre Anlæg. Der vil blive arrangeret fælles
kørsel fra kirken for dem, som ikke selv kan komme derned.
Idéen er, at vi hver især tager hjem og pakker en kaffe-kurv,
tæpper og tager en lille middagslur:) så vi er friske og veludhvilede til en hyggelig eftermiddag. Forestil dig: Blødt græs
under tæerne, sol fra en skyfri himmel, fuglefløjt, barnelatter
og vigtigst af alt: hyggeligt og socialt samvær med andre fra
menigheden. Unge og gamle (og dem midt imellem:) i et stort fællesskab. Så mødes vi i anlægget til et par timer med sang, leg, snak
og kaffe. Vi sørger for lidt have-stole, udendørs spil / lege, og sang-ark. Hold ørerne åbne for
annonceringen og kom med. ALLE er velkomne!

På udvalgets vegne - Maibrit Jakobsen

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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