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Aktuelt
VISIONEN
Over 1 år har
Menighedsrådet
og Menighedsarbejdet haft møder om det, der kunne være en
fælles vision for Sct. Johannes
Kirke. Vi kan afsløre, at der i
løbet af sommeren udkommer
en interessant visionsplan, og
der vil blive udført et ”event” i
august måned, som pressen vil
blive inviteret til.

Sct. Johannes
Sognedag

SOGNEDAG 13. SEPT.
Husk de næste planlægningsmøder den 10. juni og 27. aug. kl.
19, hvor vi gerne vil se endnu
flere interesserede. Alle er velkomne!
Menighedsarbejdet

www.sctjohannes.dk

Nummer 34

Nyt
BLIV KLOGERE...
på, hvad et menighedsrådsmedlem
egentlig går og laver, og om det er
noget for DIG at blive medlem.
Alle er velkomne, og det er en god
idé at granske sit hjerte for, om
man har lyst til at stille op, da det

også denne aften vil være muligt at
blive skrevet på en opstillingsliste.
ONSDAG DEN 3. sept. kl. 19:30
er der orienteringsmøde i Sct.
Johannes Kirke vedrørende Menighedsrådsvalg 2008.

Café Aquilla åbnet.
Sct.Johannes kirkes nye café i
tårnet, café
Aquilla, er åbnet. 5-6 unge
mennesker
har arbejdet
på højtryk
gennem lang tid for at få en flot
og særdeles hyggelig café op at
stå. I løbet af en måneds tid fik de
også kørt et par tusind kilometer
rundt i det danske land for at finde
passende møbler og billeder til
caféen. Caféen har allerede været
åben flere gange, bl.a har der været
to deciderede café-arrangementer
med gode talere og rigtig café-

stemning med alt,
hvad dertil hører af
god musik, eksotiske kager osv.
Endvidere har man holdt caféen
åben ifm. en Agapeaften, hvor
der var propfyldt af mennesker
i caféen. Caféen vil naturligvis
være åben fremover. Hold øje med
kirkebladet og kirkekalenderen på
Scot Christensen
nettet.

Spætten holder
sommerferie fra
uge 27–32 begge inkl. Spætten mødes
igen tirsdag den
12. august kl. 14:30 – 16.
Spætten er Sct. Johannes Kirkes
Børneklub for børn i alderen 4 – 8
år. Nye er velkomne!

Hvis du har tid og lyst til at være
sammen med børn i denne alder,
eller vil du gerne medvirke med
kreative ting, er det en god måde
at give lidt tid, til stor glæde både
for dig selv og andre.
Kontakt sognemedhjælper Tove
B. Jessen Tlf. 4035 6553 og få en
uforpligtende snak.

Menighedsrådet

Næste kirkeblad indeholder september-oktober måneder. Deadline er 10. august 2008.

Tove Jessen
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Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke
Mit navn er Annalise Albertus, og jeg er
medlem af menighedsrådet. Jeg er også en
af de ansatte ved kirken, og det er som ansat,
jeg skriver dette indlæg.
Mit arbejde her i kirken består i om søndagen og diverse helligdage sammen med
resten af kirkekoret at lede salmesangen til
gudstjenesterne i vores kirke, og det er et
dejligt job. Men det kræver jo et vist forarbejde, og kirkekoret møder derfor hver (næsten) torsdag til en
korprøve, hvor vi gennemgår de salmer og den altergangssalme,
der skal synges om søndagen, samt de eventuelle ekstra korstykker til f.eks. højtiderne, der skal læres. Ydermere er der én
gang om måneden en fredagsmusikandagt, hvor kirkekoret også
spiller en rolle. Den øves der også til under korprøverne.
Vi er desværre ikke ret mange i kirkekoret, og vi har virkelig
brug for stemmer. Vi vil jo gerne så vidt muligt synge 4-stemmigt til alt andet end fællessalmerne, så hvis nogen af læserne
skulle have lyst eller kender nogen, der har lyst til at være med,
er det bare at kontakte vores organist, Bjarne Hersbo.
Annalise Albertus

Sogneudflugt
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 spiser vores aftensmad.
Ang. kørsel til kirken og tilmelding ring til kirkekontoret Tlf:
9722 2995. (Pris kr. 110,- inkl. kaffe og middag)

Sankt Hans Fest
FDF og DE BLÅ SPEJDERE
inviterer til
Sankt Hans Fest
ved Fuglsang Sø
(Overfor kælkebakken)
Mandag den 23. juni
Program:
18:30 Pladsen åbner. Grillen 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)
20:00 Videnskabsminister, Helge Sander
holder båltalen. Derefter tændes
bålet.
Der vil aftenen igennem 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.

Fyraftensgudstjeneste

Den 20. aug. kl. 17:00 inviterer vi
til Familie- / fyraftensgudstjeneste
med gratis spisning. Glem maden
hjemme og kom til gudstjeneste
og hygge med børn og samvær i
Den Store Sal.
Lennart Jessen

Henning Jensen

Høstgudstjeneste og indsamling
I år fejrer vi høstgudstjeneste søndag den 7. september. For 2 år siden var traditionen, at man gav en
gave, og derefter fandt præsterne og menighedsrådet
5 områder, som skulle dele den indsamlede gave. I år
2007 lod vi en kuvert trykke, som ses her til højre, ud
fra de gode erfaringer, man har gjort sig andre steder.
Der var mulighed for selv at vælge formålet, som gaven skulle gives til. Det var så god en idé, at der kom
ca. 2500,- kr. mere ind i indsamlingen 2007 end tidligere. Nu forholder det sig blot sådan, at det koster ca.
det samme beløb i trykkeriomkostninger, og derfor
vil vi gerne i år spare de 2500,- kr. ved at opfordre til,
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at man tager en almindelig kuvert hjemmefra
og skriver på kuverten,
hvad man ønsker gaven
givet til. Vi skal så sørge for, at det også sker,
hvis man afleverer gaven enten på kontoret, kirkens
indsamlingsbøsser eller under offergangen, som også
afholdes i gudstjenesten. På den måde skulle det gode
initiativ endda kunne blive bedre. På forhånd tak for
en håndsrækning til alle de gode formål.
Sct. Johannes Kirke
Fredhøj Allé
7400 Herning

HØSTOFFERKUVERT

Afkryds den institution der skal modtage gaven! (Ønsker du have en kvittering, skal du aﬂevere gaven på kirkekontoret)















Danmission
Sudanmissionen
Dansk Ethiopermission
Spedalskhedsmissionen
Dansk Sømands- og Udlandskirker
Den Danske Israelsmission
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær
Menighedsfakultetet
Dansk Bibel Institut
FDF Herning
KFUM-Spejderne Sct. Johannes Gruppe
Blå Kors















Indre Mission
Luthersk Missionsforening
Sct. Johannes Kirkes legestue
Sct. Johannes Kirkes børneklub
Sct. Johannes Kirkes børnekirke
Sct. Johannes Kirkes kirkeblad
KFUM’s Soldatermission
Det Danske Bibelselskab
KLF - Kirke og Medier
Kristeligt Forbund for Studerende
Samvirkende Menighedsplejer
Ordet og Israel
DKs Folkekirkelige Søndagsskoler

 Kirkefondet
 Folkekirkens Ungdomskor

Skriv selv, hvis den mangler:
 _________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Hvis man vil sende penge med posten, husk da, at man ikke må sende kontanter, men kun kryssede checks!

Menighedsrådet

Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Menighedsrådsvalg 2008
Jeg er selv en del af Agapestyregruppen, hvor vi møArbejdet ved vores kirke er en
des jævnligt for at planlægge og diskutere den næste
skøn sammenblanding af ansatte
gudstjeneste, og hvad der skal ske i løbet af det næste
og frivillige, der alle er en vigtig
halvår. Det er meget interessant at skulle samarbejde
del af den samlede helhed, der
med en præst og andre frivillige om at få en Gudstjegør vores menighed levende.
neste til at hænge sammen, så vi får det budskab ud,
En del af det frivillige engagement er medlemmerne af  Menig- der er så livsvigtig for os mennesker. Derudover er
jeg bl.a. en del af medieudvalget, kunstudvalget,
hedsrådet.
præstegårdsudvalget, FKG og en del ad hoc udvalg.
Vi er de kendte og ukendte
Det giver et godt indblik i alle kirkens funktioner, idet
personer, der bl.a. er med til at trække i trådene og
derved få kirkens mange forskellige administrative og man tit mødes og snakker med andre udvalg og personer om specifikke problemstillinger. Da man jævnligt
øvrige forpligtelser til at fungere og hænge sammen.
kommer i berøring med så mange andre, ja så får man
Vi mødes normalt i selve rådet en gang om måneden
og deltager derudover i mange forskellige udvalg. Det også kendskab til mange mennesker, og det er skønt
giver en del mødevirksomhed, og man bruger da også at kunne tale med og få venner og bekendte i alle led
en del tid på menighedsrådsarbejdet. Mange føler sik- af vores menighed.
kert, at så meget ”fritids” arbejde må være belastende. For mig har deltagelsen i menighedsrådsarbejdet givet
Og ja, der kan i perioder være meget, men så er det
så meget, at jeg gerne vil genopstille ved det komheller ikke mere. Arbejdet i menighedsrådet er ofte
mende valg, og jeg vil samtidig gerne opfordre DIG,
så givende, at det ikke er en belastning, men mere en
der måtte overveje, om det også var noget for dig,
udviklende og tilfredsstillende tjeneste.
til at TAGE STILLING, så DU  kan være med til at
Som nyvalgt medlem skal man sætte sig ind i mange
præge udviklingen i det kommende menighedsråd.
områder og lære 10 andre medlemmer at kende.Vi har Du kan bare komme, hvis du har spørgsmål derom.
alle vores styrker og forskelligheder, og da medlemSluttelig skal du og dine ønskes en god og velsignet
merne er meget diskussionslystne, lærer man eftersommertid.
hånden hinanden godt at kende. Et menighedsråd er
Allan Skovrider
så absolut ”levende”.
Sommeroase 2008
I lighed med sidste år, vil vi være en flok her fra
kirken, der tager sammen af sted på sommeroase,
som er en bibelcamping arrangeret af Dansk Oase.
Det foregår i uge 29 i Odder. Det plejer at være en
uge med gode taler, godt fællesskab og almindelig
afslapning, og der vil være mulighed for at overnatte i
campingvogn eller i telt. Der er særdeles gode forhold
for børn, bl.a. er der dagligt ”børne-oase” fra 09:30
- 12:00. Her mødes børn i alle aldre med særdeles
kompetente ledere, og så får de en rigtig god formiddag. Det giver også forældrene et godt pusterum, hvor
de selv kan tage med til møder mv.
Det er stadig muligt at tilmelde sig lejren på Dansk

Oases hjemmeside: www.danskoase.dk. Det vil  være
muligt at tilmelde sig under Sct. Johannes kirke, så vi
her fra menigheden kan bo i nærheden af hinanden.
Yderligere info. hos sognepræst Scot Christensen
Scot Christensen

Årsmøde i den kristne ambassade
Den danske afd. af Den Kristne Ambassade i Jerusalem afholder årsmøde i Sct. Johannes kirkes vestfløj
d.16. aug. kl. 14:30. Ambassadens formål er at trøste
og elske Israel og det jødiske folk. Årets hovedtaler
ved årsmødet er Doron Schneider. Han er messiansk
jøde. Han har bl.a. tjent 3 år i kommandostyrkerne i
den israelske hær. Han er pressechef for Den Kristne
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning

Ambassade. Ved årsmødet vil han tale om Israels
situation. Fra kl.16-17:30 er der årsmøde og foredrag
ved sognepræst Stig Christensen, Sønderborg. Kl.
19:30 taler Doron Schneider igen i Café Aquila i tårnet. Alle er velkomne! Om søndagen prædiker Doron
Schneider ved gudstjenesten.
Scot Christensen
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Nyt fra kirkens besøgstjeneste
Onsdag den 18. juni kl. 19:00 er der inspirationsafning Frivillig Center
samarbejde med både
ten for besøgsvenner. Det bliver en aften, hvor vi
flere besøgstjenester
samles i vores lokale gruppe. Vi vil drøfte aktuelle
emner, hygge os med hinanden og få nye tanker med
og aflastningstjei bagagen til besøgstjenesten. Sognepræst Lennart
nesten. Det betyder
Jessen medvirker. Alle interesserede er velkomne. Af bl.a. en bredere vifte
af samvær med forskellige emner. Desuden er flere
hensyn til kaffebord er der tilmelding til sognemedsogne i Herning Kommune gået sammen om at arranhjælperen tlf. 4035 6553 senest den 17. juni.
Besøgstjenesten er løbende i udvikling, og det betygere et årligt større inspirationssamvær.
der, at der til stadighed er brug for nye besøgsvenner. Kort sagt GIV LIDT - FÅ MEGET. Giv lidt af din tid
Har du mulighed for at besøge et andet menneske,
til glæde for en anden og få til gengæld meget igen.
bør du overveje, om besøgstjenesten er noget for dig. Hvis du af en eller anden årsag sidder meget alene og
Alder er ingen hindring.
ønsker et andet menneske at være sammen med, vil vi
Som besøgsven bliver du en del af det fællesskab,
fra besøgstjeneste også gerne være behjælpelig med
der går ud fra Sct. Johannes Kirke. Du vil med jævne at finde en besøgsven.
mellemrum få tilbudt inspirationssamvær, hvor der er I begge tilfælde kontaktes sognemedhjælper Tove B.
mange forskellige emner på dagsordenen.
Jessen tlf. 4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk
Tove Jessen
Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste har igennem HerNyt fra Café Johannes
te om kirkens
historie fra
1100-tallet til
Onsdag den 7. maj var Café
i dag.
Johannes på udflugt til Vamdrup
Hjemturen fra
ved Kolding. Vi havde fyldt en
Vamdrup gik
bus til 50 personer og tog afsted
ad en anden
i et strålende sommervejr. Turen
vej. Vi kørte
gik sydpå gennem Assing, Skarover Ødsted,
rild, Sdr. Omme, Grinsted, Hejnsvig, Vorbasse, forbi
tværs op igenLunderskov og så til Vamdrup. I Vamdrup blev vi
budt indenfor i Kirkehuset, hvor Onsdags Caféen hav- nem bakker og dale, og kom forbi Rørbæk sø, hvor vi
nød udsigten til den fantastiske bøgeskov og det blå
de inviteret os på kaffebord. Efter en hyggelig pause
vand, som kommer fra Skjern å. Turen sluttede ved
i det forholdvis nye kirkehus, gik vi over i Vamdrup
kirke, hvor sognemedhjælper Solveig Sørensen fortal- Sct. Johannes Kirke, hvor vi alle tog afsked, fyldt af
gode indtryk af gæstfrie folk
i Vamdrup og den nyudsprungne natur omkring os.
Vi håber Onsdags Caféen
fra Vamdrup vil besøge os
næste år, så vi kan gøre lidt
gengæld.
Udflugten blev foruden
egenbetaling støttet af Caféens kaffekasse. Selv om vi
har haft denne udgift, så er
der stadig overskud i kassen.
Det næste, vi vil gøre, er at
støtte Sognedagen med leje
af en hoppeborg til glæde
for børnene.

HUSK - Café Johannes
holder sommeråbent!

Café Johannes
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Sognekalender
Mandag d. 2. juni
Tirsdag d. 3. juni

kl. 19:00
kl. 13:00

Tirsdag d. 10. juni kl. 19:00

Onsdag d. 18. juni kl. 19:00
Torsdag d. 19. juni kl. 19.30
Torsdag d. 19. juni kl. 18:00
Mandag d. 23. juni kl. 18:30
Søndag d. 6. juli

kl. ==>

Søndag d. 3. aug. kl. ==>
Tirsdag d. 12. aug. kl. 14:30 - 16
Onsdag d. 20. aug. kl. 17:00
Torsdag d. 21. aug. kl. 19:30
Tirsdag d. 27. aug. kl. 19:00
Onsdag d. 3. sept. kl. 19:30
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Gudstjeneste for børn og unge.
Sogneudflugt, som i år går nordpå. Skive, Salling og Glyngøre, er med på
ruten. Se mere på side 2 her i bladet.
Planlægningsmøde for Sognedagen 2008. Kom og vær med i kredsen af
hjælpere. Vi har fået mange gode ideer ind og skal nu se, om vi kan finde
hænder, der vil være med til at realisere aktiviteterne for både børn og
voksne.
Inspirationsaften for besøgsvenner. Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste
arrangerer en aften i rækken af tilbud for besøgsvenner. Se mere på side 4
her i bladet.
Missionærmøde. Tale v. fritidsforkynder Bent Jakobsen, Lindved. Britta
Jakobsen synger og spiller. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Mandeklubben. Sommerafslutning med grill og leg.
FDF og DE BLÅ SPEJDERE inviterer til Sankt Hans Fest ved Fuglsang
Sø. Se programmet på side 2 her i bladet.
Efter gudstjenesten, der begynder kl. 10:00, åbner vi kirketårnet, så man
kan komme op og nyde udsigten. Vi lukker igen kl. 14:00
Efter gudstjenesten, der begynder kl. 10:00, åbner vi kirketårnet, så man
kan komme op og nyde udsigten. Vi lukker igen kl. 14:00
Spætten mødes igen efter sommerferie. Nye er velkomne!
Fyraftensgudstjeneste. Vi inviterer til gratis fællesspisning med forudgående gudstjeneste. Glem alt om madlavning og kom med børnene. Se
mere på side 2 her i bladet.
Missionærmøde. Tale v. fritidsforkynder Johannes Kloster, Hodsager.
Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Sidste planlægningsmøde for Sognedagen 2008. Kom og vær med i kredsen af hjælpere. Vi skal nu samle trådene for alle aktiviteter.
Husk menighedsrådets informationsmøde forud for menighedsrådsvalget i
efteråret.

Hjælp til kirkekaffen

Kirkens musikalske legestue
Som man sikkert ved, er legestuen blevet lukket, da vores gode medarbejder
Bente Bremer har afsluttet dette store
og vigtige arbejde. Menighedsarbejdet
håber dog at kunne tilbyde noget nyt
til børnene i næste kirkeblad.

Kirkens liste over dem, der hjælper ved
kirkekaffen, er ved at blive lidt tynd. Vi
vil gerne i forbindelse med nogle, der
vil tage vagten et par gange om året
eller mere. Henvendelse kan ske til
kirkekontoret eller til Ole Jensen.

Menighedarbejdet

Åbent tårn i juli og august
Lige efter gudstjenesterne 1. søndag i juli og august åbner vi for kirketårnet
indtil kl. 14:00. Alle er velkomne til at tage turen op til klokken eller helt op på
toppen for at nyde udsigten.
Menighedsrådet

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (undtagen uge 27-32).
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. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12.
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Dato

Højtid

1. juni
2. juni
8. juni
15. juni
22. juni
29. juni
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli
3. aug.
10. aug.
17. aug.

2. søn. efter trin.
3. søn. efter trin.
4. søn. efter trin.
5. søn. efter trin.
6. søn. efter trin.
7. søn. efter trin.
8. søn. efter trin.
9. søn. efter trin.
10. søn. efter trin.
11. søn. efter trin.
12. søn. efter trin.
13. søn. efter trin.

Tid/Præst

8:30 LBJ 10:00J SAC
19:00 SAC og LBJ
10:00J og 14:00 LBJ
8:30 og 10:00J SAC
8:30 SAC og 10:00J LBJ
8:30 og 10:00J SAC
10:00 LBJ
10:00 LBJ
10:00 LBJ
10:00 SAC
10:00 SAC
10:00 SAC
8:30 LBJ og 10:00 SAC

Indsamling

Information

FDFs Missionsarbejde

Kirkefrokost
Gudstj. for Børn & Unge
Samv. Menighedsplejer Kl. 14 Liv & Lovsang
Bibellæser-Ringen
IKON
Vort eget missionsproj.
Århus Diakonhøjskole
KFUM Idræt
Dialogcentret
Vort eget missionsproj.

Døvemenighederne
Vort eget missionsproj. (Se artikel nederst side 3)
Fyraftensgudstjeneste med
20. aug.
17:00 LBJ
efterf. fælles spisning.
24. aug. 14. søn. efter trin. 10:00 LBJ
Spedalskhedsmissionen
31. aug. 15. søn. efter trin. 10:00 og 16:00 SAC
Norea Radio
Kl. 16 Agapegudstjeneste
7. sept. 16. søn. efter trin. 10:00 LBJ
Valgfri via egen kuvert! Høstgt. m/offergang + frokost
Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.

Annonce VORT EGET MISSIONSPROJEKT

Vi har nu fået afsluttet vort missionsprojekt
vedr. bibler og andre materialer til en Luthersk
Menighed i Peru. Der er sendt 4.000 kr.
Straks har vi taget hul på et nyt projekt, som
hedder Musalaha. Ordet Musalaha er arabisk og
betyder tilgivelse og forsoning. Musalaha er en
kristen organisation i Israel, som arbejder med
forsoning mellem messianske jøder og kristne
palæstinensere.
Dette projekt udbydes af Den Danske Israelsmission og Israelsmissionens Unge.
Denne gang sætter vi ikke et bestemt beløbsmål, vi skal nå, men derimod et bestemt tidsmål. D.v.s. at projektet kører fra maj indtil okt. Så
lad os se, hvor stort et beløb, vi kan nå.

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret og ansatte

Folkekirkens Missionsudvalg

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.
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