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Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke
Denne gang er det så en af jeres
sagerne en ekstra skalde her i år, hvor vi nu kan præpræster, der skriver om arbejdet ved
sentere visionsplan og en ny Sognedag som arvtager
kirken. Jeg har nok den samme forefter basar og andet.
nemmelse som andre. Hvor skal man Det nye menighedsråd, som skal tage over senere
begynde og ende, for der kan være
på året, kan se frem til et spændende arbejde. Der er
mange opgaver og gøremål i et job
virkelig lagt op til gode værdisætninger og mulighed
som præst, og ikke mindst ved Sct.
for initiativer. Det skal i fremtiden ikke handle så
Johannes Kirke. Der er en gammel morsomhed, som
meget om penge og mursten. Det bør en omstrukturestadig fortælles fra tid til anden, at præsten da kun
ring i folkekirken kunne tage sig af, således at mearbejder om søndagen, og det er ikke svært at finde
nighedsrådet kan tænke mere på kirkens liv og vækst.
mennesker, der stadig har en middelalderlig opfatDet er tydeligt for enhver, der kender til folkekirkens
telse af, hvad en præst laver. Jeg vil straks sige, at
forhold. Vi er således et hestehoved foran de frelste
der er ikke 2 dage i mit arbejde, der er ens, men der
kirker ved selv at have formuleret en visionsplan for
er da opgaver, som kommer igen flere gange, så som
kirkens liv og vækst. Vi kan med rette sige til lykke til
gudstjenester, møder, undervisning og oplysningsaret nyt menighedsråd, når den tid kommer.
bejde. Det er altså ikke et kedeligt job. Jeg har selv
Det store kodeord, som allerede har været på omgang
den opfattelse, at jeg har jordens bedste job, også selv i kirkerne, hedder ”frivillige”. Det er rigtigt, at folkeom der er mange praktiske ting, der kunne forbedres. kirken behøver flere alm. danskere, der tager ansvar
De første 3 år, jeg har været i Sct. Johannes Sogn, har og får ejer-fornemmelse over for deres kirke, og vi,
jeg haft en gennemsnitlig arbejdesuge på 65 timer.
der er ansatte i kirken, skal blive bedre til at uddele
Det er ikke særligt sundt, men jeg lovede mig selv,
opgaver, som lige så godt kan udføres af andre end os.
at det skulle jeg ændre efter 3 år. Jeg havde det klare
Som præst betyder det for mit vedkommende, at jeg
ønske at give det hele så meget opmærksomhed som
regner med at få mere tid til de opgaver, en præst skal
muligt. Det er korrekt, at vi præster ikke får mere i
tage sig af: Dåbssamtaler, Begravelsessamtaler, Konløn af den grund, men når man har lyst og ønsker, at
firmandtimer, Prædikener, Sjælesorg, Forkyndelse,
kirken må vokse og trives, så gør man jo også en eks- Vejledning, Fremme af andres initiativer, Information
tra indsats. Men som sagt kan det ikke blive ved. På
og Undervisning. Også det at kunne tage på kursus
et tidspunkt skal både familie og helbred også have
og få læst en ekstra bog kunne være ønskeligt. Selv
opmærksomhed. Helst inden det går galt.
om man har mange uddannelser, så bliver man jo ikke
Da menighedsrådet nu kan tælle dagene til næste
færdig eller udlært i livet. Inspiration og nye idéer er
valg, har det også været vigtigt for rådet at få afslutaltid noget, man kan bruge. Vi har alle som kristne
tet og færdiggjort det store arbejde med vision og
en stor opgave, at bevare og fremme den kristne arvs
langtidsplaner for kirken. Dette er faldet sammen med indflydelse i vort samfund. Kom og vær med!
Lennart B. Jessen
mit forehavende, og derfor har vi i fællesskab givet
Legestuen Ørnereden
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Ørnereden er
Sct. Johannes
Kirkes legestue
for børn 0-3 år
ifølge med en
voksen. Ørnereden er en gren
af Sct. Johannes
Kirkes Menighedsarbejde,
hvor børn har rig
mulighed for at
møde/lege med andre børn. De voksne kan lære nye
at kende i lokalområdet og få en god snak om stort
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og småt. Vi begynder hver gang med fælles samvær
i rundkreds i gulvhøjde, hvor vi synger og hygger i
det omfang, børnene har lyst. Legestuen sluttes også i
fælles rundkreds med farvelsang.
Vi mødes torsdage kl. 9:30 – 11:30 ifølge program.
Det er gratis at komme i legestuen!
Fra kirkens side forventes det, at deltagerne ved fælles hjælp får de praktiske ting til at fungere.
Man medbringer madpakke til eget forbrug. Kirken
giver kaffe/te/vand, som fremstilles af deltagerne.
Vi glæder os til at se dig i Ørnereden!
Henvendelse til sognemedhjælper Tove B. Jessen –
Tlf: 40356553 / tbj@sctjohannes.dk. Se også program
på kirkens hjemmeside www.sctjohannes.dk
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Sogneudflugten 2008
Her fortalte sognepræst Susan Aaen om kirkens histoTirsdag d. 3. juni kørte 2 busser af sted på udflugt
rie, hvilket også var interessant. Denne kirke, som var
med 84 forventningsfulde passagerer. Vi havde 2
indviet i 1919, var også smuk, men meget mere enkel
dygtige og venlige chauffører. Vejret var skønt, og
i udsmykningen end den første, vi så.
humøret var i top. Turen gik først forbi Fuglsang Sø,
Vi sang også en salme, som den
derefter kom vi igennem den
tidligere kordegn v. Herning Kirke,
store rundkørsel på vej til Sunds.
Niels Myllerup, spillede til på
Vi fik imidlertid at vide, at det
orglet.
ikke var en rundkørsel, men en
Så var der tid til aftensmad. Det
fordelervej. Vi kørte en smuk rute
skulle foregå i Glyngøre Hallen,
over Haderup og Fly, før vi nåede
som lå meget smukt ved Saltil Skive, hvor vi skulle se ”Skive
lingsund. Her fik vi en dejligt
Vor Frue Kirke” eller ”Den hvide
tilberedt 2 retters menu og en kop
Kirke”, som den også bliver
kaffe. Efter at have nydt dette
kaldt. Det var en meget smuk,
gammel kirke med kalkmalerier
måltid, satte vi kursen mod Herning
igen, mætte af dejlig mad og gode
fra 1522, som sognepræst Aksel
oplevelser i selskab med dejlige
Poulsen rigtigt kunne fortælle
mennesker.
om, men først sang vi en salme.
Flere i selskabet havde deres rollaDerefter gik vi over i deres knapt
torer med på turen, men dem kunne
1 år gamle Sognegård, hvor der
chaufførerne snildt klappe sammen,
ventede os et dejligt kaffebord.
så de kunne lægges ind i bunden af
Senere gik turen videre til ”Jenbussen, hver gang de havde været i brug.
le”, hvor vi havde lidt tid til at se os omkring, inden
vi satte kursen mod Glyngøre. Fra Selde til Glyngøre Tak til Inger og Henning Jensen for en fin og veltilrettelagt tur.
fulgte vi en Margeritrute, som altid giver gode naturoplevelser. Vi skulle også besøge Glyngøre Kirke.
Selma Holm
Herning provstikomité indbyder
Møde for Herning Nordre og Søndre Provsti i Kirkeladen, Kirkebyvej 15, Gjellerup
Herning provstikomité indbyder mandag den 6.oktober kl.19.30 til en aften med Biskop Karsten Nissen,
som taler over emnet: En gammel folkekirke i en ny
tid.
Dette er titlen på biskoppens nye bog, hvor han bl.a.
siger, at kirken er sat til at bringe evangeliet til det
danske folk, og derfor må folkekirken missionere.
- Som fyrtårn i samfundet skal kirken gøre sig nær-

værende, ikke på egne vegne, men på Guds. - Menighedsrådene skal ikke bare betragte sig som forvaltere
af nogle bygninger, men de må virkelig tage det
alvorligt, at man som menighedsrådsmedlem siger ja
til at arbejde for at skabe gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Efter kaffen vil Karsten Nissen fortælle om sine visioner for provsti-komitéernes virke. Herefter bliver der
mulighed for spørgsmål og debat. Kaffen koster 25 kr.
Alle er velkomne.
Provstikomiteen for Folkekirkens Mission

Liv & Lovsang holder pause
En af vore alternative gudstjenesteformer Liv & Lovsang bliver taget ud af kalenderen for en tid. Resten af
2008 bliver i stedet udfyldt med alm. morgentjenester
kl. 8:30. Grunden er et pludseligt fald i bl.a. medvirkende musikere. Gudstjenesten bliver derfor svær at
realisere for os, der er tilbage. Efteråret må således
bruges til undersøgelse af, om denne eller en anden
form for gudstjeneste kan realiseres til 2009.
Lennart Jessen

Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning

Professor, dr. theol. Kurt Christensen
Kurt Christensen kommer på
besøg søndag den 21. sept., hvor
Menighedsfakultetet i Århus
har indsamligsdag i vores kirke.
Han vil prædike i gudstjenesten,
og fortælle lidt om det vigtige
arbejde, der foregår ud fra MF i
Århus. Udførlig oplysning kan
også findes på www.teologi.dk
3
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Høstgudstjeneste og høstoffer den 7. september
Vi har prøvet forskellige ordninger, men
gavemodtagerens / organisationens navn. Vi
fælles for dem er, at vi stadig har et stort
giver også mulighed for at bruge pengene
ønske om at samle ind og give mulighepå auktionen, som vi igen arrangerer
ved kirkefrokosten efter gudstjenesten.
den for at aflevere sin gave personligt
i kirken. Samtidig ønsker vi at spare
Alle gaver, frugt, grønt eller andet,
på de omkostninger, vi har haft før. Vi
bliver solgt til højeste bud, og pengene
sparer trykningen af kuverter i år. Vil
ved auktionen går ubeskåret til nødliman stadig selv øremærke gaven til en
dende børn. På forhånd tak for en god
gave.
bestemt organisation, beder vi jer benytte
Menighedsrådet
en alm. kuvert, hvorpå man selv skriver
Bordbøn eller bordvers
Man kan synge et vers fra
Når vi ser i Bibelen, har det været helt normalt at
en af vore høstsalmer, eller
takke Gud for maden, inden man begyndte at spise.
Der har været mange indvendinger imod denne tradi- en af de nye, som taler mere
til børn af i dag. Mange har
tion. En af dem siger, at man jo også burde takke for
alt andet og ikke kun for maden. Det er sandt, men en brugt omkvædet ”Alle gode
gaver” fra vor salme: Vi
god vane udelukker jo ikke noget andet.
pløjed og vi så’de.
Mange steder i verden holdes bordvers eller bordEn, som børnene synes om på melodien Rapanden
bønnen stadig i hævd. Her i Danmark er det næsten
Rasmus, kunne være:
forsvundet, men nogle familier holder stadig fast i
den gode vane at takke Gud, inden man spiser, og det Korn, frikadeller, kartofler og smør.
Gud gi’r os gaver hver dag, ja, han gør.
er ikke uden velsignelse for de familier.
Når vi takker Gud, mindes vi om, at maden, vi spiser, Uden min Gud, som er stor og har magt,
ville jeg aldrig en bolle ha’ smagt.
ikke er en selvfølge. Selv om vi har arbejdet for pengene eller arbejdet med afgrøderne, så er det i sidste
Eller en anden:
ende Gud, som sørger for, at det vi spiser, eller det, vi Det´hammer hammer fedt, vi spiser lig´om lidt.
skal leve af, kan vokse og gro frem.
Maden den er klar. Den kommer fra vor far.
Hvis man ikke har en fast tradition for bordbøn eller
Den ligger godt i maven, vi takker dig for gaven.
sang, så er der her et par tip. Man kan sige en bøn.
Amen, Halleluja Værs’go´
Man kan holde fast i én, eller benytte forskellige.
Lennart Jessen
Sct. Johannes Kirkes Visionsplan - 5. september kl. 10:30
Nu kommer årets store begivenhed. Sct. Johannes Kirke offentliggør sin visionsplan, som
forhåbentlig skal holde i mange
år fremover. Menighedsrådet
og Menighedsarbejdet er nået
til enighed om en vision for kirken, som er meget omfattende.
Den 5. september vil en meget

VISIONS-EVENT 5. SEPT. KL. 1030
Sct. Johannes Kirke
Herning

TAG SELV I SCT. JOHANNES KIRKE
Kirken byder sognet til bords. Denne gang er det ikke alterbordet, men tag-selv-bordet. På bordet findes de
12 første retter i form af opgaver, som kirken gerne vil udbyde til frivillige. Folkekirken har altid haft brug
for frivillige hænder til mange ting, og derfor vil vi gerne udnytte lejligheden til at knytte flere mennesker til
deres egen kirke, give dem ejerskab i deres kirke og derved styrke både kirken og fællesskabet omkring den.
Hvert frivilligt job er forsynet med en klausul, som skal være opfyldt, inden vi vil overdrage jobbet. Klausuler er ofte, at der skal være flere end én person om jobbet.
Et eks: Kirken ønsker sig en ”Eventgruppe”, der kan stå for afholdelsen af events. F.eks. støtte præsterne
med visualisering og dialog. Der er plads til mange gode idéer og initiativer herunder. Mange af de andre
tag-selv-jobs giver også stor frihed til de medvirkende. Menighedsrådet og Menighedsarbejdet arbejder lige
nu på at kunne stille alle midler til rådighed for de mennesker der vil medvirke ved kirken.
Når dette event er præsenteret den 5. sept. vil fantasibordet ved kirkens indgang blive stående i ugen op til
Sognedagen, som er den 13. sept. fra kl. 9-16. Her sætter vi alle segl til for at vække interessen i lokalområdet. Der vil bl.a. være rappelling på tårnets 35 meter mur!
VISIONSPLAN
Ud over de 12 jobs på bordet vil vi også præsentere kirkens visionsplan. Dette er
et års arbejde, der bliver offentliggjort i en 10-punkts liste med visioner for Sct.
Johannes Kirke. Visionsplanen er fremkommet på baggrund af stikord fra 3 møder,
der har været afholdt de seneste par år. Både Menighedsrådet og Menighedsarbejdet har gennemgået visionerne og har godkendt den visionsplan, vi nu offentliggør.
Det er faktisk ret unikt, at så mange mennesker er blevet enige om denne vision.
FRA DIN EGEN KIRKE
SOLID FOOD!

1 UGE TIL

PRESSEBOKS
Visuel del: Vi opbygger et fantasibord, med 12 tag-selv-retter, som findes på de opstillede tallerkner i tekstform.
Præsentation: Vi præsenterer bordet med visionen + de 12 prioriterede tallerkener. Præsentationen vil sognepræst Lennart Jessen stå for. Flere af de ansatte ved kirken medvirker og går til
hånde.
Tryksager: Ved dette event er der flere tryksager, som gæsterne kan tage med sig hjem.
Kontakt: Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til:
sognepræst Lennart B. Jessen, Tlf: 9721 4483, lj@sctjohannes.dk
www.sctjohannes.dk

forkortet udgave af planen blive offentliggjort.
Alle i sognet inviteres hermed til denne begivenhed
i kirkens entré, hvor vi til lejligheden har pyntet op.
Kom og se, hvad det er for noget. Vi byder til bords,
men ikke i helt almindelig forstand.
Opstillingen vil være at se i ugen op til Sognedagen,
som er annonceret på forsiden af dette blad.
Menighedsrådet og Menighedsarbejdet

Vi mangler uddelere

Hjælp til kirkekaffen

Kirkeblads uddelere
Vi vil gerne opfordre flere til at hjælpe kirken med uddeling af kirkeblade. Har du lyst at gå en lille tur med
blade 5 gange på et år, så er det en rigtig god ide at
hjælpe her. Kontakt venligst kirkekontoret, hvor vi har
lister over de gader, der mangler hjælp.

Kirkekaffe
Listen over frivillige, der har den tjeneste at lave
kirkekaffen, er ved at blive lidt lille. Vi vil gerne i
kontakt med nye, der har lyst at give et par timer et
par søndage i året, så vores højt elskede kirkekaffe
ikke skal skæres ned til lejlighedsvis gennemførelse.

Henning Jensen
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Ole Jensen
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning

Sognekalender
Onsdag d. 3. sept. kl. 19:30
Torsdag d. 4. sept.

kl. 19:30

Fredag d. 5. sept.
kl. 10:30
Lørdag d. 6. sept. kl. 9:00
			
Torsdag d. 11. sept. kl. 14:00
Lørdag d. 13. sept. kl. 9:00
Tirsdag d. 16. sept. kl. 14:00
Torsdag d. 18. sept. kl. 19:30
Fredag d. 19. sept.

kl. 17:00

Torsdag d. 25. sept. kl. 13:00
Onsdag d. 1. okt.
kl. 20:00

Torsdag d. 2. okt.

kl. 19:30

Lørdag d. 4. okt.

kl. 9:00

Onsdag d. 8. okt.

kl. 19:30

Fredag d. 10. okt.

kl. 17:00

Torsdag d. 16. okt. kl. 19:30
Tirsdag d. 21. okt.

kl. 14:00
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Husk menighedsrådets informationsmøde forud for menighedsrådsvalget i
efteråret.
Sogneaften v. mediekonsulent i Indre Mission Asbjørn Asmussen.
”Internet som misionsmark”
Event - Præsentation af Sct. Johannes Kirkes Visionsplan. (Se side 4.)
Herning Kirkehøjskole på Herning Friskole. Else Marie Wiberg Pedersen:
”En verden til forskel. Biskop Oscar Romero - martyr for El Salvadors fattige.”
Mother Teresa.
Sognedag fra kl. 9 til 16. (Se forsiden).
Sogneeftermiddag. Sognepræst Søren Nielsen, Holstebro. Emne ”Mine
vestjyske rødder”
Missionærmøde. Tale v. missionær Simon Overgård Pedersen, Lemvig.
”Ecclesia”, Aulum synger. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Ord og Toner. En halv times musikandagt i kirken, med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af Marcel Dupré. Korister fra Sct. Johannes Kirkes
kor. Bjarne Hersbo, orgel.
Mother Teresa udflugt - der køres fra kirken.
Virtuos orgelmusik. Orgelkoncert med en af vor tids betydeligste danske
orgelspillere - Christian Larsen - som afrunder årets store orgelkoncerter
med et udvalg af virtuos orgelmusik.
Sogneaften v. Aangela Marinescu, Holstebro. Flugten fra Rumænien - mødet med Danmark.
Herning Kirkehøjskole i Gullestrup Kirke. Jakob Holm, Fredenskirken,
Århus: Dietrich Bonhoeffers liv - kampen mod nazismen.
Høreforeningen holder et fælles møde i Sct. Johannes Kirke, hvor alle er
velkomne. Emne: ”Kan du høre, hvad præsten siger?” Over dette emne
causerer præst for hørehæmmede Søren Skov Johansen og Erik Brodersen.
Kom og hør, hvilke muligheder du har for at komme til at høre bedre.
Kaffe, te og brød 20,- kr.
Ord og Toner. En halv times musikandagt i kirken, med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af Bjarne Hersbo. Korister fra Sct. Johannes Kirkes
kor. Bjarne Hersbo, orgel.
Missionærmøde. Tale v. missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Sogneeftermiddag. Med Folkekirkens Nødhjælp i Malawi v. Villy Stampe,
Herning.

Dag om diakoni - 22. november 2008
Lørdag den 22. november kl. 10 i Sct. Johannes Kirke.
Vi indbyder alle interesserede i Herning til en dag om diakoni. Generalsekretær Kirsten Laursen
fra Samvirkende Menighedsplejer kommer med foredrag og oplysninger om diakoni. Menighedsarbejdet ved Sct. Johannes Kirke er vært, og står for arrangementet. Der er gratis adgang, men der
er tilmelding, så vi ved hvor mange der skal være forplejning til.
Ring til kirkekontoret på 9722 2995 eller på hje@km.dk.
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 (Se ferie på www).
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 - 11:30 Legestuen Ørnereden (Se ferie og friuger på hjemmesiden)
Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12.
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Dato

Højtid

Tid/Præst

Indsamling

Information

Valgfri via egen kuvert, elHøstgudstj. m/ offergang +
7. sept. 16. søn. efter trin. 10:00J LBJ
ler til børn ved auktionen
Kirkefrokost m/ auktion.
efter gudstjenesten.
8. sept. mandag
19:00 LBJ + SAC
Børn og Unge gudstjeneste
14. sept. 17. søn. efter trin. 8:30 + 10:00J SAC
Blå Kors
prædikant Kurt Christensen,
21. sept. 18. søn. efter trin. 8:30 + 10:00J LBJ
Menighedsfakultetet
Professor, dr. theol.
28. sept. 19. søn. efter trin. 10:00 + 16:00 SAC
Dk. Kir. Mediecenter
Kl. 16 Agapegudstjeneste.
5. okt. 20. søn. efter trin. 8:30 SAC og 10:00 LBJ Vort eget missionsprojekt Kirkefrokost.
12. okt. 21. søn. efter trin. 8:30 + 10:00 LBJ
Økumenisk ungdom
Vort nye missionsprojekt prædikant Kurt Johansen
19. okt. 22. søn. efter trin. 8:30+10:00 LBJ
SAT-7
(Se artikel herunder)
26. okt. 23. søn. efter trin. 10:00 + 16:00 SAC
Kolonien Filadelfia
Kl. 16. Agapegudstjeneste.
10:00 SAC og
Forudgående kirkekaffe kl.
2. nov. Allehelgensdag
Sømands- og Udl.-kirker
16:00 LBJ + SAC
15:00
Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen. (Ang. okt. spørg da kirkekontoret).

Annonce Vort kommende missionsprojekt
Folkekirkens Missionsdag
søndag d. 19. okt.
Kurt Johansen, generalsekretær i SAT-7 prædiker ved gudstjenesten kl. 10
Efter gudstjenesten kan der købes kaffe og lune boller m. pålæg.
Kurt Johansen vil her fortælle om vort kommende missionsprojekt SAT-7, som er en kristen
tv-kanal i Mellemøsten og Nordafrika. Projektudbyder er Sudanmissionen.

Folkekirkens missionsudvalg

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 tirsdag kl. 900 til 1000.
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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