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Nyt
Missionærmøde - nyt navn
Møder med samme gode indhold skifter navn.
Hvad gav høsten?
Indsamlingen ved høstgudstjenesten gav håb til flere.
Hvad gav Sognedagen?
Mindst to ønsker blev opfyldt.
Vi fik penge til børnearrangementer, og vi fik en hyggelig
dag.

www.sctjohannes.dk

Nummer 36

Diakonidag
Åben indbydelse til alle, der
gerne vil vide mere om emnet.
Diakoni kan med lidt god vilje
formuleres som ”tro aktiv i tjeneste”. Den 22. november indbyder
Menighedsarbejdet til en gratis
dag om diakoni i Sct. Johannes
Kirke. Der er tilmelding til arrangementet, da vi vil sørge for
fortæring til både formiddag,
middag og eftermiddag. Man kan
tilmelde sig på kirkekontoret tlf:
9722 2995 eller via hje@km.dk,
så længe der er pladser nok dog
senest d. 17. nov.
Dagens program:
Kl. 9:30 Ankomst og rundstykker.
Kl. 10:00 Velkomst v/ L. Jessen.
Kl. 10:10 ”Kærlighedens tjeneste”
– Menighedens sociale ansvar v/
Kirsten Laursen.
Kl. 12:00 Frokost.
Kl. 13:00 ”Frivillighedens betydning i menighedens arbejde”
Oplæg v/ Kirsten
Laursen. Herefter
fortsættes med

drøftelse / debat i
grupper.
Kl. 14:30 Opsamling af dagens
indtryk inkl. afsluttende spørgsmål til Kirsten
Laursen.
Kl. 15:00 Kaffe / Tak for i dag.
Kirsten Laursen er generalsekretær ved de Samvirkende Menighedsplejer. Det er den forening,
som Sct. Johannes Kirkens Menighedsarbejde blev medlem af
tidligere i år. Med dette arrangement håber vi på at kunne sætte
fokus på Diakoni i Herning, og
måske inspirere til forskellige
forbedringer eller nytænkning på
området. Ved Sct. Johannes Kirke
falder dette sammen med en ny
visionsplan, som kirken har liggende på bordet. En del af planen
er netop at fremme frivillig diakoni ud fra kirken. Vi håber på en
god dag!
Menighedsarbejdet

Endnu må vi vente
Adventstid i decemberkåbe at leve er altid at vente og håbe.
Håbet gør os forventningsspændte, at leve er altid at håbe og vente.
Advent betyder gudsrigets komme, så ventetiden er ikke omme.
Endnu er her mørke, endnu må vi sige ske din vilje, komme dit rige.
Endnu må vi vente, endnu må vi længes, men lyset skal komme og mørket fortrænges.
Guds rige skal komme, men risikoen er altid at miste håbet og troen.
For livet består i at håbe og vente som børn, der mod jul er forventningsspændte.
Ingen forskel på vantro og fromme, alle må vente på gudsrigets komme.
Guds søn har besøgt os, og lige siden har mennesket levet i adventstiden.
Lyset skal komme, og mørket skal vige, ske din vilje, komme dit rige!
Johannes Møllehave

Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Deadline er 2. januar 2009.
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INGEN GIROKORT I BLADET
Tidligere har vi indlagt et girokort i bladet, for at
bede alle I læsere om en økonomisk hjælp til Kirkebladet. Vi har fundet ud af, at det er få, der benytter
girokortet på posthuset, og derfor har vi denne gang
besluttet at spare de mange penge, som det koster at
trykke girokort.
For stadig at give jer mulighed for at støtte bladet
giver vi jer herunder de oplysninger, som mange af
jer i forvejen benytter via bank, PC-bank eller anden
indbetalingsform. På forhånd tak for en god gave!
Redaktionen

#

GAVE TIL KIRKEBLADET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
 Indbetal via bank til: reg: 7614 konto: 1028209
 Indbetal via gironummer: 83664347
 Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé

Bemærk skattefradragsmuligheden, som
er beskrevet på side 3 her i bladet.

Menighedsrådsvalget
Vi kan på nuværende tidspunkt oplyse, at der er
indleveret én liste med 13 personer på, hvoraf de to
er suppleanter. Hvis listen godkendes, betyder det, at
der er fredsvalg i sognet. I så fald kommer der ikke
et regulært menighedsrådsvalg den 11. nov. Det nye
menighedsråd vil senere oplyse om konstitueringen
med navne og udvalg.

Julemarked

Søndag d. 23. november 2008
kl. 11:00 – 14:00 er der
julemarked i Sct. Johannes Kirke
Vi tilbyder:
Salg af dekorationer, juletræer, pyntegrønt og meget
andet. Masser af syede, strikkede, klippede, filtede
og malede nisser og engle. Små sjove spil. Fiskedam
for de yngste. Amerikansk lotteri med mange flotte
gevinster. Madbod med lidt godt til ganen. Små
aktiviteter du selv kan være med til. Med stor spejderhilsen..
KFUM-Spejderne Sct. Johannes gruppe

Søg julehjælp ved din kirken inden december
Som tidligere inviterer vi til at søge julehjælp. Kommunen og Lions klubben stiller ca. 40.000,- kr. til
rådighed, som præsterne i fællesskab med kommunen
uddeler. Enlige forsørgere med hjemmeboende børn
Menighedsrådets valgudvalg
Kommunen & Lions klubben
foretrækkes.			
De ni læsninger, hvad er det?

Jeg har flere gange mødt spørgsmålet: Hvad er de ni
læsninger for noget? Derfor kommer der her et svar.
Det er en gudstjeneste, som de fleste steder har det
navn ”De Ni Læsninger” og er en musikgudstjeneste
og en forberedelsesgudstjeneste til julen. Som navnet
antyder, læses der i løbet af gudstjenesten ni udvalgte
bibeltekster, der sammen udtrykker målet og formålet
med Guds kærlighed. Om syndefaldet. Guds udvælgelse og frelse.
Traditionen stammer fra England, hvor den første
gang blev fejret den 24. december 1918 i King’s College Chapel i Cambridge. Siden da er den blev fejret
samme sted hvert eneste år på nær én undtagelse i
1930. Selv under 2. verdenskrig fortsatte man, skønt
kirkens mosaikruder manglede.
Allerede i 1919 blev skikken kopieret af en række
andre kirker i England. Og siden 1928 er gudstjenesten fra King’s College i Cambridge blevet transmitteret direkte af BBC den 24. december, og det anslås,
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at den aflyttes af mere end 4 millioner mennesker
verden over. I King’s College fejres gudstjenesten
altid den 24. december kl. 15.00 som optakt til julens
øvrige gudstjenester. I Danmark er der i mange kirker
blevet tradition for at fejre De Ni Læsninger en søndag i adventstiden.
De Ni Læsninger efter
dansk tradition
1. Læs: l.Mos. 1,1-8,26-28,
l.Mos. 1,31-2,4
2. Læs: l.Mos. 3,8-15
3. Læs: Salme 88, 2-8
4. Læs: Esajas 9,l-6
5. Læs: Esajas 11,1-10
6. Læs: Lukas l ,26-38
7. Læs: Lukas 2,1-7
8. Læs: Lukas 2,8-14
9. Læs: Johannes 1,1-14
Lennart Jessen
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Tak for Sognedagens overskud!
Sognedagen, som var den første af sin slags, var først
og fremmest en rigtig god dag. Det var det overordnede indtryk, som de fleste gav udtryk for. En dag vi
gerne må gentage.
Det er klart, at vi var heldige
med både vejr og et
stort besøgstal. Vi
ved ikke, om det kan
lade sig gøre helt lige
sådan i 2009, men planerne
for en Sognedag til næste år
ligger klar til foråret. Ud over en god og hyggelig
dag bragte Sognedagen også et godt overskud. Som
annonceret vil pengene gå til de formål, som kommer
børn og unge i og omkring Sct. Johannes Kirke til
gode. Dagen gav ca. 16.000,- kr, som vi siger mange
tak for både til sponsorerne og de frivillige, der ikke
kun brugte deres penge på dagen, men også tid og
materialer. Vi kan allerede nu afsløre lidt af det, der
kan lade sig gøre, fordi vi har fået dette overskud til
børnene. Vi har fået en
reol (se billedet), som
står til fri afbenyttelse i
våbenhuset. Vi påtænker
at bruge nogle af pengene på julefesten den
28. dec., og vi håber at
finde et tilbud på udstyr
til vore lokaler, hvor
børn, unge og konfirmander, kan få en bedre
oplevelse af foredrag, film og fremvisning. Denne del
vil vi annoncere ibrugtagningen af i forbindelse med
et arrangement i den kommende tid.
Igen - en stor tak til alle jer, der har bragt gaver og jer,
der har bidraget både med timevis praktisk arbejde og
med penge - mange tak!

Hvordan er det i menighedsrådet?
Mit navn er Hanne Pedersen. Jeg er 58
år. Jeg er med i menighedsrådet, og jeg
har været med i 2 perioder, og har altid
været glad for arbejdet. Jeg er også
med i Menighedsarbejdet. Jeg synes
det er spændende, hvad der foregår i
og omkring Sct. Johannes Kirke.
Hanne Pedersen

Vort eget Missionsprojekt
Vort nye Missionsprojekt hedder SAT-7 og er en kristen tv-kanal i Mellemøsten og Nordafrika
Projektudbyder: Mission Afrika (Tidligere navn
Sudanmissionen)
Folkekirkens Missionsudvalg

Missionærmøder får nyt navn
Fremover vil missionærmøderne hedde IM-møder.
Som de fleste nok ved, står IM for Indre Mission.
Det vil stadigvæk være missionærer, der taler ved
møderne.
IM-udvalget

Høstgudstjenestens overskud
I år kunne man selv bestemme,
hvilke kirkelige organisationer
gaven skulle gives til. Det gav
følgende resultat:
Kr. 650,- blev givet til bestemte
organisationer, og kr. 4.930,- blev lagt til fællesindsamlingen, hvoraf 360,- kom fra Aktivcentret. I år går
gaven til et børnehjem i Honduras. Mindst 500 børn
får således gavn af det. På deres vegne - mange tak!
Lennart Jessen

Træk gaven fra i skat

Da Menighedsarbejdet (MA) er blevet medlem af de
Samvirkende Menighedsplejer (SMP), er der nu mulighed for at trække gaverne fra i skat. Ved at indbeMenighedsarbejdet
tale en gave til SMP og øremærke den ”Sct. Johannes
Kirkebladet mangler uddelere
Kirkes Menighedsarbejde, Herning”, har man adgang
Vi bliver stadig nødt til, at søge nye uddelere til
til skattefradraget. Gaven vil således gå via SMP
kirkebladet. Vi sparer i nærheden af 40.000,- kr., som videre til MA her i sognet. På forhånd tak til jer, der
går til andre gode formål i kirken. Vær med til at dele måtte hjælpe kirkens arbejde på den måde. Yderligere
bladet ud 5 gang om året. Kontakt kirkekontoret.
information fås på kirkekontoret.
Redaktionen

Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver onsdag
Hver torsdag
Hver torsdag

Menighedsarbejdet

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se ferie på www).
kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled, Vestergade 92.
kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden (Se ferie og friuger på www).
kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12.

Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Sognets aktivitetsliste

Ajourføres jævnligt og ligger på kirkens hjemmeside

Menighedsrådet
Formand Peter Jørgensen
Tlf. 9722 2331

Sct. Johannes Kantori
Britta Svensgaard
Tlf. 9716 2290

Kirkefrokost
Else Lillelund
Tlf. 9712 7260

Sogneeftermiddag
Henning Jensen
Tlf. 9712 7941

Sct. Johannes Kirkes Kor
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Morgenandagt i kirken
Scot Christensen, Tlf. 9721 4293
Lennart Jessen, Tlf. 9721 4483

Kristendomskursus
Lennart B. Jessen
Tlf. 9721 4483
Scot A. Christensen
Tlf. 9721 4293

Koncerter
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Folkekirkens Nødhjælp
Ole Jensen, Tlf. 9721 4901
Leif Søndergaard, Tlf. 9712 0147

Musikandagt ”Ord & Toner”
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Blå Kors Boghandel
Gl. Landevej 122
Tlf. 9721 6044

Tirsdagsklubben
Jens Kristiansen
Tlf. 9712 9399

Blå Kors’ Pensionat
Møllegade 35
Tlf. 9722 3422

IM-møde
Nelly & Hans Kristensen
Tlf. 9712 7443

Kirkens Korshærs værested
Fruehøjvej 33
Tlf. 9722 1636

Kirkebladet
Kirkens kontor, Tlf. 9722 2995
lj@sctjohannes.dk

Luthersk Mission
Børge F. Svinth
Tlf. 9726 6467 - lmherning.dk

Herning Kirkehøjskole
Leif Søndergaard
Tlf. 9712 0147

LMU
Fillip Kjøller-Hansen
Tlf. 6140 6255 - herninglmu.dk

Danmissions Genbrug
Gl. Landevej 139
Tlf. 9721 2740

KFUM og KFUK
Lars Kjærsgaard
Tlf: 9714 5666

KFUM-Spejderne
Sct. Johannes Gruppe
Lars Rømer
Tlf. 8765 6160

Sognedagen
Se under
Menighedsarbejdet

Menighedsarbejdet
Formand Henning Jensen
Tlf. 9712 7941
Sogneaften
Henning Jensen
Tlf. 9712 7941
Sognedagen
Henning Jensen
Tlf: 9712 7941

Ø RN

Kirkens legestue
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

E RE D E N

Børnekirken
Maibrit Jakobsen
Tlf. 9712 2992
Børneklubben Spætten
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553
Café Johannes
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

FDF - Herning 2.
Poul Erik Schroll
Tlf. 9721 1449

Besøgstjenesten
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553
Agapegudstjeneste
Scot A. Christensen
Tlf. 9721 4293

Mandeklubben
Carsten Pedersen
Tlf. 9722 4372
Martin Hahr
Tlf. 96278089

Midtjyllands Døvemenighed
Tlf: 8638 4011
Kirkekaffe
Ole Jensen
Tlf. 2344 3951

Moder Theresa
Inger Jensen - Tlf. 9712 7941
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Sognekalender

Faste ugentlige findes side 3 nederst

Mandag d. 3. nov.
		
		
Tirsdag d. 4. nov.
		
Torsdag d. 6. nov.

November - December - Januar 2008

kl. 17:00 Autografkoncerten 2008. Hør den allernyeste orgelmusik
		 komponeret og spillet af Lars Kristian Hansen, Hugo Jensen,
		 Dan Kær Nielsen og Bjarne Hersbo.
kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”En efterforskers hverdag” v/ politikommissær
		 Michael Kjeldgaard, Sunds
kl. 19:30 Sogneaften. ”Gud i medierne - og i virkeligheden.” Retten til tro og ytringsfrihed. Redaktør, Henri Nissen fra den kristne ugeavis Udfordringen.
kl. 14:00 Mother Teresa.
kl. 17:00 Ord & Toner. med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af Jan Albert van
Eijken. Korister fra Sct. Johannes Kirkes Kor. Ved orglet: Bjarne Hersbo
kl. 14:00 Israel-eftermiddag i ord og billeder v. Karin Holm, Haifa
		 Tema: ”Israel – midt i den åndelige kamp” Ef. 6,12
kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Hvem stod for julen i Nøddebo præstegård?
		 v. sognepræst phd-studerende Jens Bisgaard, Herning.
kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Heri Eltør, Aulum. Lovsang. Bogsalg.
		 Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Livet som kvinde i Pakistan” v/ Fru Astri Gureski,
		 Sdr. Omme.
kl. 14:00 Mother Teresa.
kl. 16:00 Silent Night. Koncert med korsang, orgelmusik og fællessalmer som optakt til
advents- og juletiden. Solister fra Vestjysk Musikkonservatorium og Sct.
Johannes Kirkes Kor. Bjarne Hersbo, korledelse og orgel.
kl. 19:30 Sogneaften. En adventsaften i Vestfløjen og kirken v. Sognepræst
		 Svend Erik Søgaard og organist Bjarne Hersbo med fokus på salmedigter
Philip Nicolai.
kl. 19:30 Tirsdagsklubben. Juleafslutning. En fantastisk aften med sang, lotteri m.m.
kl. 20:00 Glæd Jer! Julekoncert med Sct. Johannes Kantori. Bjarne Hersbo ved orglet og
Irma Andersen som dirigent for Kantoriet.
kl. 14:00 Mother Teresa - adventshygge.
kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Landssekretær i Sudan Mission, Carl Georg Pedersen,
		 Holstebro, fortæller om sin rejse til Mali.
kl. 14:00 Sognets julefest v. Tove og Lennart Jessen. (Vi begynder i kirken).
kl. 13:30 Nytårsfest. Vi begynder vor traditionsrige nytårsfest med gudstjeneste.
		 Derefter er der hyggeligt samvær med kaffebord m.v. i kirkens lokaler.
kl. 14:00 Mother Teresa.
kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge.
kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge - Vi deltager i Bethania.
kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge.
kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge - Derefter IM-møde.
IM-møde kl. 19:30. Tale v. Kredsmissionær Per Dyrholm, Skarrild. Lovsang.
kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge - Bethania deltager hos os.
kl. 14:00 Mother Teresa.

Torsdag d. 13. nov.
Fredag d. 14. nov.
Lørdag d. 15. nov.
		
Tirsdag d. 18. nov.
		
Torsdag d. 20. nov.
		
Tirsdag d. 25. nov.
		
Torsdag d. 27. nov.
Lørdag d. 29. nov.

Torsdag d. 4. dec.
		
Tirsdag d. 9. dec.
Onsdag d. 10. dec.
Torsdag d. 11. dec.
Tirsdag d. 16. dec.
		
Søndag d. 28. dec.
Søndag d. 4. jan.
		
Torsdag d. 8. jan.
Mandag d. 12. jan.
Tirsdag d. 13. jan.
Onsdag d. 14. jan.
Torsdag d. 15. jan.
		
Fredag d. 16. jan.
Torsdag d. 22. jan.

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 holder vi igen julefest. Vi begynder inde i kirken. Derefter går vi ind
til juletræet i Glassalen. Der bliver hygge med dans
om juletræet, der bliver julehistorie, julespil ved børneklubben ”Spætten”, vi synger, leger og
har det hyggeligt. Der bliver kaffe og kage, og børnene får til slut en godtepose med hjem. Tag
børn eller børnebørn med eller kom, som du er! Vi ses!
- Menighedsarbejdet
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Gudstjenester
Dato

Højtid

Tid/Præst

Indsamling

Information

2. nov. Alle helgens søn.
9. nov. 25. søn. eft. trin.
16. nov. 26. søn. eft. trin.

10:00 J SAC 16:00 LJ+SAC DSUK (kirker i udl.) Kirkekaffe forud kl. 15:00
KFUMs Social. Arb.
8:30 + 10:00 JLJ
Vort eget missionsproj.
8:30 + 10:00 J SAC
KFUM Julemarked kl. 11.
23. nov. Sidste søn. kirkeår. 8:30 + 10:00 JLJ
Indre Mission

7. dec.
14. dec.
21. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
28. dec
1. jan.

19:00 LJ + SAC
10:00 LJ + SAC og 16:00
1. søn. i advent
SAC (Agape gudstj.)
2. søn. i advent
10:00 J LJ
3. søn. i advent
10:00 J SAC
4. søn. i advent
10:00 LJ
Juleaften
14:30 LJ + 16:00 SAC
Juledag
10:00 SAC
2.juledag (Sct.Stef.) 10:00 LJ
Julesøndag
10:00 SAC + 14:00 LJ
Nytårsdag
14:00 LJ

4. jan.

Helligtrekonger

10:00 J + 13:30 SAC

11. jan.

1. søn. eft. h3k.

8:30 + 10:00 J LJ

30. nov.

B&U-gudstjeneste
Jysk børneforsorg /
Der er offergang.
Fredehjem.
Efterfølgende kirkefrokost.
Kir. Arb. Sydslesvig
Vort eget missionsproj.
Foreningen AGAPE
Børnesagens fællesråd
Efter kl. 14 er der julefest.

Det Danske Bibelselsk.
Kristent Pædag. InstiNytårsfest m/ gudstj. 13:30
tut
Missionen bl. Hjemløse
Mellemkirkeligt Arb.
Kirkens Korshær
Kl. 16:00 (Agape gudstj.)

18. jan. 2. søn. eft. h3k.
8:30 LJ + 10:00 J SAC
25. jan. 3. søn. eft. h3k.
10:00 + 16:00 SAC
1. febr. Sidste søn. eft h3k. 8:30 + 10:00 J LJ
* Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen. (Ang. jan. spørg da en ansat).

GODT NYTÅR!
1. søndag i advent markeres både Sct. Johannes kirkes fødselsdag, men også den kristne kirkes nytår. I de fleste kirker synges ”Vær velkommen, Herrens år”, både 1. søndag i advent,
men også 1. januar, men i to forskellige udgaver. Hvor
Salmebogens nummer 74 handler om kirkeåret fra jul til
pinse, handler nummer 712 om kalenderåret fra vinter til
vinter. Vi kan allerede nu se, at vi har meget at takke Gud
for 1. søndag i advent. For vor kirke har det været et godt
år, og resten af året ser også ud til at blive godt, så vi også
1. januar må takke for et godt år 2008 i Danmark. ”Herrens
år med vor Guds velbehag nu bringer os glæde hver Herrens
dag”

Lennart Jessen

Kontakt & Adresseliste

Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
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, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag).
Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35 Tjørring, 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 / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme
ordning. Taxa for børn fra institutioner til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.
Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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