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SOGNEDAG 2012
Vi begynder 1. sept. kl. 9:00, og 
der er nyheder. Læs side 2.

HUSK HØST
I år er der høstgudstjeneste 
den 9. sept. kl. 9:30, hvor der, 
traditionen tro, er offergang.

ACT-HERNING
For anden gang 2012 den 15. 
sept. er der gang i ACT. Læs 
mere på bagsiden!

KURSUS
Samvirkende Menighedsplejer 
afholder kursus i kirken. Læs 
mere side 4.

NYT UDSTYR
Glassalen har fået nyt udstyr.
Læs på side 5.

En af fire årlige Børn og Unge Gudstjenester - Der sker altid noget ;)

Menighedsrådsvalg 2012
November 2012 er tidspunktet, 
hvor det nye menighedsråd 
skal konstituere sig. Der er 
mange opgaver at varetage, 
mange spændende udfordrin-
ger at indgå i. Men, for at et 
menighedsråd skal fungere 
optimalt, er det naturligvis 
centralt, at der er nogle kandi-
dater, som har lyst til at indgå 
i det lokale arbejde. Derfor 
er det vores opfordring – bliv 
menighedsrådsmedlem, søg 
indflydelse i det lokale kirke- 
og menighedsliv.
Vores samfund er under hastig og massiv forandring, mange udfordres 
på tro og holdninger til, hvad der skal være grundlæggende pejlemær-
ker i livet. Hvad der var moderne i går, kan være yt i dag. Ind i denne 
forandringsbølge står kirken. Den skal være nytænkende samtidig 
med, at den skal bære de grundlæggende værdier, som kirken repræ-
senterer. Den gyldne regel ”du skal elske Herren din Gud og din næ-
ste som dig selv” er stadig aktuel, selvom der er gået flere tusinde år, 
siden ordene første gang blev ytret. Kirken kan i dag gøre en forskel. 
Fundamentalt set er det ønsket; at række armene ud mod det enkelte 
menneske og invitere det inden for i fællesskabet: Med Gud, din næste 
og dig selv.
Sammen med dette kirkeblad uddeles en valgavis i Sct. Johannes 
Sogn. Avisen indeholder generelle informationer til menighedsråds-
valg i Danmark, og der er information fra Viborg stift, Herning prov-
stierne og vort sogn Sct. Johannes sogn.
Har du lyst at være med i det kommende menighedsråd, kan du kon-
takte en af vore præster (se bagsiden), eller menighedsrådsformand 
Anita Kofoed, Tlf.: 97226784, ak@mkf.dk.
Menighedsrådsvalget er d. 14/11 2012.

Menighedsrådet

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Sommerferie på Løgumkloster Højskole

Nyt om Sognedagen 2012

September - Oktober

Billedet viser gruppen på 
seks deltagere, der deltog i et 
ferieophold, denne gang på 
Løgumkloster Højskole, den 
13. - 16. maj. Turen og ophol-
det var arrangeret af EGV i 
samarbejde med Samvirkende 
Menighedsplejer bl.a. ud fra Sct. 
Johannes Kirke.
Den 9. Juli var gruppen igen 
samlet. Denne gang i Sct. 
Johannes Kirke for at genopfri-
ske dejlige minder om feriedage.
Der vil blive bragt uddybende 
omtale af ferien i det kommende 
blad ”NYT” som udgives af 
Menighedsarbejdet i efteråret.

Tove Jessen

Lørdag den 
1. september 
i tidsrum-
met kl. 9:00 

- 15:30 danner 
Sct. Johannes Kirke 

igen ramme omkring 
den årlige Sognedag. 

Sognedagen er målrettet 
alle aldersgrupper, i løbet af dagen sker der noget, 
alle vil kunne glæde sig over. Se yderligere om tids-
punkter i programmet på bagsiden af bladet.
Dagen begyndes kl. 9:00 i kirken og allerede kl 9:30 
er det muligt at nyde en kop kaffe i det til dagen ind-
rettetde cafeteria. I år har vi ikke klatring på tårnet, 
men i stedet har vi noget helt nyt, der begynder sam-
men med Sognedagen, og afbrydes kun af en mid-
dagspause. Man kan komme til Sognedagen og få 
lavet en CD i et professionelt lydstudie. Music4you 
som er Jesper Tungelunds firma, stiller et mobilt stu-
die op uden for kirken, og her kan man booke tid i 
studiet. Hvad med at samle 1-2 venner, og så synge 
nogle sange ind på en CD som gave til familien eller 
venner. Eller har du ambitioner til næste X-Faktor, så 

ville det måske være en god ide at have en demo-CD 
med i tasken. Læs på music4you.dk hvilke sange man 
kan vælge imellem.
Når vi kommer til kl. 10:00, åbner alle boder. Der kan 
man prøve lykken i både tombola, fiskedam, prøve 
en tur på hesteryg og måske få lagt en sjov sminke. I 
salgsboden kan der købes lækkert hjemmebag, mar-
melade m.m. Trænger garderoben til fornyelse, vil 
der være inspiration at hente ved at se genbrugsmo-
deopvisningen, som bliver vist på scenen i gården, og 
hvem ved, måske er man så heldig at kunne købe for 
et beskedent beløb. Vinderne af ”Find 10 fejl” skal 
også afsløres. I kirkebladet og Menighedsarbejdets 
blad ”NYT” har der været 2 konkurrencer. Hvem 
bliver mon de heldige vindere? De gode sager fra 
cafeteriet skal også forbrændes. Har man energi, kan 
sækkeløbet være en god måde at forbrænde kalorier 
på, og for de yngste vil den store hoppeborg være 
til rådighed hele dagen. Prøv også spejderlivet hos 
KFUM, hvor der over bål kan bages pandekager og 
ristes popcorn m.m. Børneklubben Spætten vil op-
træde med sange på scenen, og hele herligheden kan 
ses fra det høje kirketårn, som holder åbent ad to om-
gange. Velkommen til en hyggelig dag.
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Aktuelt
”Lad Kristi ord bo i rigt mål iblandt jer”

Håbet om det, vi ikke kan se

September - Okober

Således lyder apostlen Paulus´ opfordring til Guds 
folk i Kolossæ. Hvad der var brug for dengang, er der 
stadig brug for i dag, at Guds ord må bo i rigt mål 
iblandt os. Derfor har jeg spurgt Immanuel Fuglsang, 
om han vil stå for nogle aftener i kirken med fokus 
på Bibelen. Han vil gennemgå udvalgte afsnit fra 
Filipperbrevet i det nye testamente, og det bliver på 
følgende aftener (onsdage):
 • 12. september
 • 10. oktober
 • 7. november. 
Alle aftener begynder kl. 19.30 og foregår i konfir-
mandlokalet. Immanuel fortæller selv om aftenerne:
”Det er en glæde for mig, at kunne få lejlighed til at 
dele Guds Ord med andre ud fra den kirke, som har 
betydet så meget for mig gennem mange år. Gennem 
længere tid har jeg personligt haft udbytte af at be-
skæftige mig med Filipperbrevet, og emnerne til de 
tre aftener vil være følgende

 • Brevets baggrund – og Paulus’ forbøn for me-
nigheden.

 • Livet i troen på evangeliet – med Kristi sinde-
lag.

 • Enighed, mildhed og glæde i Herren.
Jeg tror, mange kristne er både bedrøvede og urolige 
for udviklingen i kirken i dag. Derfor har vi brug for 
at stå sammen og støtte hinanden i en vanskelig tid. 
Og vort bedste værn er i den forbindelse  at være for-
ankret i Guds Ord”.
Selv om det foregår ud fra Sct. Johannes Kirke, er det 
ikke et krav, at man skal bo i Sct. Johannes Sogn for 
at deltage. Der er gratis adgang for alle, der har lyst 
til at være med.
Det tilstræbes, at den enkelte aften vil blive afviklet 
i 2 halvdele på ca. 30 minutter hver. I pausen vil der 
blive mulighed for en kop ”gående kaffe” med småka-
ger til.

Scot Christensen

Der var engang fire små mus. De boede under en 
jernbaneskinne i Londons undergrundsbane. Det var 
nu ikke fordi, der var særlig rart. Der var hele tiden 
støj og mørke og røg og møg, og de tre af musene 
blev efterhånden så trætte af al den larm, at de flyt-
tede. Den ene fandt et pizzeria, hvor der var nok at 
spise. Den anden fandt en bagerbutik, hvor der også 
altid faldt noget af, og den sidste en antikvarboghan-
del, hvor den kunne gnave i en masse bøger. Men den 
fjerde, som hed Sophus, blev i sin undergrundsbane, 
og det kunne de andre ikke forstå.
Så en dag besluttede de tre, at nu ville de besøge 
Sophus og overtale ham til at flytte, lige som de hav-
de gjort. Men Sophus ville ikke med. “Ved I hvad,” 
sagde han, “jeg har drømt - drømt noget underligt 
noget, at der er noget, der er bedre og større end piz-
zeria og bageri og gamle bøger - noget med frisk luft 
og grønt til alle sider og noget blødt grønt, man kan 
lægge sig i - og så var der en stemme i mig, der sag-
de: »Sophus, det er græs!« Og så drømte jeg, at oven-
over var der en stor blå kuppel med store hvide klatter 
på - og så sagde stemmen igen: »Sophus, det er ikke 
en kuppel, det er himlen med drivende skyer«.” “Årh, 
jamen det er jo bare noget, du har drømt”, sagde de 
andre. “Kom nu med til bageriet eller pizzeriaet!”. 
Så gik Sophus ind i sit hul, og et øjeblik efter kom 
han ud igen med de to eneste ting, han ejede: Et lille 
stykke ost viklet ind i et rødt tørklæde og et miniatu-
rekort over Londons undergrundsbane. ,,Nå, kommer 

du så med os?”, spurgte 
de andre. “Nej,” sva-
rede Sophus. “Jeg vil ud 
og lede efter det der ... 
græsset, naturen, for-
året. Det vil jeg altså - 
jeg tror, det er der!” Og 
så vandrede han alene 
af sted langs jernbanesporet ind i den mørke tunnel. 
“Det er piiinligt, det er piiiinligt,” lød de andres stem-
mer i hans øre, men han gik trøstigt videre.“Men må-
ske har han ret,” sagde musen fra boghandleren, “må-
ske er der noget, der hedder græs, natur, og noget der 
hedder forår,” og så begav den sig også af sted med de 
andres ord i øret: “Det er piiinligt, det er piiinligt...”
Om de nåede naturen og foråret ved ingen. Vi får 
forresten heller aldrig at vide, hvordan det gik de to 
andre. Vi ved bare, at to af dem begav sig langs skin-
nerne på vej mod en drøm, med en forventning, en 
tro, et håb ... hvor usikkert, det end kunne være. Når 
vi tror på beretningerne om Gud og Jesus, så er vi 
egentlig i samme situation som musen, Sophus. Vi 
ved ikke, om det er rigtigt, men vi har fået et håb om 
det, og med det håb i ryggen går vi ud i livet.
Paulus skriver: »Tro er fast tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke ses.« (Hebræerbrevet 
kapitel 11). Fra ‘Fortællinger om Gud og hvermand’ 
Unitas © 2002, Fortalt af Jakob Rönnow
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Aktuelt

Spætten bliver 5 år den 4. september

Besøgstjenestekursus

September - Oktober

Samvirkende Menighedsplejer in-
viterer til Besøgstjenestekursus i 
Viborg, Aarhus og Aalborg stifter.

Besøgstjenestekursus d. 26. okto-
ber kl. 10.00-16.00 i Sct. Johannes 
Kirke, Fredhøj Allé, 7400 Herning.

Kurset er for frivillige i menig-
hedsråd, menighedsplejer, for sog-
nemedhjælpere, præster og andre 
interesserede, i Viborg, Aarhus og 
Aalborg  Stifter. 

Program:
Kl. 10.00-10.30 Kaffe og morgenbrød. 

Kl. 10.30-11.00 Morgenandagt og velkomst ved ge-
neralsekretær Kirsten Laursen.

Kl. 11.00-12.00 ”Veje ind i og ud af ensomhed” 
Oplæg ved direktør for EGV-Fonden  
Christine Swane, der vil stille 
spørgsmål og involvere kursisterne 
undervejs.

Kl. 12.15-13.30 Frokost.

Kl. 13.30-15.30 3 workshops.

Kl. 15.30-16.00 Opsamling ved workshoplederne og 
afslutning i kirken ved sognepræst 
Lennart B. Jessen.

Workshop 1: For udvikling af ny eller eksisterende 
besøgstjeneste.
Konsulent i Samvirkende Menighedsplejer Annette 
C. Langdahl.: Om sorgen hos efterladte og om idéer 
til, hvordan ansatte og menighed i fællesskab kan 
støtte de efterladte.

Workshop 2:  For koordinatorer af besøgstjenester.
Sognemedhjælper og leder af besøgstjenesten 
Tove B. Jessen, Sct. Johannes Kirke, Herning. 
Koordinatorfunktionen: Vi ser nærmere på koordina-
torens funktion og idéudveksler med hinanden.

Workshop 3: For erfarne besøgsvenner.
Ved sognemedhjælper Lisbeth Andersen, Aaby Sogns 
Menighedspleje: Besøgstjeneste - Om glæder, sorger, 
udfordringer og dilemmaer i besøgstjenesten.

Læs nærmere om kursets formål m.m. på www.me-
nighedsplejer.dk: Se her under ”Kom til kursus” eller 
i kursusfolderen for 2012 (hjemmesidens forside).

Tilmelding med navn, adresse, e-mail og tlf. samt øn-
ske om workshop til  Samvirkende Menighedsplejer, 
Valby Tingsted 7, 2500 Valby, tlf. 3646 6666, eller 
e-mail smp@menighedsplejer.dk senest d. 12. okto-
ber 2012. Pris: kr. 200,- for personer fra medlems-
sogne og for personlige medlemmer (Sct. Johannes 
Sogn er medlem), pris 250 kr. for ikke-medlemmer. 
Vedlægges på check eller indbetales på konto: 8075 
2018699. Venligst anfør navn og ”kursus Herning” på 
indbetalingen.

Samvirkende Menighedsplejer

Så har vi taget hul på en ny 
sæson i Spætten.

Børneklubben Spætten invi-
terer til 5 års fødselsdagsfest
Tirsdag den 4. september kl. 
14:30 - 16:00

Spætten er for alle børn i alderen 4 - ca. 8 år. 
Hvis der er børn i sognets institutioner, så er der 
mulighed for taxa ordning.

Giv dit barn en god oplevelse, en gave værd at 
mindes med glæde. Vi glæder os til at se jer!

Yderligere information fås hos Tove Jessen, tlf. 
4035 6553, tbj@sctjohannes.dk eller se program 
på www.sctjohannes.dk under Spætten.

Tove B. Jessen
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Lørdag d. 1. sept. kl. 9:00 Sognedag. Traditionen tro, og så dog... Sognedagen vil igen blive arrangeret, 
som en hyggelig dag med mange aktiviteter (Se bagsiden).

Tirsdag d. 4. sept. kl. 19:00 IM-fællesmøde i Bethania. Tale v. Professor, Asger Højlund, 
Menighedsfakultetet, Aarhus.

Torsdag d. 6. sept. kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf.: 3025 7040.
Torsdag d. 6. sept. kl. 19:30 Sogneaften. Mission Afrika. Taler og missionær Inge Jørgensen kommer.
Onsdag d. 12. sept. kl. 19:30 Evaluering af Sognedagen. Alle er velkomne!
Onsdag d. 12. sept. kl. 19:30 Bibelstudie i Filipperbrevet ved Immanuel Fuglsang.
Torsdag d. 13. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.
Lørdag d. 15. sept. kl. 9:00 ACT-Herning. Sct. Johannes Kirke er igen opfordret til at medvirke denne 

lørdag. Giv en hånd til en der ikke har råd eller kræfter.
Mandag d. 17. sept. kl. 19:00 B&U-Gudstjeneste. Kom til en af de 4 årlige gudstjenester for børn og unge.
Torsdag d. 20. sept. kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf.: 3025 7040.
Torsdag d. 20. sept. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missioær, Villy Sørensen, Hammel. Sang v. ”Kildevæld”, 

Timring. Der er bedemøde kl. 19
Torsdag d. 27. sept. kl. 13:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt til Kaj Munk museet (Se program i kirken).
Torsdag d. 4. okt. kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf.: 3025 7040.
Torsdag d. 4. okt. kl. 19:30 Sogneaften. Emne: ”Depression”. En aften ved psykolog og menighedsråds-

medlem Aida Andersen.
Lørdag d. 6. okt. kl. 9:00 Kirkehøjskole. ”Guds Ord - troens grundlag” v. Prof. theol. dr., Peter V. 

Legarth, Århus.
Onsdag d. 10. okt. kl. 19:30 Bibelstudie i Filipperbrevet ved Immanuel Fuglsang.
Torsdag d. 11. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.
Torsdag d. 18. okt. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær, Søren Grysbæk, Horsens. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19
Torsdag d. 25. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hygge og håndarbejde.
Fredag d. 26. okt. kl. 10:00 Besøgstjenestekursus v. Samvirkende Menighedsplejer (Læs side 4).
Torsdag d. 1. nov. kl. 19:30 Sogneaften. En aften med lovsang, hvor Jesper Tungelund leder aftenen.

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen herover)

Hver tirsdag kl. 10:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se program på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 16:15 - 17:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 18:30 - 20:30 Juniorklubben ”IXTYS” samles i tårnet. (se program på www).
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden. (Se ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).

September - Oktober

Efter en periode, hvor kirken har forsøgt sig med per-
manent projektor i kirkerummet, er det nu endt med, 
at der kun skal være en i kirken. Det har medført, 
at vi fik en i overskud, som nu har fundet sin plads 
i Glassalen. Menighedsrådet og Menighedsarbejdet 
blev enige om, at give den anden projektor til sin nye 
plads, da man ofte mangler sådan en til fællessang, 
når der er Fællesspisning i Glassalen. De øvrige ar-

rangementer i Glassalen, som f.eks. Café Johannes, 
kan også drage nytte heraf, og evt. se billeder på den-
ne. Systemet er koblet til projektoren i den Store Sal. 
Man kan således ved store arrangementer se det sam-
me på begge skærme i både Store Sal og Glassalen.
Vi håber menigheden tager udstyret i brug, og glæder 
os over, at vi i fællesskab har kunnet realisere dette 
varige gode for vores kirke.

Lennart B. Jessen

Nyt udstyr i Glassalen



Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - lbj@km.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: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret tirsdag kl. 900 til 1000.

Kirken er åben: Hverdage kl. 8 - 15:30, i weekender og på helligdage ved kirkelige handlinger.
Taxa / Kirkebil til gudstjenester og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Hjemturen bestilles af kirketjeneren. 
Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. sept. 13. søn. efter trin. 9:30+11:00 LBJ Menighedsarbejdet
9. sept. 14. søn. efter trin. 9:30 SAC Valgfri via egen kuvert Høstgudstj. (offergang)
16. sept. 15. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC
17. sept. 19:00 SAC Børn & Unge gudstjeneste
23. sept. 16. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC 
30. sept. 17. søn. efter trin. 9:30 LBJ Vort eget missionspr.
7. okt. 18. søn. efter trin. 9:30+11:00 LBJ Norea Radio
14. okt. 19. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Dansk Missionsråd
21. okt. 20. søn. efter trin. 9:30+11:00 LBJ Indl. Sømandsmission
21. okt. 20. søn. efter trin. 13:00 Irene Schjødt Døvegudstjeneste
28. okt. 21. søn. efter trin. 9:30 SAC Menighedsfakultetet
4. nov. Alle helgens dag 9:30 SAC 16:00 LBJ+SAC Kolonien Filadelfia

4. nov. Alle helgens dag 13:30 Jens M. Nielsen
14:00 Bo Gimm 

Vestre Kapel
Nordre Kapel

Gudstjenester
Information

Kontakter & Information
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ACT-Herning Sognedag 1. sept.

PROGRAM
9:00 Vi begynder i kirken.
9:00 Lydstudiet åbner.
9:30 Cafeteriet åbner.
10:00 Boderne åbner.
10:00-12:00 Hestetur.
10:30-11:30 Åbent tårn.
11:30 Spætten synger.
12:00 Sækkeløb v. IXTYS
13:00 Vindere af ”Find 10 fejl”.
13:30 Genbrugsmodeopvisning.
14:00-15:00 Åbent tårn.
14:00-15:30 Hestetur.
15:30 Afslutning i Store Sal.

FÅ ELLER GIV HJÆLP 
To gange hvert år arrangeres ACT. Denne 
gang har vi så den ekstra glæde, at flere 
er kommet til. Ud over Fredens Kirke, 
Åben Kirke og Sct. Johannes Kirke, så er 
Herning IM også kommet med på holdet.
Datoen er lørdag den 15. september kl. 
9-15 med samling i Fredens Kirke.
Tilmelding inden 3. sept. til sognemed-
hjælper Benny Bjerregaard, Fredens Kirke, 
Tlf.: 2151 7559 eller på hjemmesiden, hvor 
man også kan læse mere om ACT.
www.actherning.dk


