
Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Nyt stof indsendes inden 3. januar 2013.

Advent & JulDøbte
1.7.2012 - 30.9.2012
Valdemar Bent Korneliussen
Ezzeddin Mølholdt Högden
Naya Sofie Løv Thraentoft
Olivia Xenia Sand Nielsen
Isabella Winther Pedersen
Freja Rahbek Færgemann
Liam Saandvig Jørgensen
Siham Mølholdt Högden
Frederik Mark Vendelbo
Dunia Mølholdt Högden
Arthur Bartholin Kamp
Kristian Ikponmvosa
Anabel Ikponmvosa
Nynne Quist Olesen
Ronja Løkke Slot
Annabell Frank

LUCIA 
Igen i år 2012 samler vi et hold 
til at gå Lucia. Læs om de nye 
kjoler inden i bladet.

GOSPELKONCERT 
Herning Gospel Voices holder 
koncert den 16. dec. Læs om 
hele koncerten i bladet her.

TAK FOR SOGNEDAGEN
 Mange hjalp til, at det blev 

en dejlig oplevelse og et pænt 
overskud på 25.000,- kr.

November 2012 - Januar 2013 Nummer 56www.sctjohannes.dk
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Igen i år holder 
vi en børnevenlig 
julegudstjeneste den 
24. dec. kl. 11:00. Et 
rigtigt godt tilbud til 

børnefamilier, hvor det hele skal 
være lidt i højde med børnene. 
Musikken kommer både fra guitar 
og orgel. Der kommer noget på 
storskærm, der taler til børnene, 
og der foregår noget nede på mid-
tergangen, så børnene kan se og 
være med.
 

Den 24. har vi også de to traditio-
nelle gudstjenester om eftermid-
dagen kl. 14:30 og kl. 16:00. Her 
er præstens julelæsning fra Det 
Gamle Testamente forbundet med 
kirkekorets svar. Alt i alt er denne 

traditionelle julegudstjeneste 
rig på julens budskab, som måske 
mere taler til voksne.

Her i bladet kan du også læse om, 
at man tidligere i december kan 
komme til gospelkoncert, og der 
er mulighed for at opleve eller 
være med i Luciaoptog en aften. 

Har du tid og lyst til mere, så er 
vi igen parat med julefest den 
28. dec. kl. 14:00. Vi begynder i 
kirken med en lille gudstjeneste i 
børnehøjde. Derefter går vi ind i 
Glassalen for at pynte juletræet. 
I den Store Sal hygger vi så med 
lege, sang, kaffe og islagkage :)

Lennart B. Jessen

Lucia i Sct. Johannes Kirke 2011

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Støt fortsat kirkebladetEA 2013

Hvert år beder vi jer læsere om støtte til kirkebladet. 
Menighedsrådet finansierer udgifterne til tryk af bla-
det, men Menighedsarbejdet laver layout på bladet, 
og distribuerer det. Dette arbejde udføres af frivillige, 
som stadig behøver en økonomisk hjælpende hånd til 
hjemkøb af forskelligt materiel / udstyr, så dette kan 
lykkes. Støt os ved at bruge disse oplysninger:

Onsdag den 12. december kl. 
14:00 - 16:00 er der adventshygge 
i cafeen med glögg og æbleskiver. 
Traditionen tro holder vi pakkespil, 
hvor vi beder alle deltagere med-
bringe en pakke til en vædi af ca. 
25,- kr.

Som mange sikkert ved, kan det 
være særdeles vanskeligt, at fylde 
menighedsrådspladser i folkekirken 
i disse år. Mange steder bliver man 
underbemandet, og nogle steder har 
man ikke udsigt til nogen kandida-
ter. Måske bliver sogne sat under administration.
I Sct. Johannes Sogn ser det ud til, at vi bliver red-
det på målstregen. I skrivende stund er Sct. Johannes 
Kirke i den lykkelige situation, at vi får alle pladser i 
det kommende menighedsråd besat for 2 år.
Kom til kirkens fødselsdag 1. søndag i advent, hvor 
der er kirkefrokost, og hvor vi vil forsøge at præsen-
tere det nye menighedsråd. Alle er velkomne!

Menighedsrådet

#

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

Skattefradrag kan opnås via Menigheds- 
arbejdet. Henvendelse til Lennart Jessen.

KFUM-Spejdernes Julemarked

Lucia i Sct. Johannes Kirke

Adventshygge i Café Johannes

Nyt menighedsråd

Søndag den 25. november
fra kl. 10.30 – 14.00

i Sct. Johannes Kirke.

Dekorationer, juletræer, nisser, tombola m.m.

På gensyn
KFUM-Spejderne Sct. Johannes gruppe

November - December - Januar

Evangelisk Alliances Bedeuge 2013 kl. 19.00

Mandag d.  7. jan. i Bethania, Torvet
Tirsdag  d.  8. jan. i Herning Frikirke, Møllegade
Onsdag  d.  9. jan. i Herning Kirke ( Skriftemåls- og nad-
vergudstjeneste) v. Erik Nikolajsen
Torsdag d.10. jan. i Luthersk Mission, Godthåbsvej
Fredag   d.11. jan. i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé
Lørdag  d.12. jan. ( Evt. en aften de unge tilrettelægger ) 
(Se dagspressen)

Igen i år arrangeres der Luciaoptog ved Sct. Johan-
nes Kirke for børn/unge i alderen fra 8 år og opefter. 
Vi har den glæde, at vi i år får fornyet Luciagardero-
ben, takket være Margit Andersen, som for tiden er i 
gang med at fremstille og sy nye kjoler til formålet. 
Der er fastsat tidspunkter, hvor der øves på sangene. 
Følgende datoer er onsdag den 14. + 21. + 28. no-
vember kl. 18 - 19 i Sct. Johannes Kirke.
For børn der har lyst at være med, er der tilmelding 
til Betina Lunde Bunch tlf.: 5331 0721 eller Tove 
Jessen tlf.: 4035 6553

”Imens vi venter”
Midt i den mørke decembertid, glæder vi os ofte ved 
stearinlysenes skær, og i adventstiden når vi frem til 
Luciadagen, som i år markeres ved en Luciaaften, 
der holdes den 12. december, hvor vi kan glæde os til 
at se de nye Luciakjoler. Tag familie og venner med 
i Sct. Johannes Kirke onsdag den 12. december kl. 

19:00, der bliver noget både for øje og øre.
Vi begynder i kirken, og aftenen fortsætter 
efterfølgende i vestfløjen, hvor vi også har 
programlagt forskelligt ud over kaffe m.v. 
Af hensyn til børn vil vi afslutte aftenen 
senest kl. 21:00.

Tove & Lennart Jessen



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning 3

Aktuelt

#

Allehelgen

Bibelgrupper

Bøn i kirken

Gospel koncert 16. dec.
Som hvert år er der forskellige 
gudstjenester på denne søndag. 
I kirken har vi gudstjenester kl. 
9:30 og kl. 16:00. I kapellerne 
er der også tjenester, som ses på 
listen på bagsiden. 
Ved gudstjenesten kl. 16 vil vi 
præster oplæse navnene på de 
afdøde, som vi har begravet i det 

forgangne år.
Scot A. Christensen & Lennart B. Jessen

November - December - Januar

Her ved kirken har vi et par bibelgrupper. Her mødes 
vi ca. 2 gange om måneden og taler om Guds ord og 
ber´ sammen. Vi får selvfølgelig også en kop kaffe og 
hyggesnakker. Vi mødes vanligvis i hjemmene. Alle 
er velkomne til at være med, også selv om det er helt 
nyt for dig. I det daglige kristenliv kan det være godt 
at mødes sammen med andre kristne. Det kan styrke 
troen og være med til at holde os fast i livet med Gud. 
Er du interesseret i at være med? Da kontakt sogne-
præst Scot A. Christensen.

Guds folk over hele jorden og til alle tider har altid 
været klar over, at Gud er en levende Gud, der hø-
rer vores bønner og ønsker, at vi deler vores hjertes 
længsel med Ham. Der er både privat bøn i ”lønkam-
meret”, men også fælles bønnen, hvor man mødes 
med andre for at søge Herren. Det sidste vægter vi 
også højt ved Sct. Johannes Kirke. 3 dage om ugen 
er der mulighed for alle til at være med i vores fælles 
bøn. Alle 3 dage mødes vi i dåbslokalet ved siden af 
kirkerummet. Tiderne er som følger:
Mandag 16.30 – 17.00 v. Scot Christensen
Tirsdag 10.00-10.30 v. Lennart Jessen og Scot Chri-
stensen
Onsdag 16.15-17.00 v. Ingibjørg Christensen 
Om mandagen koncentrerer vi først og fremmest 
vores bøn om vækkelse. Vi har virkelig brug for, 
at Jesus vækker os fra søvnen, vækker de åndeligt 
døde til live, vækker vores ledere, så de leder vort 
land efter Guds hjerte. Så det koncentrerer vi bønnen 
omkring om mandagen. Om tirsdagen ber´ vi mere 
for menigheden, folk der har det svært på ånd, sjæl 
og legeme, og hvad der ellers er aktuelt. Bønnen om 
onsdagen ligner tirsdagen mere.
Alle er velkomne. For yderligere info:
Lennart Jessen: 9721 4483
Ingibjørg og Scot Christensen: 9721 4293

Scot A. Christensen

Stemningsfuld koncert med flotte toner.
3. søndag i advent bliver Sct. Johannes Kirke fyldt 
med smukke toner og flotte klange, energi og jule-
stemning. De flotte stemmer kommer bl.a. fra Her-
ning Gospel Voices, der atter besøger Sct. Johannes 
Kirke.

”Vi glæder os meget, og vi er jo på ”hjemmebane” 
hos jer”, udtaler korleder/dirigent Henriette Kirchhoff 
Schjørring. ”Jeg sætter en stor ære/opgave i, at finde 
vidt forskellige sange til koret, så vi hele tiden kan 
udvide repertoiret med nye vinkler/udfordringer, så 
det samlet set bliver en flot, interessant og rigtig god 
oplevelse”, siger Henriette.
Herning Gospel Voices har netop optaget flere san-
gere i koret, så nu er der 40 dygtige og energiske 
sangere i koret. Koncerten i Sct. Johannes Kirke bli-
ver en blanding af nogle velkendte julesange, funky 
gospelnumre og smukke gospelballader. Et medley 
af nogle af de flotte engelske ”christmas-carrols” skal 
sangerne også lige have lært i anledningen af de kom-
mende julearrangementer.
”Som noget nyt får vi i år besøg ude fra – af Joy Sin-
gers fra Holstebro, som jeg også underviser. Der vil 
være nogle fælles sange med Herning Gospel Voices 
og Joy Singers, og her vil man virkelig kunne mærke 
energien og volumen fra de i alt ca. 80 sangere. Joy 
Singers optræder også med et par numre alene”, oply-
ser Henriette. 
Det bliver en smuk, festlig og topmusikalsk eftermid-
dag i Sct. Johannes Kirke, og vi håber, at mange har 
tid og lyst til at blive en del af denne begivenhed 3. 
søndag i advent.
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Aktuelt
Et liv med Gud

November - December - Januar

For en tid siden introducerede vi i 
kirkebladet et nyt emne, ”Et liv med 
Gud”.
I dette kirkeblad tager vi tråden op 
igen, og jeg har talt med Immanuel 
Fuglsang om at dele nogle af sine 
tanker og erfaringer med kirkebla-
dets læsere. 

Immanuel Fuglsang vil være kendt af mange i menig-
heden, men også ellers i sognet. Han var i årene 1965 
–2000 ansat i den lokale bank, Midtbank. De sidste 8 
år af sit arbejdsliv arbejdede Immanuel Fuglsang ved 
Holtbjerg Postbutik. Immanuel kommer oprindeligt 
fra Vildbjerg, men efter endt skolegang bosatte han 
sig i Herning i 1965. Nogle år senere blev han gift 
med Inge-Lise og sammen har de 4 børn. Familien 
har i de fleste år haft tilknytning til Sct. Johannes 
Kirke. 
Immanuel fortæller selv følgende om sit møde med 
Kristus og nogle af de tanker, det har affødt for ham 
og i hans liv. Jeg vil først nævne et citat fra en sang: 
”Det kan ej forklares – det kan kun erfares”!
Disse ord hørte jeg i min barndom og ungdomstid 
ofte udtalt af min far. Og når jeg hørte ham sige det, 
havde jeg vist en forestilling om, at det var en remse, 
han havde lært i skolen, ligesom vi lærte salmevers. 
Og så kunne det for mig at se være en slags forsvar 
for, at han nu var, som han var.
Men som  årene er gået, er det blevet mere og mere 
klart for mig, at disse få ord rummer noget langt 
dybere, end jeg havde forestillet mig. Deri lå nemlig 
hele hans liv gemt.
Hvad var det , han havde erfaret, men som han ikke 
kunne forklare? I dag er jeg ikke i tvivl om svaret. 
Han kunne ikke forklare Guds store kærlighed til os 
mennesker, sådan som det står i bl.a. Johannes Evan-
geliet 3,16: ”For således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne Søn, for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv”. Men min far 
kunne vidne om det, og han brugte for mig at se en-
hver anledning til at fortælle andre om Jesus. Ja, det 
kunne gå så vidt, at folk undertiden kunne bede ham 
om, at lade være med sådan at gå rundt og prædike. 
Men det kunne ikke standse ham. For når han havde 
fået del i det allerstørste, der kan opnås på denne jord, 
nemlig syndernes forladelse ved Jesu blod, ja så var 
det for ham en hjertesag, at andre også fik del i den 
samme glæde. Far var nemlig ikke i tvivl om sandhe-
den i, hvad Jesus siger i Johs. 14,6: ”Jeg er vejen og 
sandheden og livet”.

Jeg kunne ikke forstå min far og prøvede ofte at 
vende ryggen til det med Gud og Jesus. Men så kunne 
han sige med overbevisning i stemmen: ”Der kommer 
en dag, da du vil kunne forstå mig”. Og så har han 
uden tvivl i sit stille indre sendt en bøn til Gud om, at 
jeg måtte få øjnene op for det, før det blev for sent.
I dag kan jeg sige Gud tak, for at jeg har haft bedende 
forældre. De nåede ganske vist ikke at se, at jeg fik 
del i det nye liv, som Jesus vil give os mennesker. 
Det skete nemlig først ca. et år efter, at far blev kaldt 
hjem til Gud. Men da kom den dag i mit liv, hvor 
jeg fik øjnene op for, at jeg var en fortabt synder, der 
havde brug for en Frelser. Og det kunne nok være en 
sørgelig oplevelse, at jeg ikke længere magtede den 
tilværelse, som havde set så lys og lovende ud, men 
som kun var løgn og bedrag, fordi jeg levede mit liv 
uden Jesus.
Men i dag er jeg taknemmelig for, at det skete. Tænk, 
at vi har en Far i Himlen, som har omsorg for sine 
børn, når bare vi vil komme til ham med alle vore 
bekymringer og problemer. Det - at kunne hvile i, at 
Jesus på korset bar alle mine synder - er i bogstavelig 
forstand at få løftet en byrde fra sine skuldre. I dag 
kan jeg med fuld overbevisning sige det samme, som 
far så ofte sagde: ”Det kan ej forklares – det kan kun 
erfares”.
Det er nemlig sandt, at Jesus giver livet et helt nyt 
indhold. Alle de gamle ”uskyldige fornøjelser” har 
ligesom ikke længere noget indhold. Man kunne nok 
for en tid glemme bekymringerne, men de kom altid 
igen, og måske bare med større styrke. Da er det godt 
at vide, ”at vi skal kaste alle vore bekymringer på 
Ham, for han har omsorg for os”. 1. Peters brev 5,7.
Nu skal det ikke forstås sådan, at det at være en 
kristen, er som at vandre på en ”lyserød sky”, for der 
kan også for en kristen komme anfægtelser og uro. 
Jeg tror, at alle på et eller andet tidspunkt vil opleve 
det. Men så må det være vor bøn, at vi må lære at 
komme til Jesus med det alt sammen. For han står 
ved sine løfter – også i en tid, hvor så mange menne-
skelige løfter ikke bliver holdt.
Jeg vil gerne slutte dette vidnesbyrd med en opmun-
tring til alle forældre, som har børn, der endnu ikke er 
kommet til personlig tro på Jesus. Bed for jeres børn. 
Bliv ved med at bede, også selv om I måske har bedt 
i mange år. Gud hører bøn, også selv om I ikke skulle 
få lov at se bønnen blive opfyldt. Jeg har selv erfaret 
det gennem mine forældres bønner, at Gud greb i mit 
liv. Derfor vil jeg gerne lade det gå videre til andre.

Scot A. Christensen
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Torsdag 1. nov. kl. 17:00 Fællesspisning. Hyggeligt samvær i Glassalen. Tilmelding hos Jesper 
Tungelund tlf. 3025 7040.

Torsdag 1. nov. kl. 19:30 Lovsangsaften. Vores lovsangsleder Jesper Tungelund vil lede os gennem en 
sogneaften med bl.a. sang og musik.

Lørdag 3. nov. kl. 9:00 Kirkehøjskole. Hedeagerkirken Gl. Kirkevej 33. Prof. dr. theol., Viggo 
Mortensen, Ærø: “ Kommer Folkekirken til fejre 200 års jubilæum?”

Onsdag 7. nov. kl. 19:30 Bibelundervisning for alle. Gennemgang af tekster fra Filipperbrevet.
    v/ Immanuel Fuglsang.
Torsdag 8. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 15. nov. kl. 17:00 Fællesspisning. Hyggeligt samvær i Glassalen. Tilmelding hos Jesper 

Tungelund tlf. 3025 7040.
Torsdag 15. nov. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Fritidsforkynder, Peter Bo Christensen, Bording. Bogsalg 

v. Kredsmis., Per Dyrholm. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 22. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 29. nov. kl. 17:00 Fællesspisning. Hyggeligt samvær i Glassalen. Tilmelding hos Jesper 

Tungelund tlf. 3025 7040.

Lørdag 1. dec. kl. 9:00 Kirkehøjskole. Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé. Sognepræst, Claus 
Thomas Nielsen, Stauning: “ Efter os, syndfloden?”

Lørdag 1. dec. kl. 16:00 Koncert. ”Juletid” med advents- og julemusik. Medvirkende: Cellist Trine 
Klüver Eriksen og på obo Søren Flebo samt organist Helene Hersbo og 
Sct. Johannes Kirkes Kor under ledelse af organist Bjarne Hersbo.

Onsdag 12. dec. kl. 19:00 Luciaaften. Læs mere herom på side 2.
Torsdag 13. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 13. dec. kl. 17:00 Fællesspisning. Hyggeligt samvær i Glassalen. Tilmelding hos Jesper 

Tungelund tlf. 3025 7040.
Fredag 28. dec. kl. 14-16 Julefest. Læs midt på siden her!

Torsdag 3. jan. kl. 19:30 Sogneaften. Filmaften i den Store Sal.
Mandag 7. jan. kl. 19:00 Bedeuge. Evangelisk Alliance Bedeuge betynder. Se side 2.
Torsdag 10. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 17. jan. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder, Thue Thomsen, Hvide Sande. Lovsang. 

Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 24. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Sognekalender

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

November - December - Januar  

Hver mandag kl. 16:30 - 17:00 Bøn i Dåbslokalet i kirken.
Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 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. 16:15 - 17:00 Bøn 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).

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 - 16:00 holder vi efter tradition 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 overraskelse med hjem. Tag familie, børn eller børnebørn med eller kom, 
som du er!

Menighedsarbejdet
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Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1600 til 1800

Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - lbj@km.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri 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.

Taxa / Kirkebil til gudstjenester og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. 
Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid

4. nov. Alle helgens dag 9:30 SAC+KWS
16:00 LBJ+SAC DSUK - Udlandskirker. Knud W. Skov prædikant

Kaffebord kl. 15.

4. nov. Alle helgens dag 13:30 Jens M. Nielsen
14:00 Bo Gimm KFUM’s Sociale Arb. Vestre kapel

Nordre kapel
11. nov. 23. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC 
18. nov. 24. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC

25. nov. Sidste søn. i k.året. 9:30 LBJ Indre Mission i DK KFUM-Spejdernes 
julemarked kl.10:30-14:00

26. nov. 19:00 LBJ B&U-gudstjeneste
2. dec. 1. søn. i advent 9:30 LBJ+SAC Vort eget missionsprojekt Offergang + Kirkefrokost
9. dec. 2. søn. i advent 9:30 LBJ Bibellæser-Ringen DK

13. dec. 10:00 SAC For børnehaver m.f.
Jens K. Plougmann fra søndagsskolerne medvirker

16. dec. 3. søn. i advent 9:30 SAC Grønlandske Bibelsag
23. dec. 4. søn. i advent 9:30 LBJ Agape

24. dec. Juleaftens dag 11:00 LBJ
14:30 LBJ  + 16:00 SAC Børnesagens fællesråd

Børnevenlig tjeneste kl. 11

25. dec. Juledag 9:30 SAC Mission bl. hjemløse
26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 LBJ Kirkens Korshær
28. dec 14:00 LBJ Julefest for alle. Vi begynder i kirken!
30. dec Julesøndag 9:30 SAC Blå Kors Danmark
1. jan. Nytårsdag 14:00 LBJ Bibelselskabet
6. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00 LBJ Folkekirk. Søndadsskoler Optages til radio.
13. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 SAC KLF Kirke og medier
20. jan. Sidst.søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 LBJ KFS Kr. Forbund for stud.
27. jan. Septuagesima 9:30 SAC Menighedsarbejdet Kirkefrokost
27. jan. Septuagesima 14:00 Y’s Men Danmark Døvemenigheden
28. jan. 19:00 SAC B&U-gudstjeneste
3. febr. Seksagesima 9:30 + 11:00 LBJ

Gudstjenester

Kirken ønsker alle en glædelig jul og et Guds velsignet nytår!

Info.
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Kontakt & Adresseliste

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

H.C. Andersen 1832.


