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FASTELAVN 
Velkommen til fastelavnsguds-
tjeneste 10.februar kl. 09.30 i 
Sct.Johannes kirke. Efter guds-
tjenesten serveres pølser og 
brød, og vi slår katten af tøn-
den. Håber at se rigtig mange 
voksne og børn den dag.

Venlig hilsen 
Scot Christensen
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Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!
5000 mennesker samles i Kristi 
Himmelfartsferien 2013 i Aal-
borg til et brag af en kirkefest. 
Danmarks største tværkirkelige 
arrangement Danske Kirkedage 
byder velkommen under temaet 
”Menneske, hvor er du?”

Vi byder på mere end 200 pro-
grampunkter for alle aldersgrup-
per: Engagerende foredrag, al-
ternative gudstjenester, glødende 
diskussioner, kompetente panel-
debatter, lattervækkende Knir-
kerevy, øjenåbnende kunst, seje 
kirkekoncerter og varm gospel.

Blandt hovednavnene er den 
norske ”Utøya-præst”, stortings-
præst, sjælesørger og forfatter Per 
Arne Dahl, der har skrevet bogen 

”At rejse sig efter en rystelse” 
med udgangspunkt i terroraktio-
nerne i Norge. Den palæstinensi-
ske biskop og præsident for Det 
lutherske Verdensforbund Munib 
Younan kan også høres på kirke-
dagene.

Der er et helt særligt program for 
børn og unge, så tag hele familien 
med.

De unge har deres egen lejr, hvor 
de kan høre bandet Bondless, 
deltage i late night aktiviteter og 
få inspiration til fede fællessam-
linger.
De mindre børn bydes velkom-
men i bl.a. Aalborg Zoo og kan 
opleve tante Andante samt klov-
nen Ib.

Danske Kirkedage i Aalborg 
kommer til at foregå i Aalborg 
Kongres- og Kulturcenter, på hav-
nefronten og rundt i byens kirker. 
Danske Kirkedage i Aalborg er 
for alle aldre.

Derfor: ”Menneske, hvor er du?” 
- i Aalborg 9.-12. maj 2013!

Læs mere på www.kirkedage.dk
og på facebook.com/kirkedage

Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng -
du fællesskabets Herre.
DDS 29v3 - Leif Rasmussen 1988

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt

ACT Herning første gang i 2013

Menighedslejr 2013

Sogneindsamling 10. marts 2013

Bibelundervisning fortsætter

Februar - Marts

Så er det tid at sætte 
kryds i kalenderen 
igen.
Act-Herning arran-
gerer 2 dage i 2013, 
hvor man kan bruge 
en hjælpende hånd. 
Kirker hjælper dem, 
der ikke selv kan. Vær 
med lørdag den 13. 
april kl. 9-15. Denne 

gang ud fra Sct. Johannes Kirke.
Tilmelding foregår enten via hjemmesiden, hvor 
yderligere information også fås, eller ved at ringe til 
Sognemedhjælper Benny Bjerregaard Nielsen, Fre-
dens Kirke, Tlf: 2151 7559.

www.actherning.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Igen i år afholdes der menighedslejr i Sct. Johannes 
Kirke, nærmere bestemt weekenden den 20. & 21. 
september 2013, og som tidligere har vi reserveret 
spejderhuset Tårnborg i Tjørring.
Vi har denne gang inviteret Helge Pahus, som er 
tidligere præst ved Karlslunde Strandkirke og en stor 
personlighed, til at komme og holde et par oplæg. Se 
evt. link i fodnote. Håber der endnu engang vil være 
stor opbakning til Lejren. Nærmere info følger.

Laila og Lars Madsen

Som det fremgik af de to se-
neste kirkeblade blev der i ef-
terårets løb afholdt 3 aftener 
med Bibelundervisning. Der 
var tale om udvalgte tekster 
fra Filipperbrevet, som blev 

gennemgået af Immanuel Fuglsang. 
De enkelte aftener, der i øvrigt havde god tilslutning, 
var tilrettelagt som to ”lektioner” med en indbygget 
kaffepause og blev afviklet med start kl. 19,30 og 
afslutning kl. ca. 21,15.
Flere deltagere i denne undervisning har udtrykt et 
ønske om, at der også i foråret 2013 kunne afholdes 
nogle aftener med Bibelundervisning. Jeg har derfor 
spurgt Immanuel Fuglsang, om han har mulighed 
for at fortsætte undervisningen, og det har han givet 
tilsagn om.
Der er herefter planlagt 4 undervisnings-aftener, som 
finder sted i kirkens konfirmandlokale på følgende 
onsdage: 6. februar, 13. marts, 10. april og 15. maj. 

I februar og marts vil teksterne være fra Matthæus 
Evangeliet kapitel 24 og 25 om bl.a. de sidste tider 
og Jesu genkomst, mens der i april og maj vil blive 
undervist over nogle af menighedsbrevene i Johs. 
Åbenbaring kapitel 2 og 3. 
Der vil ligesom ved efterårets undervisning være 
gratis adgang for alle, der har lyst til at være med. Og 
det gælder uanset, hvor mange aftener den enkelte 
har mulighed for at deltage i.   

Scot Christensen

Søndag d. 10 marts har Sct. 
Johannes Kirke og Folkekirkens 
Nødhjælp brug for frivillige ind-
samlere til kampen mod sult.
Til indsamlere serverer vi f.eks. 
varm suppe på dagen.
Du kan tilmelde dig via FN, el-

ler du kan bare møde op på dagen. Udviklingshjælp 
nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men 
der er stadig 
meget at tage fat 
på.  En af de helt 
store udfordringer 
er sult. 870 mio. 
mennesker lider 
af kronisk under-
ernæring, og hvert 
12. sekund dør et 
barn af sult. Sult 
og fejlernæring 
er verdens største 
sundhedsrisiko. 
Samtidig forstær-
ker sult alle andre 
dårligdomme, fx 
sygdommen hiv 
og aids.
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Aktuelt
Menighedslejr i august 2012

Februar - Marts

Som det efterhånden er ved at 
være tradition, så har der igen 
været afholdt menighedslejr 
midt i august. Lejren løber af 
stablen fra fredag sidst på ef-
termiddagen, og til lørdag sidst 
på aftenen. - Der var såmænd 
også mulighed for at overnatte 
til søndag, hvis man gerne ville 
det, men når programmet slutter 

lørdag aften, er det for at tage hensyn til dem der 
ønsker at komme til Gudstjeneste søndag formiddag.
Initiativtagerne, og de bærende kræfter bag menig-
hedslejren, er Lars og Laila Madsen fra Tjørring. 
Allerede i løbet af sommeren, bliver der handlet 
ind, når de rigtige tilbud viser sig, for at prisen for 
at deltage kan holdes nede, så alle har mulighed for 
at deltage. Og 300,- må siges at være billigt for en 
hel familie, for hele lejren inkl. 2 varme måltider, 
morgenmad lørdag, middagsmad lørdag, kaffe både 
fredag aften, lørdag eftermiddag samt lørdag aften. 
Og så er det endda inkl. overnatning og foredrag af 
en udefra kommende prædikant.
Programmet, er lavet sådan, at hvis man fx er ældre, 
og ikke kan holde til så meget, så er man meget vel-
kommen til bare at komme til kaffe, eller et måltid, 
eller foredrag, eller hvad man synes passer ind, og 
prisen ligesådan. Kommer man kun til en kop kaffe, 
betaler man kun for det.
Som Lars Madsen siger, så har idéen fra starten væ-
ret, at give mulighed for at mødes på tværs i menig-
heden i andre rammer end vi er vant til, for på den 
måde at fremme de sociale relationer. Her er der tid 
og plads til en længere snak om livets dybere anlig-
gender som troende, ligesom der også er tid til at 
hygge sig med fx noget kreativt, og så kommer den 
gode snak jo tit som en sidegevinst. Menighedslejren 
skal ikke give overskud, men gerne gå lige op hvis 
det kan lade sig gøre, pointerer Lars.
Programmet starter som sagt fredag sidst på efter-
middagen, hvor folk begynder at indfinde sig. På det 
tidspunkt har Laila allerede været i gang med kød-
gryderne et stykke tid, og kl. 18 spiser vi en dejlig 
portion kylling i karry, med ris, salat og flute til. Der 
er vist ved at være tradition for, at det er menuen 
fredag aften på lejren. Når vi har spist, og ryddet af 
efter maden, som også varetages af Laila, samt en 
flok frivillige, så er vi ved at være klar til aftenens 
foredrag, som starter kl. 20.
Prædikanten i år, var ingen ringere end Hans Kristian 

Neerskov, som indviede os i sine talrige ture ind bag 
jerntæppet, og andre steder i verden. I øvrigt kunne 
han berette om et fantastisk og spændende liv som 
kristen. På trods af, at han er ved at være en ældre 
herre på over 90 år, kan han stadig fortælle på en 
levende måde, så man bliver inspireret og opløftet, 
og bliver styrket i ønsket om at efterfølge Jesus.
Undervejs i foredraget, holder vi en lille kaffepause, 
for derefter at gå videre til 2. halvdel, som slutter 
ca. 21.30. Foredraget startes og afsluttes af lovsang, 
akkompagneret af lovsangsgruppen fra kirken. Efter 
foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål 
til Hans Kristian, samt at købe nogle af de bøger han 
har skrevet, alle sammen til rimelige priser.
Lørdag startes for de morgenfriske med rundstykker 
og kaffe kl. 8. Kl. 10, var der igen foredrag af Hans 
Kristian, hvor han fortalte om Israel i et bredt tids-
perspektiv 
Derefter spiste vi en dejlig frokost, bestående af 
rugbrødsmadder, hvorefter der var orienterings-løb 
rundt på pladsen for dem der havde lyst. Løbet var 
konstrueret af Lars, inklusiv de forskellige spørgsmål 
ved posterne. Vi var delt op i 5 hold, og blev sendt 
af sted med gode mellemrum, hvilket var godt, for 
vi blev hurtigt klar over at det ikke bare var almin-
delige spørgsmål, man bare lige sådan kunne svare 
på, - hvilket jo ikke kan komme bag på en, hvis man 
kender Lars. Ikke at spørgsmålene nødvendigvis var 
svære i den forstand, men Lars kan noget med ord, 
så man bliver tvunget til at tænke anderledes. I hvert 
fald, var vi nogle der blev sat på noget af en opgave, 
inklusiv undertegnede, som selv med brug af mobil-
telefon (som ikke var tilladt), var udfordrende. Da 
sidste hold var ankommet tilbage til hytten, blev der 
fundet et vinderhold, derefter var det kaffetid, med 
efterfølgende afslapning.
Aftensmaden lørdag, bestod af forskellige slags kød, 
lavet på grillen af Jesper, samt en masse dejlig tilbe-
hør som madholdet med Laila som ansvarshavende, 
havde tilberedt. Mængden af levninger (eller mangel 
på samme) viste, at det var en populær menu, så mon 
ikke det også går hen og bliver en tradition.
Lørdag aften bestod af hygge, kaffe, sang, fodbold, 
leg, beachvolley på den dertil indrettede bane på 
pladsen, og hvad man ellers kunne finde på. - Et hit 
var at man kunne komme ind til pigerne og få mas-
sage, hvilket en del benyttede sig af. Havde man 
lyst til at betale noget måtte man gerne det, men 
ellers var det gratis, og det skal siges at de absolut 
ikke var nærige med tiden. I soverummet havde de 
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indrettet massage pladser med madrasser, så det var 
behageligt for den der skulle masseres. Af de penge 
der så blev doneret frivilligt, besluttede pigerne, at 
give de fleste af til et godgørende formål. Hvor var 
det dejligt at opleve, - det viser jo at Jesu kærlighed 
til dem har en stor plads i deres hjerte. Al ære til vor 
Herre Jesus.
Alt i alt må det siges at være en skøn menighedslejr, 
med plads til alle; børnefamilier, enlige, ældre, og 
dem midt imellem, ja alle der måtte have lyst til at 
være en del af fællesskabet.
Med disse ord, vil jeg gerne sige tak for denne gang, 
og håber, at vi kan gentage succesen i 2013.

Jesper Sasser Tungelund

Folkekirkens nye logo

Besøgstjenesten i sognet

Påskefest - skærtorsdag

Sct. Johannes Kirkes Menighedsråd har besluttet, at 
Folkekirkens nye logo gerne må benyttes sammen 
med kirkens eget logo. På den måde efterkommer vi 
opfordringen fra Folkekirkens ledelse til at vise, at 
Sct. Johannes Kirke også er en folkekirke.
Da der ikke var nogen tvang i denne sag, var det 
ikke givet på forhånd, at Menighedsrådet ville tage 
den beslutning. Hvis logoet havde haft en utydelig 
og svært forståelig symbolik, så havde beslutningen 
sikkert været en anden.
Mange var positivt overrasket over resultatet, som 
blev offentligtgjort 1. søndag i advent 2012.
Kors-logoet er blevet designet i 8 forskellige farver 
og udformninger, som vi kan benytte, hvor det pas-
ser ind. Herunder ses en af de røde modeller.
Herefter vil kirkebladet og andre tryksager og hjem-
mesider på nettet være forsynet med både Sct. Jo-
hannes Kirkes ørne-logo og folkekirkens kors-logo.

Besøgstjenesten er en tjeneste med me-
get fleksibilitet. Man kan arrangere indi-
viduelle tider for besøg, det er helt op til 
den enkelte besøgsven og vært, hvordan 
besøgene tilrettelægges. Lige nu kan der bruges flere 
frivillige både M/K, der kan prioriterer lidt tid, til 
glæde for et andet menneske. Gevinsten ved at give 
lidt af sin tid til glæde for en anden, er at man selv 
får givet meget igen. Du er meget velkommen til at 
kontakte sognemedhjælper Tove Jessen for en uddy-
bende og uforpligtende samtale på tlf. 4035 6553.
Alle interesserede er velkomne til Inspirationsaften 
tirsdag den 5. marts kl. 19:30 i Baunekirken, Tjør-
ring. Se annonce, obs der er tilmelding.
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Folkekirkens Besøgs- og Aflastningstjenester i
Herning Kommune inviterer til en spændende
inspirationsaften under overskriften
 
”Vil du tænde, må du brænde!”
 
Provst Kræn Christensen, Hjerting Kirke, Esbjerg 
vil holde et spændende foredrag.

Det sker i Baunekirken i Tjørring.
Tirsdag den 5. marts 2013  kl. 19:30.

Tilmelding senest den 1. marts til Kirsten Helsager, 
tlf. 97267571 / k.helsager@mail.dk

Alle er velkomne.
Deltagelse er gratis!

    
Folkekirkens Besøgs og

Aflastningstjenester i Herning Kommune

Inspirationsaften
”Vil du tænde, må du brænde!”

I sct. Johannes kirke samles vi til 
påskefejring skærtorsdag, hvor man 
har mulighed for at deltage i 3 fæl-
les arrangementer. Alle er velkom-
men til at deltage i hele fejringen 
eller deltage i dele af den. 
- kl. 20 Fælles kaffebord, hvor vi
 hygger, snakker og synger.
- kl. 19 Har vi  en Gudstjeneste.
- kl. 17 Er der fælles påskemåltid (pris 40 kr/voksen
 og 20 kr / barn under 12 år).
Tilmelding til påskemåltid til Allan Skovrider tlf. 
52408010 senest d. 25. marts.
Vi vil hermed gerne ønske dig og dine kære en rigtig 
glædelig påske!

Menighedsrådet
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Onsdag 6. febr. kl. 19:30 Bibelundervisning i konfirmandlokalet. Se program på side 2.
Torsdag 7. febr. kl. 19:30 Sogneaften. ”Kaj Munk” v. Hanne Munk. efterf. kaffebord.
Torsdag 14. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 21. febr. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Rejsesekretær, Arne Olesen, Fredericia. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 28. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag 7. mar. kl. 19:30 Årsmøde i Menighedsarbejdet. Se dagsorden på bagsiden af bladet.
Søndag 10. mar. kl. 9:30 Sogneindsamling efter gudstjenesten er der indsamling i sognet fra kl. 

10:30. Indsamlere får varm suppe efterfølgende.
Søndag 10. mar. kl. 16:00 Koncert. Orgelvesper forår. Orgelkoncert med værker af Buxtehude, Dubois, 

Hersbo, Langlais, Lindberg og Whitlock. Bjarne Hersbo, orgel.
Onsdag 13. mar. kl. 19:30 Bibelundervisning i konfirmandlokalet. Se program på side 2.
Torsdag 14. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Onsdag 20. mar. kl. 14:00 Café Johannes bliver 6 år. Kom og vær med til en hyggelig fødselsdag.
Torsdag 21. mar. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
   Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 28. mar. kl. 19:00 Skærtorsdag aften. Der er kaffebord og påskesang efter gudstjenesten.
Tirsdag 2. apr. kl. 19:30 IM-møde. Fællesmøde med Bethania. Missionær, Ingrid Markussen, 

Christiansfeld. Der er bedemøde kl. 19:00

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

Café Johannes 6 år

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).

Februar - Marts  

Vær med til at fejre 
Café Johannes’ 6 års 
fødselsdag onsdag 
den 20. marts
kl. 14 - 16.
Der er gratis boller og 
lagkage.

Alle er velkomne!
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Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé, er åben på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30 og ved gudstjenester.
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 gudstjeneste og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper. 
Næste kirkeblad indeholder arpil - maj måneder. Deadline er 1. marts 2013.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
3. febr. Seksagesima 9:30 + 11:00 LBJ Dansk Israelsmission
10. febr. Fastelavn 9:30 SAC Folkekirkens Søndagsskoler Efterf. tøndeslagning
17. febr. 1. søn. i fasten 9:30 + 11:00 LBJ Y’s Men Danmark
24. febr. 2. søn. i fasten 9:30 SAC Dansk Ethioper Mission Kirkefrokost
3. mar. 3. søn. i fasten 9:30 + 11:00 LBJ Menighedsarbejdet
10. mar. Midfaste 9:30 SAC Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingsdag
17. mar. Mariæ bebudelse 11:00 LBJ Kristelig Handicapforening Familiegudstjeneste
24. mar. Palmesøndag 9:30 + 11:00 SAC Dansk Bibelinstitut
28. mar. Skærtorsdag 11:00 Døvemenigheden
28. mar. Skærtorsdag 19:00 LBJ + SAC Samvirkende Menighedspl.
29. mar. Langfredag 9:30 SAC
31. mar. Påskedag 9:30 LBJ KFUM/K i Danmark
1. apr. 2. påskedag 9:30 SAC Folkekirkens ungdomskor

Gudstjenester

Aftenssalme af Helge Severinsen

Dagsorden for Menighedsarbejdets Årsmøde - 7. marts kl. 19:30

1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab v. kassereren
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7 - Evt.

Velkommen til Årsmøde i Den Store 
Sal. MA’s øverste myndighed. Alle 
stemmeberettigede folkekirkemed-
lemmer i sognet kan få indflydelse 
ved mødets afstemninger. Forslag 
til Årsmødet skal sendes til formand 
Lars Madsen senest 8 dage før. villaibenholt@
madsen.mail.dk, Tlf: 97269489,
Tjørring Hovedgade 62b, 7400 Herning.

Info.

Information & Adresseliste
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Kære Fader, tak for livet,
tro og håb og dagligt brød.
Du, som har os alting givet,
morgenguld som aftenglød:
Lær os troskab mod dit ord,
mod vor næste, mod din jord.

Vær hos os, når skylden knuger
og gør hjertet tungt af frygt.
Følg os dér, hvor tomhed ruger.
Led os, så vi vandrer trygt.
Del med os dit lys, din fred:
sandhed, ret, barmhjertighed.

Se, nu sænkes nattens lagen.
Skygger falder på vor vej.
Lad os møde morgendagen
uden angst i tro til dig.
Hold os fast i dødens vé.
Fader Vor, din vilje ske.


