
Kreative KonfirmanderDøbte
I uge 8 og 9 har en flok konfir-
mander i Sct. Johannes været 
kreative og produktive. 28 
unge mennesker fik til opgave 
at udvælge et citat fra bibelen 
og ud fra dette skulle de male 
og dekorere et lærred på 15x15 
cm. Bibelcitatet skulle på en 
eller anden måde kunne af-
spejles i billedet. Tina Sasser Tungelund og 
Hanne Birgit Færk Naylor havde stillet en 
masse forskellige materialer frem til fri afbe-
nyttelse - her kunne fx bruges akrylmaling, 
forskellige papirtyper, glasstumper, ståltråd, bladguld, perler, gamle 
bibler og meget mere. Alle gik engagerede ind i projektet og de havde 
hver især mange ideer og fantasier om, hvordan deres kunstværk 
skulle arte sig. Der blev spurgt til råds i forhold til materialerne og 
søgt inspiration ved hinanden og i nogle malerier, der stod opstillet 
i glassalen. Både drenge og piger var seriøse, og der var en hyggelig 
stemning. En virkelig god proces og oplevelse!!! Jeg har i hvert fald 
sjældent mødt så skønne unge mennesker, der havde en masse på 
hjertet og begejstret arbejdede ud fra den stillede opgave. Jeg kan kun 

sige at I kan 
glæde jer til 
at se udstil-
lingen med 
malerierne i 
kirken! Det 
bliver et kig 
værd!

Tina Sasser 
Tungelund

1.1.2013 - 28.2.2013
Alberthe Agnes Mouridsen Lythje
Alma Hildebrandt Skuldbøl
Sia Obel Kokholm-Jensen
Thea Alkjærsig Jørgensen
Mads Beltoft Thraentoft
Alfred Madsen Kallager
Iben Hyldgaard Madsen
Jonas Nygård Pedersen
Lykke Emilia Aagaard
Noah Rahbek Horsted
Felix Rabjerg Madsen
Elias Burkarl Jellesø
Ellie Møller Merrild
Valdemar Blaudzun
Alma Christensen
Marie Li Bøgvad
Lilje Nørgaard
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ACT-HERNING
13. april.
Bliv aktiv!
Kirker går sammen 
om en håndsrækning.
www.actherning.dk

LÆS MERE OM...
* Ord fra Luther.
* Sognedagen 7. september.
* Udflugt med Café Johannes.
* Støtte til Kirkebladet.
* Konfirmationer.
* Sognekalender.

Sct. Johannes Kirke er ikke kun ord, men også handling

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt

Studietur med Besøgstjenesten Kirkevandring

Forårsudflugt med Café Johannes onsdag den 1. maj

April - Maj

Der bliver afgang fra Sct. Johannes 
Kirke kl. 12:00. Turen køres ad den 
nye motorvejsstrækning over Funder 
mod Aarhus. Første stop bliver ved 
Aabyhøj Kirke, hvor sognemedhjæl-
per Lisbeth Andersen modtager os. 

Efter besøget i kirken kan man vælge at gå over kir-
kegården til Aaby Sognegård, eller igen stige på bus-
sen, som også kører til sognegården, hvor der venter 
os

kaffebord. Efter en god pause i Aaby sognegård går 
turen videre til kunstmuseet Aros, hvor vi skal se og 
opleve dette flotte bygningsværk og med elevator nå 
toppen, hvor vi kan gå tur i regnbuen, hvorfra der er 
panoramaudsigt ud over Aarhus. Efter dette besøg, 
går turen direkte mod Herning. Pris alt inkl. 100,- 
kr., som betales ved tilmelding. Tilmelding skal ske i 
Café Johannes om onsdagen, senest den 24. april og 
efter først til mølle princip. 

Tove B. Jessen

Torsdag den 23. maj tager vi på tur til 
Hospice Limfjord i Skive. Der bliver 
afgang i private biler fra Sct. Johannes 
Kirke kl. 12:30. Pris: 50,- kr alt inkl.

På hospice bliver der foredrag om ”Hverdagen på 
hospice” og evt. en rundvisning.
Der er max. 25 pladser, som I første omgang tilde-
les igangværende besøgsvenner ved Sct. Johannes 
Kirke. Hvis der er plads, og du er i tvivl, om det at 
være besøgsven er noget for dig, så har du chancen 
for at møde besøgsvenner på denne tur og derved  
finde ud af, om det at give lidt tid til glæde for et an-
det menneske er noget for dig. Tilmelding efter først 
til mølle princip. Senest den 16. maj til sognemed-
hjælper Tove Jessen Tlf. 4035 6553.

Tove B. Jessen

I anledning af Hernings 100 års jubilæum som køb-
stad, arrangerer kirkerne i Herning sammen med 
Herning Fodslaw en kirkevandring søndag den 14. 
april. Den begynder ved Hedeagerkirken kl. 13:30. 
Vi går fra kirke til kirke, og ved hver kirke vil der 
være 10 minutter en-
ten til at fortælle om 
kirken, synge en sal-
me, høre en bibel-
historie eller noget 
andet. Vandringen 
slutter igen ved 
Hedeagerkirken, 
hvor FDF byder på 
kaffe.
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Aktuelt
Gospelkoncert i Sct. Johannes Kirke

Konfirmation i Sct. Johannes Kirke

Menighedsarbejdet Torvedag i Herning - 18. maj

April - Maj

Menighedsarbejde (MA) har lige afholdt 
Årsmøde. Bestyrelsen blev genvalgt, dog 
mangler vi suppleanter, som vi vil forsøge 
at finde i løbet af året. Vi åbner også mu-

ligheden for en ekstra plads i bestyrelsen, hvis noget 
bliver interesseret. Bestyrelsen: Lars Madsen, Shane 
McGregor, Birthe Vestbo, Gert Vendelbo, Tina 
Sasser Tungelund, Pia Madsen, Martin Jakobsen, 
Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen.
Læse mere om MA på kirkens hjemmeside.

STØT MENIGHEDSARBEJDET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
1 - Indbetal til bankkonto:
 Reg: 2570 Konto: 6110 004 166
2 - Indlever kontant til kirkens personale.
3 - Ønskes skattefradrag - kontakt Lennart Jessen.

Nu, hvor kirkebladet går i trykken, er der ikke noget 
endeligt program, men iflg. vort menighedsråds-
medlem Allan Skovrider, så kan vi regne med en 
dag med mange aktiviteter for alle aldre på torvet i 
centrum at Herning. Noget med sang, musik, tale, 
underholdning og information. Det bliver lørdag den 
18. maj, hvor Sct. Johannes Kirke, Hedeagerkirken, 
Herning Kirke, Gullestrup Kirke og Fredens Kirke i 
samme anledning vil vise glimt fra kirkernes liv.

Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 (med adgang 
fra kl. 19.00). Herning Gospel Voices fylder atter 
Sct. Johannes Kirke med funky rytmer, energi og 
højt humør! 
Herning Gospel Voices runder en spændende sæson 
af med denne festlige og flotte koncert tirsdag d. 30/4 
2013. Sæt kryds i kalenderen - og kom og vær en del 
af denne forrygende gospelfest i selskab med Herning 

Gospel Voices under ledelse af Henriette Kirchhoff 
Schjørring og med Michael Ammitzbøll Jæger ved 
tangenterne.
Billetter sælges i forsalg via www.billetto.dk fra 
medio marts og ved indgangen d. 30/4 fra kl. 19.00. 
Forsalg: Voksne (16+) 60 kr. + gebyr/ Børn (3-15) 
30 kr. + gebyr. Ved indgangen: Voksne (16+) 75 kr. / 
Børn (3-15) 40 kr.

I år holder Sct. Johannes Kirke konfirmation på følgende søndage i april og maj.
Vi håber på godt vejr og en velsignet fest for alle. Hilsen præsterne.

Vestervangskolens 7.A v. Lennart B. Jessen. Søndag den 28. april kl. 9:00

Vestervangskolens 7.B v. Lennart B. Jessen Søndag den 28. april kl. 11:00

Brændgårdskolens 7.kl. v. Scot A. Christensen. Søndag den 5. maj kl. 10:00
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Aktuelt

Helligånden beder for os!

Danske Kirkedage i Aalborg

April - Maj

Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage
Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes Danske Kirkedage 2013 
i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen 
Gigantium i Aalborg. Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele 
af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i 
dagene 9. – 12. maj.

Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en eneståen-
de lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødig-
hedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked 
og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfol-
digheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:
* Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler 

om ’At rejse sig efter en rystelse’
* Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
* Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i al-

mindelighed og sangene i særdeleshed
* Værterne på DR ś Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og – ud over at bringe ind-

slag i DR fra kirkedagene - invitere til dialog om DR ś programmer om tro og eksistens
* Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed – eller mangel på samme
* Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten
* Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan

Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt el-
ler to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan finde det samlede 
program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær 
Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96. 

Under 
Danmarks be-
sættelse skulle 
jeg konfirmeres. 
Det var knap 
med brændsel, 
så vi gik kun 
til præst om 

sommeren. Pinsen faldt det år sidst i maj, og hele 
måneden sang vi pinsesalmer, som præsten gav korte 
forklaringer til.
Da pinsen kom, var Helligånden blevet sunget ind i 
mig som en levende og stærk virkelighed. Min tanke 
og forstand kunne ikke fatte eller rumme Ånden, 
men mit hjerte var fyldt af liv og glæde.
Gud udgyder nådens og bønnens ånd over menne-
sker på mange måder, ofte ved et bibelord, ved dåb 
og nadver eller gennem salmer. Og når vi har fået 
Ånden, støtter og styrker den os, hjælper os med at 

bede og vejleder os til at leve ret.
Skønt Israel, Guds udvalgte folk, også erfarede det, 
lukkede de gang på gang Ånden ude, fordi de stolede 
på deres egne evner. Men i deres nød og afmagt for-
barmede Gud sig atter og udgød igen nådens og sand-
hedens ånd over dem.
Der kan komme dage i vort liv, hvor vi næsten ikke 
formår at bede. Så er det godt, når vi bæres frem for 
nådens trone gennem andres forbøn. Men bedre er 
det, at en endnu mægtigere forbeder, selveste Gud 
Helligånd, kommer os til hjælp i vor skrøbelighed og 
beder for os.

Det skal ej ske ved kraft og magt,
men ved din Ånd, som du har sagt;
det skal ej ske ved mandehånd,
men, Herre, ved din egen Ånd.

Provst emeritus Kr. Hjerrild Buhl, Haslev

Helligåndsbilled fra domkirken i Berlin
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Tirsdag d. 2. apr. kl. 19.30 IM-fællesmøde med Bethania. Tale v. Missionær, Ingrid Markussen, 
Christiansfeld. Emne: ”Herren er min hyrde”. Der er bedemøde kl. 19. Alle 
er velkomne.

Torsdag d. 4. apr. kl. 19:30 Sogneaften. Denne gang formet som musikaften med lovsang.
Onsdag d. 10. apr. kl. 19:30 Bibelundervisning for alle. v/Immanuel Fuglsang. Johs. Åbenbaring 2.
Lørdag d. 13. apr. kl. 9:00 ACT-Herning. Førte gang i 2013 er vi igen på banen sammen med andre kir-

kesamfund, om at give en hånd. Vi mødes denne gang i Sct. Johannes.
Søndag d. 14. apr. kl. 13:30 Kirkevandring i anledning af Hernings 100 års jubilæum. Se side 2.
Torsdag d. 18. apr. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær, Henrik Dideriksen, Skive. Sang v. ”Ecclecia”, 

Aulum. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Søndag d. 21. apr. kl. 16:00 Pariserkoncerten. Portrætkoncert med musik og fortælling omkring den 

franske komponist Mélanie Bonis. Den kvindelige  musiker som kompo-
nist måtte gemme sin kvindelige identitet under mandsnavnet Mel Bonis.

    Ved orglet: Helene Hersbo og Bjarne Hersbo. Sopran: Hanne Hersbo. 
Fortælling: Else-Marie Hersbo.

Tirsdag d. 30. apr. kl. 19:00 Gospelkoncert. Herning Gospel Voices. Se side 3.

Onsdag d. 1. maj kl. 12:00 Udflugt med Café Johannes. Se side 2.
Torsdag d. 2. maj kl. 19:30 Sogneaften. Lise & Jørgen Skydstofte. Emne ” Deres liv over Kingos salme”.
Mandag d. 13. maj kl. 19:00 B&U-Gudstjeneste. Børn og unge samles igen til gustjeneste :)
Onsdag d. 15. maj kl. 19:30 Bibelundervisning for alle. v/ Immanuel Fuglsang. Johs. Åbenbaring 3.
Torsdag d. 16. maj kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær, Heri Eltør, Aulum. Lovsang. Der er bedemøde 

kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 30. maj kl. 19:30 Sognedags planlægning. 1. møde af 2. Sognedagen kommer 7. sept.
Mandag d. 3. juni kl. 20:00 Orgelkoncert. Heinrich Walther, Colmar.

Sognekalender

Talsmand, som på jorderige...

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

April - Maj

Hver mandag kl. 16:30 - 17:00 Bøn i den Lille Sal.
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. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 16:15 - 16:30 Andagt i den Lille Sal.
 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).

I Grundtvigs salme om 
Helligånden finder du en kortfattet 
god indføring i, hvad denne ene 
person af vores treenige Gud er og 
gør. Her er kun 2.+3. vers, men læs 
selv 1.+4. vers i salmebogen 294.
I Pinsen fejrer vi Helligåndens 
komme og virke på jord. Vi er ikke 
efterladt alene af Jesus. Han har 
givet os Talsmanden.

2. Kun hvad du har set, du maler,
kun om, hvad du ved, du taler,
kærligheds og sandheds Ånd!
Du, som skænker, hvad du nævner,
gør os, trods de svage evner,
visere end Salomon:
visere til dåd at øve,
visere til åndeprøve,
visere til salighed.

3. Sjælesørger fra det høje,
hold med os et vågent øje,
vogt de små for falk og høg!
Væk de dorske, styrk de svage,
tugt de trygge, trøst de spage,
gør os daglig husbesøg!
Dan vort hjerte, løs vor tunge,
så vi bede, så vi sjunge
yndelig i Jesu navn!
  Lennart B. Jessen



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 / sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper. 
Næste kirkeblad indeholder juni-august måneder. Sidste frist for indsendelse af stof er 1. maj 2013.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. apr. Anden påskedag 9:30 SAC Dansk Bibel Institut
7. apr. 1. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 SAC Dansk Ethioper Mis.
14. apr. 2. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Dansk Israelsmission
21. apr. 3. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 SAC Dansk Oase
26. apr. Bededag 9:30 SAC
28. apr. 4. søn. eft. påske 9:00 + 11:00 LBJ Konfirm. Vestervangskolen
5. maj 5. søn. eft. påske 10:00 SAC Konfirm. Brændgårdskolen
9. maj Kristi himmelfart 9:30 LBJ
12. maj 6. søn. eft. påske 9:00 + 11:00 SAC Foreningen Agape
13. maj 19:00 LBJ B & U-Gudstjeneste
19. maj Pinsedag 9:30 SAC Åbne Døre
20. maj 2. pinsedag 9:30 LBJ Vor eget missionspr.
26. maj Trinitatis søndag 9:30 LBJ Indere Mission Efterf. Kirkefrokost
2. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Døvemenighederne

Gudstjenester
Information

Information & Adresseliste

I og til tiden...
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SOGNEDAGEN 2013

Menighedsarbejdet prøver igen 
i år at arrangere en Sognedag. 
Lørdag den 7. september er 

valgt, og planlægningsmøderne for Sognedagen 
ses nederst. Vi inviterer alle interesserede med til 
disse planlægningsmøder i Den Store Sal i Sct. 
Johannes Kirke.
Det bliver kl. 19:30. Vi håber, vi kan finde ud af, 
hvor meget vi kan regne med. Måske kommer 
der også nye ideer frem, som kan sættes igang.

 1. planlægningsmøde 30. maj.
 2. planlægningsmøde 21. august.

Menighedsarbejdet

ET PAR ORD FRA MARTIN LUTHER

»Det er bedre at give sin nabo en krone end at 
bygge en gylden kirke til Peter, thi det første har 
Gud befalet, ikke det sidste.«

»Hvor der findes tyve djævle, findes også hun-
drede engle. Hvis ikke det var sådan, ville vi for 
længst være gået under.«

»Tro ikke, at misbrug afskaffes ved at ødelægge 
de ting, der misbruges. Mænd kan misbruge vin 
og kvinder. Skal vi derfor forbyde vin og skaffe os 
af med kvinderne? Solen, månen og stjernerne 
har man tilbedt. Skal vi derfor tage dem ned fra 
himmelen?«


