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Vi byder velkommen til Bjarke 
Clausen og familie! Som ny or-
ganist ved kirken tiltræder Bjarke 
sin stilling 1. febr. Derfor indby-
der menighedsrådet til velkomst-
gudstjeneste med efterfølgende 
kirkefrokost den 9. februar kl. 
9:30. Resten af forsiden overlader 
vi til Bjarke, der kan fortælle lidt 
om sig selv og familien

Menighedsrådet

Nogle af minderne fra min barn-
dom handler om Sct. Johannes 
Kirke. Først vil jeg dog gerne sige
tak for at få lov til at være med i 
kirken, både som arbejdsplads og 
fællesskab. Jeg glæder mig
meget til opgaven og kan næsten 
ikke vente med at komme i gang!
Jeg er uddannet på musikvi-
denskab i Århus, og har siden 
arbejdet i 10 år først som efter-
skolelærer og siden friskolelærer. 
Musikken har altid fyldt meget 
i mit liv, Jeg har undervist i kor, 
sang, klassisk og rytmisk klaver 
og bands, og så har jeg haft det 
store privilegium at kunne bruge 
det i forskellige kirkelige sam-
menhænge. Musikken er fælles-
skabende, og jeg synes, det er 
dejligt, at kirken satser på både 
den klassiske og rytmiske genre.

Jeg begyndte at spille orgel som 
ung og kom i den forbindelse 
også til at møde orglet i Sct.
Johannes Kirke. Jeg havde på det 
tispunkt ikke de store erfaringer 
med orgler og blev lettere
overvældet af det store orgel! Jeg 
vikarierede til en enkelt gudstje-
neste i en sommerferie og tænkte
efterfølgende, at det skulle jeg al-
drig prøve igen! Her 20 år senere, 
og mange øvetimer og erfaringer 
rigere, er jeg kommet på bedre 
tanker! Det er jo et fantastisk 
instrument, med en flot
klang, som jeg glæder mig til at 
blive fortrolig med.
Sct. Johs. har jeg altid fulgt, idet 
min mormor og morfar, Ruth og 
Andreas Madsen ofte fortalte om
kirken. Jeg kan også huske at 
have sunget med i et kæmpe bør-
nekor til et weekendarrangement.
Så jo min æske med minder fra 
Sct. Johs. er ikke helt tom, og jeg 
glæder mig til at få endnu flere i
de kommende år.
Jeg er opvokset i Skibbild, men 
pt bor jeg på Thyholm med min 
familie, som tæller min kone
Merete, som er lærer, og vores fire 
børn på 10, 8, 5 og 2.
Jeg ser frem til at møde jer i kir-
ken - vi ses! Bjarke Clausen.

NY ORGANIST
Gudstjeneste, Velkomst og 
Kirkefrokost den 9. februar.

FASTELAVN
Gudstjeneste og efterføl-
gende tøndeslagning den 
2. marts.

FOLKEKIRKENS NØDHJ.
Søndag den 9. marts.

KONKURRENCE
Aflever et gækkebrev.
Vind et påskeæg. Side 2.

GOSPEL FESTIVAL + 
KONCERT
Weekend 22.+23. marts.
Koncert er søndag den 23. 
marts kl. 16. Læs mere på
http://www.henriettegospel.
dk/25078731

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
BØRNESIDEN - En historie og en konkurrence :)

Februar - Marts

I et lille hus i landet Gosen boede 
der en far og en mor med tre børn. 
Pigen hed Mirjam, og drengen på 
tre år hed Aron. Og så var der en 
dreng til, men han hed ikke noget 
endnu, for han var lige blevet født. 
Det var en rigtig kær, lille dreng. 
Men nu var der det, at forældrene 
ikke måtte beholde den lille dreng. 
De skulle kaste ham i vandet i 

en stor flod i nærheden. Det havde kongen befalet. En 
rigtig væmmelig, ugudelig konge var det. Men det kunne 
hverken far eller mor gøre mod deres lille dreng - selv-
følgelig ikke. De holdt alt for meget af ham. Og de måtte 
heller ikke gøre det for Gud. I stedet gemte de deres barn 
i en mørk krog i huset, hvor den onde konge ikke kunne 
finde det. Og så sagde de til Mirjam og Aron: »I må ikke 
fortælle et eneste menneske, at I har en lillebror. For hvis 
kongen hører det, så sender han soldater ud for at hente 
jeres lillebror og kaster ham i vandet. I siger det ikke til én 
eneste, vel?« »Nej, mor,« sagde de begge to. Og de gjorde 
det heller ikke. For de holdt meget af deres bror. Tidligt 
næste morgen gik børnenes far hjemmefra. Hele dagen 
lang måtte han arbejde for den onde konge. Den, der ikke 
arbejdede dygtigt nok, fik pisk. Og det hjalp ikke, at de 
beklagede sig. Kongen og hans soldater var egyptere. Helt 
fra gammel, gammel tid havde de boet i landet. Men den 
lille drengs far og de andre havde ikke altid hørt til der. 
De var ikke egyptere. De var Jakobs slægt. Nu var Jakob 
død. Men hans børn var blevet der, og deres børn igen, og 
efterhånden var det blevet til et stort folk, der hed Israels 
folk. Da var der kommet en ny konge i landet. Kongen var 
bange for det store folk Israel og tænkte: »Det folk bliver 
alt for stort. Det vil ikke vare længe, før de bliver endnu 
stærkere end egypterne. Og det må ikke ske. Det er jo os, 
der er herrer i landet, og det vil vi blive ved med at være!«
Og derfor måtte alle de drenge druknes, der blev født i 
Israels folk, så at folket ikke skulle gå hen og blive større. 
Drengens mor holdt ham skjult i hele tre måneder. Men 
så gik det næsten heller ikke mere, for den lille var blevet 
dygtig til at skrige. Man kunne høre ham helt ud på gaden. 
Og ude på gaden - ja, der gik kongens soldater omkring. 
Og hvis de skulle få den lille at høre, ville de tage ham og 
drukne ham. Da fik drengens mor en ide. Hun gik ned til 
det store vand ved den brede flod, der flød forbi i nærhe-
den. Der plukkede hun siv og rør, og af dem flettede hun 
en stor kurv. Hullerne tættede hun godt med beg. Det blev 
næsten en lille vugge. Og da den var færdig, lagde hun sit 
barn ned i den. Så tog hun kurven i sine arme og gik hjem-
mefra med den. Mirjam fulgte med sin mor, og så gik de 
ned til den store flod, Nilen. Moderen trådte ud i vandet og 
stillede så forsigtigt vuggen ned mellem sivene. Der flød 
den lille vugge så på vandet. Den lignede en lille båd. Og 
i båden lå barnet og sov. Drengens mor så op mod himlen 
og sagde: »Kære Herre, nu må du sørge godt for mit barn. 

Jeg kan ikke mere. Men sørger du for mit barn, så går alt 
godt. Så kan der ikke ske ham noget ondt.« Og så gik mor 
hjem igen - men det gjorde Mirjam ikke. Hun blev tilbage 
ved vandet. Der kravlede hun ind mellem nogle buske og 
holdt øje med vuggen. Men hvad var det? Der lød skridt. 
Og de kom nærmere og nærmere. Og der lød stemmer. 
Mirjam tittede ud gennem buskene. Det var en nydelig 
dame, der var ude at spadsere. Ja, det var jo prinsessen, 
den onde konges datter! Og hun havde sine kammerpiger 
med. Prinsessen ville bruge det dejlige varme vejr til at 
tage et bad i floden. Hun gik langs bredden for at finde sig 
en køn plet. Da så hun pludselig vuggen. Hun råbte: »Nej, 
se - hvad er det? Hent mig det straks!« Så løb en af kam-
merpigerne ud i vandet og hentede vuggen op. Men da 
vågnede barnet og begyndte at græde. Og da prinsessen så 
den lille grædende fyr, blev hun helt blød om hjertet.
Hun sagde: »Nej, hvor er han sød! Det er sikkert en lille 
jødedreng, en af Israels folk. Ham vil jeg tage mig af. 
Jeg har fundet ham, og nu skal han være min dreng. Jeg 
vil kalde ham Moses.« Det betød: En, der er hentet op af 
vandet.

Uddrag fra ”Børnenes Bibelbog” af Anne de Vries

KONKURRENCEN
Lav et gækkebrev til kirken, og vind et stort påskeæg!
Aflever et gækkebrev i kirken til vores udstilling, som vi 
stiller op i forforgangen i kirken, så trækker vi lod om et 
kæmpe påskeæg ud af dem, der er indleveret. Derfor skal 
man også huske at skrive navn og adresse eller tlf. nr. på. 
Kirken skal have gækkebrevet inden 21. marts. Vinderen 
får besked umiddelbart derefter. Måske kan vi aftale over-
rækkelsen af ægget til om søndagen i kirken - hvem ved...

Lennart B. Jessen
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Så er det igen tid til ind-
samling i Sct. Johannes 
Sogn, og Sct. Johannes 
Kirke er igen vært ved 
indsamlingen. Der er sta-
dig behov for hjælp.
For nogen tid siden kom 
en oplysning fra verdens-
banken, at de kunne se, at 

hver gang vi f.eks. giver 1,- kr. i handel til Afrika, så 
tager vi 2,- kr. tilbage. Handelsbalancen med reelle 
værdier taler sit eget sprog. Der foregår en udbyt-
ning. Hvis man så også tænker på korruption og den 
forskel, der er på rig og fattig i samme områder, så 
er uretfærdigheden himmelråbende. Hvis vi så også 
ville tage vores lille nødhjælp bort fra de fattigste 
der, så ville billedet være endnu værre. Hjælp os at 
hjælpe andre. Kom og vær med søndag den 9. marts. 
Gudstjeneste kl. 9:30, Indsamling åben fra kl. 10. 
Der serveres gratis suppe til indsamlere efter turen. 
Man kan købe boller m. pålæg til kirkekaffen.

Menighedsrådet

Aktuelt
Folkekirkens Nødhjælps Indsamlingsdag 9. marts

Besøgstjenestens inspirationsaften Ældrevenlig gudstjeneste

Februar - Marts

Folkekirkens Besøgs- og 
Aflastningstjeneste ar-
rangerer inspirationsaften 
med emnet: “Hvordan 
man bevarer lysten til 
arbejdet og undgår ud-
brændthed” v/Psyk. Ole 
Rabjerg, Agape, Tirsdag 
den 4. marts kl. 19:30 i 
Sct. Johannes Kirke. Ole 
Rabjerg´s foredrag om-
handler bl.a: En frivillig 

omsorgsarbejder har ofte et dejligt stort hjerte. Dels 
et hjerte som brænder for andre mennesker og dels et 
hjerte, som er fyldt af omsorg for andre mennesker. 
Men det store hjerte kan på lang sigt betyde øget 
risiko for udbrændthed. Det skyldes ikke, at hjertet 
er for stort, eller at hjertet er forkert. Men der er en 
række andre faktorer, som kan give overbelastninger 
i tjenesten. Dermed kan lysten til arbejdet rammes, 
og på lang sigt kan det give udbrændthed. I foredra-
get sættes der fokus på risikofaktorer i forhold til 
udbrændthed og fokus på elementer, som hjælper til 
at bevare lysten.
Tilmelding senest den 28. februar til Tove Jessen tlf. 
40356553 / tbj@sctjohannes.dk
Velkommen til en spændende aften.

Ældrevenlig Gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke.
Onsdag den 9. april kl. 14:00 arrangeres der en æl-
drevenlig gudstjeneste, hvor vi også lægger vægt på 
at imødekomme behov for tilgængelighed.
Efter gudstjenesten vil Menighedsrådet være vært 
ved kaffebord i Vestfløjen. Vi håber, mange må se 
denne eftermiddag som en mulighed, både at kunne 
komme af sted til gudstjenesten, fordi tidspunktet 
er bedre, men også at du måske ser en mulighed for 
at kunne give en hjælpende hånd, så flest mulige får 
glæde af denne eftermiddag. Det vil være muligt at 
bestille gratis taxa / kirkebil / lifttaxa, og en hjælper 
er også velkommen til at køre med. Hvis der er brug 
for lifttaxa, skal den bestilles dagen i forvejen. Taxa 
bestilles på tlf. 97120777. På dagen deltager Café 
Johannes. Cafeen er med både ved gudstjenesten og 
også med hjælp ved den efterfølgende kirkekaffe.
Af hensyn til koordinering af frivillige hjælpere, må 
der gerne rettes henvendelse til sognemedhjælper 
Tove Jessen senest den 18. marts på tlf. 40356553
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Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Her-
ning Kommune inviterer til en spændende inspirati-
onsaften under overskriften 

“Hvordan man bevarer lysten til arbejdet og undgår 
udbrændthed”
v/ psykolog Ole Rabjerg, Foreningen Agape, Silke-
borg

Sted : Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Alle 2, Herning

Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19:30

Tilmelding senest den 28. februar til
sognemedhjælper Tove Jessen
tlf. 40356553 / tbj@sctjohannes.dk 

  Alle er velkomne!
  Pris : 30,-kr.

Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste
i Herning Kommune

Inspirationsaften
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Aktuelt
Giv et besøg!

Fastelavn 2014

Café Johannes 7 år

Februar - Marts

Har vi tålmodighed med hinanden?

Cafe Johannes fejrer 7 års fødselsdag onsdag den 26. 
marts og inviterer til en hyggelig cafeeftermiddag 
med gratis kaffebord.

I år har vi fastelavnsgudstjeneste den 2. mar. kl. 9:30 
Vi inviterer derfor til den traditionelle familieguds-
tjeneste, hvor vi også efterfølgende har tøndeslag-
ning.
Vi serverer selvfølgelig også de traditionelle varme 
pølser med tilbehør, og kaffen skal vi heller ikke gå 
glip af. Udklædning i anledning af dagen er selvføl-
gelig en del af morskaben, men det er ikke et krav ;)

Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste består af frivil-
lige venner, der gør en stor indsats igennem besøg og 
samvær til gavn og glæde for et medmenneske.
Denne gruppe er hele tiden i bevægelse og vil gerne 
opfordre flere til at melde sig til denne tjeneste.
Overvej om der i din kalender kan blive en plads til, 
at du kan glæde et andet menneske med dit besøg.
Du kan igennem Besøgstjenesten blive en del af et 
større fællesskab af besøgsvenner, som får tilbudt 
inspirationssamvær, udflugter m.m.
Velkommen til inspirationsaften den 4. marts i Sct. 
Johannes Kirke (se nederst side 3)
Kontakt sognemedhjælper Tove Jessen tlf. 40356553 
tbj@sctjohannes.dk for uforpligtende samtale.

Mange af os trænger til at blive mindet om, at vi skal 
øve os i at have tålmodighed med andre. Se det gode 
i andre - sådan som historien herunder siger:
Under anden verdenskrig boede en gammel hol-
landsk kone i en landsby ganske tæt ved en tysk kon-
centrationslejr. Dag efter dag kunne hun se fangerne 
inde i lejren, og hun fik medlidenhed med dem.
En eftermiddag gik hun til lejren og bad om at tale 
med kommandanten. Han blev lamslået over, at en 
hollænder frivilligt kom til hans lejr, så han bød 
hende ind på sit kontor. Da konen fortalte, at hun 
gerne ville hjælpe fangerne med lidt mad, svarede 
kommandanten, at de skam fik god mad i hans lejr. 
De talte sammen i to timer. I løbet af samtalen fik 
hun at vide, at kommandantens søn sad i russisk 
krigsfangelejr, og hun sagde: »Tror De ikke, at Deres 
søn ville være glad, hvis nogen kom og gav ham lidt 
mere til kosten?«. Det fik kommandanten til at give 
sig, og den hollandske kone fik lov at komme med 
mad til fangerne. Hun fik naboerne til at hjælpe sig, 
så efterhånden kom hjælpen til at ligne noget.

En dag blev kommandanten forflyttet, og en barsk 
SS-officer kom til og aftalen blev stoppet. Men 
konen gav ikke op. Dag for dag kom hun til porten 
og bad om at tale med den nye kommandant, men 
han nægtede at tale med hende. Men hun blev ved, 
og til sidst tabte kommandanten tålmodigheden: En 
eftermiddag bankede han på døren til hendes lille 
hus, fulgt af fire store SS-folk. »Du har ønsket at tale 
med mig«, sagde kommandanten. »Ja«, sagde konen 
og bad dem komme inden for i sin stue. Da hun bød 
dem på te, sagde kommandanten nej tak - men hvad 
var det, hun ville tale med ham om? »At bringe mad 
til fangerne.« Men kommandanten var ubøjelig - det 
var en koncentrationslejr og ikke en børnehave. 
Til sidst så hun på ham og sagde: »Jeg ved, at du til 
sidst giver mig lov.«
»Hvad mener du?« spurgte kommandanten. »Jo«, 
sagde den hollandske kone, »den gode Gud har skabt 
alle mennesker, og derfor er der noget godt i alle 
mennesker - også i dig; derfor vil du sige ja.«
De fire SS’ere undertrykte en latter. Det var dog det 
morsomste, de havde hørt: At der skulle være noget 
godt i den satan, som de havde set pine og plage og 
tortere fangerne inde i lejren.
Men kommandanten blev ligbleg og hviskede: »Du 
vandt!« Og fra den dag fik hun igen lov at levere 
mad til lejren.

Fra Helge Lundblad: »Forventninger«
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Torsdag 6. febr. kl. 19:30 Sogneaften. Foredrag v. teolog og forlketingspolitiker Esben Lunde Larsen, 
Emne: Stauning “Frihed, har vi noget at bruge den til?”

Torsdag 13. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Tirsdag 18. febr. kl. 19.30 ”Lys på dage med sorg” – et psykologisk perspektiv. Hvordan leve og leve 

videre med sorg? Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan stå ved siden af? V. 
psykolog Aida Andersen, Herning.

Torsdag 20. febr. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Sang v. 
Hedeperlen, Hejnsvig. Der er bedemøde kl. 19.

Torsdag 27. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.

Torsdag 6. mar. kl. 19:30 Årsmøde / Generalforsamling i Menighedsarbejdet.
Torsdag 13. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Tirsdag 18.mar. kl. 19.30: ”Ovenlys på dage med sorg” – et teologisk perspektiv. Hvad er det kristne 

håb? Hvad betyder det, når vi i trosbekendelsen bekender, at vi ”tror på 
kødets opstandelse og det evige liv”? v. sognepræst Scot A. Christensen.

Torsdag 20. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup. Lovsang. Der er be-
demøde kl. 19.

 Søndag 23. mar. kl. 16:00 Koncert. Lørdag den 22. + Søndag den 23. marts er der Gospel Festival i 
Sct. Johannes Kirke. Dette følges op af en koncert om søndagen kl. 16. 
For priser og program se på http://www.henriettegospel.dk/25078731

Torsdag 27. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

VIL DU BRUGE DENNE DAG TIL AT RØVE - ELLER GIVE GLÆDE?

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. 16:30 - 17:00 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).
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret (Se program på Aktiv Centret).

Februar - Marts  

Hjemme hos os bruger vi ofte denne 
vending i vores morgenbøn:

»Herre, hjælp os i dag til ikke at tage 
glæden fra nogen.«

Dermed er også sagt, at glæde er noget, 
som vi kan berøve hinanden.
Men glæde er også noget, vi kan skabe 
hos andre.

Et brev, en opringning, en undskyldning, 
en anerkendelse er blot nogle af de mu-
ligheder, som vi har for at skabe glæde.

Og glæden fordobles, når den skabes. 
Man kan nemlig ikke skabe glæde hos 
andre uden også selv at blive smittet.
Det er ikke tilfældigt, at Paulus i teksten 
nævner glæde og mildhed sammen, for 
kun i mildhed kan glæden trives for alvor.

Derfor: Overvej, hvem du i dag kan 
skabe glæde hos. Gør alvor af det - og 
oplev, at mildheden vokser, og din egen 
dag bliver lidt lysere derved.

Flemming Kramp
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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: Bjarke Clausen, tlf. 5074 4725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.
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.
Projektmedarbejder: Thomas Lindberg, tlf: 2877 8290, thomas@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. febr. 4. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 LBJ Dansk Israelsmission Kl. 11 Rytmisk gudstj.
9. febr. Sidste søn. eft. h3k. 9:30 LBJ Kirkefrokost
16. febr. Septuagesima 9:30 + 11:00 SAC Y’s Men Danmark Kl. 11 Rytmisk gudstj.
23. febr. Seksagesima 9:30 SAC Dansk Ethioper Mission Kirkefrokost
2. mar. Fastelavn 9:30 LBJ Menighedsarbejdet Efterf. tøndeslagning
9. mar. 1. søn. i fasten 9:30 LBJ Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingsdag
16. mar. 2. søn. i fasten 9:30 + 11:00 SAC Kristelig Handicapforening Kl. 11 Rytmisk gudstj.
23. mar. 3. søn. i fasten 9:30 LBJ Dansk Bibelinstitut
30. mar. Midfaste 9:30 SAC Kirkefrokost
6. apr. Mariæ bebudelse 9:30 + 11:00 SAC Samvirkende Menighedspl. Kl. 11 Rytmisk gudstj.

Gudstjenester

DU KOM TIL VOR RUNDE JORD - Den Danske Salmebog - 70

Dagsorden for Menighedsarbejdets Årsmøde - 6. 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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Du kom til vor runde jord,
barn, på bare fødder,
midt i engles julekor,
med Himlens frakkeskøder.
Du var dreng i Nazareth,
stod i tømrerlære,
skar dit navn i stort og småt,
Jesus, du min Herre!

Du sprang kådt i dåben ud,
ingen ku’ dig kue,
Helligånden fløj fra Gud,

Johannes så en due.
Var der ondskab, folk som led,
djævelsk atmosfære,
du gav al din kærlighed,
Jesus, du min Herre.

Dagligt håb du tømred os,
vildt fra korsets planker,
døde for at være hos
din Far, med vore tanker.
Røveren fra Golgata
loved du at bære

med til Paradis den dag,
Jesus, du min Herre!

Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang at jeg syns jeg ku’
helt la’ vær’ at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre!

Sten Kaalø 1990.


