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• ÅBENT TÅRN
Lørdag den 6. sept. 
Læs mere om udsigt fra kirke-
tårnet på bagsiden.

• ACT HERNING
For anden gang i 2014, den 13. 
sept. er der gang i ACT. Læs 
mere på bagsiden!

• MENIGHEDSLEJR 2014
Læs om lejren og programmet 
på side 2.

• ALLEHELGENS SØNDAG
Læs mere om mindegudstjene-
sten på side 4.

• LUCIA OPTOG 
Se side 5. Vi opfordrer igen 
unge til at være med.

Sd

Hej! Mit navn er Anette og jeg er 
den, der overtager ungdomsarbej-
det i Sct. Johannes efter Thomas. 
Jeg er 20 år og nybagt student fra 
Det Kristne Gymnasium i Ring-
købing (KG) og har masser af lyst 
til at give den gas med de unge i 
kirken. Jeg kommer oprindeligt 
fra den lille by Grauballe ved 
Silkeborg og har, inden jeg tog til 
Ringkøbing, været to år på Hest-
lund Efterskole. 
Jeg glæder mig til at blive en del 
af samfundet i kirken. Sport og 

udeliv med ture i skoven og ha-
vearbejde er noget jeg sætter stor 
pris på og slapper meget af i, men 
en god kop kaffe og en stille og 
rolig snak er der også altid plads 
til. 
Min gymnasietid på KG har lært 
mig meget om mig selv og om tro, 
og jeg glæder mig til at dele mine 
erfaringer og min tro med de unge 
i juniorklubben og i den teenklub, 
jeg skal have stablet på benene. 
Jeg var også med til at starte en 
teenklub i Ringkøbing, da jeg gik 
i 1.g og har haft stor glæde ved at 
bruge mange aftner med en lille 
flok drenge og piger der. 
Jeg er spændt på de nye udfor-
dringer og opgaver, der vil møde 
mig i det kommende år og glæder 
mig til at få mulighed for at hilse 
på jer i menigheden. Jeg får helt 
sikkert brug for jeres opbakning 
til en masse praktiske ting om-
kring klubarbejdet – så jeg siger 
allerede nu ”tak” for en venlig 
håndsrækning, men skal arbejdet 
med de unge lykkes, så vil jeg 
rigtig gerne, at I vil være med til 
at bede for ungdomsarbejdet. 

Anette S. Knudsen

Høst / Familiegudstjeneste søndag den 14. september
kl. 9:30. Medbring gerne blomster / høstgaver, som
børnene kan bære ind i gudstjenesten.
Vi ses i våbenhuset ;)

SOGNEUDFLUGT 2014 - Læs mere på side 3.

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Menighedslejr - fredag den 3. og lørdag den 4. oktober 2014

September - Oktober - November

Så er det atter blevet tid til vores årlige menighedslejr. 
Et par gode og hyggelige dage, som efterhånden er 
blevet til en lille tradition. Det er i år femte gang, vi 
afholder lejren, og vi håber, rigtig mange har lyst til 
at være med og til at bakke op om lejren. Er du ny i 
menigheden, eller har du aldrig været med før, da er 
det en rigtig god måde at lære nogle nye at kende på. 
Det er godt at kunne bruge tid sammen, både på det 
åndelige plan, men også på det helt almindelige men-
neskelige plan, så lejren plejer at være en fin blanding 
af begge dele. Igen i år afholdes lejren i spejderhu-
set Tårnborg, Sebbesandevej 2C i Tjørring. Der er 
mulighed for at overnatte på stedet. Hvis nogen har 
brug for kørelejlighed, vil det være muligt. I år har vi 
inviteret Stig Christensen til at komme og tale. Stig 
Christensen er fra Sønderborg, hvor han fungerede 
som sognepræst i 41 år. Han gik på pension d. 1. fe-
bruar.  Stig er i øvrigt far til Scot Christensen.
Stig Christensen fortæller her om de overvejelser, han 
har gjort sig omkring de tre bibeltimer, han vil holde:

”Overordnet tema for disse bibeltimer er Guds kærlig-
hed og vor erfaring og modtagelse heraf. Undertiden 
bliver talen om Guds kærlighed til sentimentalitet ved, 
at man taler om kærligheden på en ren følelsesbetonet 
og uforpligtende måde uden at medtage den bibelske 
sammenhæng, hvor kærlighed og sandhed altid er 
uløseligt forbundet. Hvis man kun taler om sandhed 
uden talen om kærlighed, så bliver det let til lovtræl-
dom og fordømmelse. Jesus Kristus er ikke kun åben-
baringen af Guds kærlighed, men også åbenbaringen 
af sandheden om Gud og i næste omgang sandheden 
om mennesket. I disse bibeltimer skal vi altså arbejde 
med forståelsen af kærlighed og sandhed. Sandheden 
i bibelsk forstand er ikke en filosofisk, intellektuel 
størrelse, men en person. Kærligheden er ikke en 
følelse eller en gerning, men en person. Derfor er kri-
sten kærlighed og sandhed ikke så meget et spørgs-
mål om følelser eller gerninger, men meget mere et 
spørgsmål om personlighed og karakterdannelse. Det 
er en stor udfordring for ethvert menneske at overveje 
dannelsen af en kristen karakter præget af Guds kær-
lighed og sandhed”.

PROGRAM:
Fredag:
17.30: velkomst og aftensmad
19.30: bibeltime v. Stig Christensen (”jeg elsker jer”, 
siger Herren – om forholdet mellem den gode far og 
den fortabte søn). Forud herfor er der en tid med lov-
sange hvor Bjarke Clausen, vores nye organist med-
virker.
21.00: aftenkaffe
22.00: go ńat!
Lørdag:
09.30-10.30: morgenmad
10.30-11.30: bibeltime v. Stig Christensen (”Den, der 
har set mig, har set Faderen”, siger Jesus).
12.00: frokost
13.00-16.00: hygge, gåture, løb v. Lars Madsen, kaffe
16.00-17.00: bibeltime v. Stig Christensen (”Abba, 
Far”, siger vi – vor modtagelse af Guds kærlighed)
17.30: aftensmad og hyggeaften.  
22.00: afslutning.

PRIS: (gælder for hele lejren)
0-4 år gratis øvrige 175 kr familie 400 kr 
Deltager man kun i noget af lejren betales et beløb for 
de enkelte måltider

TILMELDING: senest d. 25. september til Scot 
Christensen på telefon: 97 21 42 93 / 24 66 44 30  el-
ler på e-mail: sac@km.dk

Stig Christensen

ØRNEREDEN
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Aktuelt
Sogneudflugten 2014

Ørnereden og Spætten begynder igen

Ny kunstudstilling i kirken

September - Okober - November

Den var værd at 
skrive hjem om. 
Vejret var strålende 
i alle ordets betyd-
ninger. Det så ellers 
ikke så godt ud fra 
morgenstunden, for 
arrangøren, Allan 
Skovridder var blevet 
syg  og måtte erstat-
tes af Knud Haaning, 

som klarede alle skærene med bravur, selv om der var 
mere, der ikke lige gik op i første omgang. Bl.a. rund-
viseren som havde misforstået et tidspunkt, men det 
var hurtigt glemt og tilgivet, da han først kom i gang 
og fortalte om Bjerre Herred / Juelsminde området, så 

man næsten følte sig hjemme på stedet. Alt blev præ-
steret af frivillig arbejdskraft, som fortsatte efter vi 
var vendt tilbage til Glud museum, hvor vi fik serveret 
en fortrinlig middag og derefter en meget grundig 
guidet rundvisning i en del af museets gamle huse. Til 
slut blev vi budt på kaffe med lagkage, alt udført og 
serveret af de frivillige.
Efter at Knud Haaning igen tog over, var vi en tur på 
havnen i Snaptun, derefter kom vi forbi Boller Slot, 
som er fra Kr. Den 4.s tid, som han købte til koneslot. 
Slottet er senere anvendt til plejehjem for Horsens 
kommune. Tidsrammen blev overholdt, for udflugten 
var perfekt tilrettelagt. Vi var hjemme igen kl. 18 efter 
en oplevelsesrig dag.
Tak for alletiders tur !

Kay From

Med opstarten af ny sæson be-
gynder vi Sct. Johannes Kirkes 
legestue, Ørnereden med at fejre 
6 års fødselsdag torsdag den 4. 
september kl. 9:30 - 11:30 
Kom og vær med til en festlig 

formiddag.
Ørnereden er for børn i alderen fra 0 - ca. 

3 år ifølge en voksen. Tilbudet er gratis :)
Se også www.sctjohannes.dk

Velkommen til festlig opstart i  Sct. 
Johannes Kirkes børneklub Spæt-

ten torsdag den 4. september kl. 
14:30 - 16 - vi skal fejre 7 års 
fødselsdag.

Spætten er for alle børn i alderen 
4 - 8 år. Tilbudet er gratis :)

Se program på www.sctjohannes.dk - 
eller hent et i kirken eller på biblioteket.

Fra 1. oktober udstiller Hanne Jensen, Torup Kunst, 
nogle af sine malerier i Sct. Johannes Kirke. Hun er 
den første i en række af kunstnere der den kommen-
de tid vil udstille deres kunst i kirken.  Hanne Jensen 
har et galleri i Hedensted, og man kan få lidt fornem-
melse for hendes malerier på www.torupkunst.dk.
Hanne Jensen fortæller selv om sine malerier: ”Ma-
lerierne er inspireret af oplevelser, samtaler, naturens 
mangfoldighed og foranderlighed, der omgiver os 
dagligt. Malerierne varierer fra abstrakte og farve-
strålende malerier til rolige landskabs malerier og 
bibelord malerier”.

Hanne Jensen maler med akrylfarve på lærred, og 
det abstrakte, rustikke og rå look fascinerer hende i 
særdeleshed.
Alle er velkomne til at kigge forbi i kirkens lokaler 
fra den 1.oktober.

ØRNEREDEN
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Aktuelt
Ældrevenlig gudstjeneste - Tirsdag den 16. september kl. 14:00

KFUM-Spejdernes JulemarkedRosengudstjeneste i kirken

Allehelgens søndag

September - Oktober - November

Søndag den 23. november
fra kl. 10.30 – 14.00

i Sct. Johannes Kirke.

Dekorationer, juletræer, nisser, tombola m.m.
På gensyn! 

KFUM-Spejderne Sct. Johannes gruppe

GAVE TIL MENIGHEDSARBEJDET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• Indbetal i bank: reg. 2570 konto. 6110-004-166
• Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé
Skattefradrag kan opnås via Menighedsarbejdet.
Henvendelse til Lennart B. Jessen.

   Som en ny mulighed, kan
   du også scanne denne QR
   kode med din SmartPhone,
   og følge vejledningen. 
   Her kan man dog give til
   forskellige formål.

Søndag den 2. november er der som tidligere år to 
gudstjenester. Der er rytmisk gudstjeneste kl. 11:00, 
og så er der en mindegudstjeneste kl. 16:00, hvor 
begge præster læser navnene op på de døde, som de 
har begravet i det forgangne år. Vi planlægger, at der 
forud for gudstjenesten kl. 16 er kirkekaffe allerede kl. 
15:00. Vi inviterer også igen pårørende til at deltage 
her.

Tirsdag den 16. september kl. 14:00 inviterer Sct. 
Johannes Kirke til gudstjeneste med efterfølgende 
kaffebord, hvor også Cafe Johannes deltager.
I lighed med eftermiddagsgudstjenesten i april måned 
vil der være vægtlægning på tilgængelighed. Det er 
muligt at bestille gratis Taxa /  lift Taxa hos Herning 
Taxa, som igen har påtagetsig at koordinere kørselen. 
( Lifttaxa skal bestilles senest dagen før).
Ved Sct. Johannes Kirke vil der være hjælpende hæn-
der til at tage imod og iøvrigt være behjælpelig med 
at alle får en god eftermiddag.

Alle opfordres til at tænke over, om man kender 
nogen, der kan have glæde af en sådan eftermiddag - 
vær med til at fortælle det videre og tilbyd evt. at tage 
med som støtte. Frivillige hjælpere må gerne køre 
med i Taxa.

Hvis du har tid, kræfter og lyst til at hjælpe, må du 
evt. gerne rette henvendelse til sognemedhjælper Tove 
Jessen tlf 4035 6553

Søndag d. 26. oktober kl. 19:00. 
Gudstjenesten henvender sig både til overlevere 
efter krænkelser, til pårørende og til  mennesker som 
solidariserer sig med de, som er sårede  på grund 
af andres overgreb. Fokus ved gudstjenesten er på 
Guds barmhjertighed og kærlighed. Hovedsigtet er 
at vise solidaritet og give støtte og opmuntring til 
mennesker, som enten har været udsat for seksuelle 
overgreb eller oplevet andre former for krænkelser 
og vold. Efter gudstjenesten er der samling til kaffe-
bord og information om arbejdet i KRIS. Der er også 
mulighed for at tale med en KRIS-medarbejder.

KRIS i Herning
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Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:30 - 17:15 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 centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).

Torsdag d. 4. sept. kl. 19.30 Sogneaften. Besøg fra Kristeligt Lutheransk Trossamfund. Menighedstjener 
Flemming Lauridsen og formand Mads Lauridsen fortæller.

Torsdag d. 11. sept. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag d. 16. sept. kl. 14.00 Ældrevenlig gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe i Café Johannes.
Torsdag d. 18. sept. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Brian Madsen, Vejle. Sang v. LM-Seniorkor, 

Herning. Der er bedemøde kl. 19
Torsdag d. 25. sept. kl. 13.00 Aktion Børnehjælp. Vi tager på udflugt - se program.

Torsdag d. 2. okt. kl. 19.30 Sogneaften. Marianne Villekjær fortæller om Ægypten.
Torsdag d. 9. okt. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Torsdag d. 16. okt. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Villy Sørensen, Hammel. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19
Torsdag d. 23. okt. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Torsdag d. 6. nov. kl. 19.30 Sogneaften. Esben Lunde Larsen, Emne:”Frihed- har vi noget at bruge den til”
Torsdag d. 13. nov. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Onsdag d. 19. nov. kl. 19.30 Foredrag v. Aida Andersen. ”Hvis du gerne vil høre mere om sorg og sorg-

reaktioner, så er dette en aften for dig. En aften med fokus på, hvordan vi 
mennesker kan opleve sorg, og hvordan vi håndterer det. Du vil også få in-
put til, hvordan man kan leve videre med sorgen”

Torsdag d. 20. nov. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. Lovsang. Der er 
bedemøde kl. 19

Torsdag d. 27. nov. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Sognekalender

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

September - Oktober - November

Ligesom tidligere år vil vi gerne gentage succesen 
med at arrangere Luciaoptog. Vi har dragter til for-

målet i Sct. Johannes Kirke, og opfordrer friske sang-
glade børn og unge i alderen fra 9 år, at tilmelde sig 
til denne opgave.
Vi oplyser senere om øvetider og arrangementer.
Yderligere oplysninger og tilmelding til Anette 
Knudsen tlf. 2625 9468 eller til Tove Jessen tlf. 4035 
6553

Forberedelse til Luciaoptog

Guds ord det er vort arvegods, det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros, vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød, vor trøst i liv og død;
o Gud! ihvor det går, lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!

DDS 401 - N.F.S. Grundtvig 1817.



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. 1500 til 1700

Sognepræster:
 Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.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 / 8615 1808, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
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: Anette S. Knudsen, tlf: 2625 9468, ask@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
31. aug. 11. søn. efter trin. 9:30 SAC Agape Bemærk ingen frokost
7. sept. 12. søn. efter trin. 9:30+11:00 LBJ Menighedsarbejdet Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
14. sept. 13. søn. efter trin. 9:30 LBJ Indre Mission Høst & Familiegudstjeneste
16. sept. 14:00 LBJ Ældrevenlig gudstjeneste
21. sept. 14. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Dansk Oase Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
28. sept. 15. søn. efter trin. 9:30 LBJ Norea Radio Kirkefrokost
5. okt. 16. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Dk. Europa mission Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
12. okt. 17. søn. efter trin. 9:30 SAC Åbne Døre
19. okt. 18. søn. efter trin. 9:30+11:00 LBJ Kfum/K Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
19. okt. 18. søn. efter trin. 14:00 Døvegudstjeneste
26. okt. 19. søn. efter trin. 9:30 LBJ Ordet og Israel Familiegudstjeneste+frokost
26. okt. 19. søn. efter trin. 19:00 Mogens Svendsen KRIS Rosengudstjeneste

2. nov. Alle helgens dag

11:00 SAC
13:30 Alex Dahl Nielsen
14:00 Bo Knudsen
16:00 LBJ+SAC

Kl. 11 rytmisk gudstjenest
Vestre Kapel
Nordre Kapel
Sct. Johannes Kirke

9. nov. 21. søn. efter trin. 9:30 LBJ Menighedsfakultetet
16. nov. 22. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Gideonitterne Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
23. nov. Sidste søn. kirkeår. 9:30 LBJ Blå Kors (lokalt) Familiegudstjeneste
24. nov. 19:00 SAC Børn & Unge gudstjeneste
30. nov. 1. søndag i advent 9:30 SAC Vort missionsprojekt Kirkefrokost
7. dec. 2. søndag i advent 9:30+11:00 LBJ Bibellæser ringen Kl. 11 rytmisk gudstjeneste

Gudstjenester
Information

Kontakter & Information
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ACT-HerningÅbent tårn

FÅ ELLER GIV HJÆLP 
To gange hvert år arrangeres ACT. Datoen 
er lørdag den 13. september kl. 9-15 med 
samling i Fredens Kirke.
Tilmelding inden 9. september på hjemme-
siden, hvor man også kan læse mere om 
ACT og de muligheder, der er.
www.actherning.dk

SE HERNING OVENFRA
Lørdag den 6. september holder kirken 
tårnet åben kl. 11-13. Hvis du kan og tør 
tage de ca. 162 trin op, så venter der dig 
en oplevelse!
Hvis vejret er godt, er der en fantastisk ud-
sigt fra ca. 40 m højde. Hvis det er gråvejr 
eller regn, så er det i sig selv også en op-
levelse værd - Der er gratis entré!


