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ACT HERNING
Første gang i år fin-
der sted den 18. apr. 
Se mere side 2.

KONFIRMATION 2015
Læs side 3.

CAFÉ UDFLUGT 2015
Café Johannes afholder igen en 
udflugt. Læs hvorhen side 5.

BØRNEKIRKEN
Læs om et godt tilbud side 3.

FLERE LUCIAKJOLER
Vi har fået flere kjoler, så flok-
ken kan blive større.
Læs på bagsiden.

KUNSTUDSTILLINGER
Kirkens menighedslokaler bliver 
flittigt brugt af kunstnere.
Læs side 4.

Sikkerheden er i top i Juniorklubben IXTYS! - Fastelavn 2015

Jeg har altid elsket at bage, og 
da jeg hørte om Café Johannes, 
fik jeg tanken om, at jeg måske 
kunne bage, så det også kunne 
glæde andre.
Jeg var for første gang i Sct. 
Johannes kirkes legestue d. 26. 
februar med min datter Victoria 
på 7 måneder.
Her mødte jeg Tove, som også 
står for Café Johannes. Jeg spurg-
te hende, om de ikke manglede 
én, som kunne bage en kage til 

caféen.
Hun fortalte, at det ville de blive 
glade for. Jeg fik bagt en kage, 
som Victoria og jeg gik ned og 
afleverede d. 3. marts.
Det var dejligt at se, hvor glade 
de blev for kagen. Victoria og jeg 
var også med i cafeen, som var 
rigtig hyggelig. Det er ikke sidste 
gang, vi kommer der.

Med venlig hilsen 
Cathrine Bräuner

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt

Act Herning - også vores hjælpende hånd

Påske og Pinse kan give dig en skat

BesøgstjenestenBibelundervisning via Internettet

Støt Menighedsarbejdet i det frivillige, gode arbejde ved vores kirke!

April - Maj

Benyt venligst en af følgende muligheder:
1 - Indbetal til bankkonto:
  Reg: 2570 Konto: 6110 004 166
2 - Indlever kontant til kirkens personale.
3 - Brug QR-koden med din SmartPhone =>

6 aftener i Sydfløjen ved Sct. Johannes Kirke i 
Konfirmandstuen. Alle interesserede indbydes til 
Bibelundervisning følgende mandage kl. 19:00 – 
21:00 med en kort pause til en forfriskning ca. kl. 
20:00
  13. og 27. april.
  11. maj.
  1. 15. og 29. juni.

Underviser er fhv. højskole-
forstander Hans Erik Nissen, 
der gennemgår tekster fra 
Efeserbrevet. Kontaktperson for 
de planlagte aftener er Immanuel 
Fuglsang. Teksterne udvælges fra: 
www.lysetoglivet.dk  (”Guds ord 
er levende”). 
Deltagelse er gratis og kræver 

ikke tilmelding. Alle er velkomne, og alle kan delta-
ge, også selv om man ikke har adgang til Internettet. 
Yderligere oplysninger kan fås på telefon 5088 0624 
eller på mail: immanuel.fuglsang@teliamail.dk

Tirsdag den 19. maj kl. 18:30 
- 20:30 arrangeres der inspi-
rationsaften for Sct. Johannes 
Kirkes Besøgsvenner - vi mø-
des hos Vestergades Blomster, 
Vestergade 62, hvor blomster-
dekoratør Karina Juhl Bang vil 

udfordre os med en kreativ aften. Der er tilmelding 
til Tove Jessen tlf. 4035 6553 senest fredag den 8. 
maj.
Besøgstjenesten søger flere besøgsvenner, og hvis du 
overvejer, om det er noget for dig, opfordres du til at 
tage kontakt til sognemedhjælper Tove Jessen for en 
uforpligtende snak om, hvad det indebærer at være 
besøgsven ved Sct. Johannes Kirke.
Noget af det, der kendetegner besøgstjenesten, er 
“Giv lidt af din tid og få rigtig meget igen”.

Den 18. april kl. 9:00 - 15:00 
afholdes dette års første Act.
Denne gang med udgang fra 
Sct. Johannes Kirke.
Vi håber stadig på flere delta-

gere, både dem, der giver en hånd, 
og dem, der trænger til en.

Selv om krisetid i Danmark ser ud til at aftage, så ser 
vi stadig nød i Herning og omegn. Der er steder, hvor 
der hverken er økonomi eller kræfter til stede, og her 
kommer Act ind i billedet. De 4 kirkesamfund, som 
står bag, har i flere år kunnet stille med frivillige, så 
opgaverne er blevet klaret. Udviklingen ser dog så-
dan ud, at behovet ikke er faldende. Måske kunne du 
glæde et andet menneske ved at være med!? 
Se mere på www.actherning.dk

Lennart B. Jessen

Lige nu sidder jeg og læser forskellige studier af dan-
skernes mediebrug. Det kan lyde kedeligt. Det er det 
nu ikke, men det er deprimerende at læse, at danske-
res medievaner er, som de er. Det giver ikke kirker 
ret meget positivt talerum. Der er sikkert heller ikke 
mange, der læser det her. Bladet kommer kun ud i ca. 
4000 stk. i sognet, og deraf bliver kun en brøkdel sik-
kert læst. Og hvis du læser dette, er du sikkert i for-
vejen interesseret i kirke og kristent liv, hvordan skal 
kirken så kunne tale til alle dem, der ikke har hørt 
det gode budskab endnu, og som sikkert heller ikke 
gider, fordi de ikke ved, hvad de går glip af!?
Det er ikke anderledes i dag, end det var for 2000 år 
siden. Men - der er alligevel små glimt af lys i denne 
mørke verden. Påskens og Pinsens budskab giver det-
te lys. Når et menneske finder ud af, hvilke værdier 
det kan få igennem det, Jesus siger, så er det, som 
Jesus har sagt, som at finde en kostbar perle. Man kan 
næsten ikke lade være med at råbe: ”SE HVAD JEG 
HAR FUNDET!” :) 
Prøv det selv! Søg skatten i påsken!

Lennart B. Jessen
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Aktuelt
Børnekirken tager igen form ☺

Konfirmation 2015 i Sct. Johannes Kirke

April - Maj

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 26. april kl. 9:00

Vestervangskolens 7.B v. Lennart B. Jessen. Søndag den 26. april kl. 11:00

Brændgårdskolens 7.kl. v. Scot A. Christensen. Søndag den 3. maj kl. 10:00

Som mange måske ved, er der startet børnekirke i 
Sct. Johannes Kirke ved de rytmiske gudstjenester. 
I børnekirken tager vi børnene med ud lige før præ-
dikenen, så børnene får lidt frirum og mulighed for 
at høre bibelhistorier på en anderledes måde. Når 
prædikenen er slut, kommer vi ind igen og deltager 
ved resten af gudstjenesten. Efter påske udvider vi, 
så der er børnekirke både ved de rytmiske gudstje-
nester og ved hver anden højmesse, med mindre der 

er en anderledes gudstjeneste. Altså børnekirke hver 
søndag! I oversigten over gudstjenester er børnekirke 
annonceret med en smiley ☺ Har du som voksen lyst 
til at hjælpe til, så kontakt projektmedarbejder Anette 
S. Knudsen (kontaktmuligheder findes på bagsiden af 
kirkebladet). Vi glæder os til at se jer i kirken!
Venlig hilsen
Pia Jakobsen, Merete Clausen og Anette S. Knudsen
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Aktuelt
Kunstudvalget arrangerer udstillinger i Sct. Johannes Kirke

April - Maj

I februar og marts måned udstillede Ketty Dahl sine malerier i 
Sct.Johannes kirke. Midt i februar deltog hun og hendes mand ved 
gudstjenesten, og ifm. den efterfølgende kirkekaffe fortalte hun 
om sine tanker omkring malerierne. Det var en meget fin indfø-
ring i en dygtig kunstners tanker om sin kunst, der bestod af bi-
belsk inspirerede motiver. Sammen med sin mand, Finn Mølgaard, 
driver Ketty Møldahlgaard Galleri på Thyholm, som i øvrigt er 
Thyholms største galleri med en samling på over hundrede ma-
lerier. Hun fortæller selv, ”at de bibelske fortællinger er et skat-
kammer af budskaber til os om forholdet til Gud og mennesker, 
og dette guld skal også gerne lyse ud af billeder med afsæt i disse 
beretninger”. Man kan finde yderligere oplysninger ved at søge på Møldahlgaard Galleri på Facebook.

Fra uge 14-19 udstiller Hago Pedersen nogle af 
sine malerier i Sct. Johannes Kirke. Palmesøndag 
d. 29/3 ifm. kirkefrokosten er der fernisering. Han 
fortæller selv: ”Det er mig en glæde at udstille i 
Sct. Johannes Kirke. Jeg håber også, det vil glæde 
jer at se malerierne. I udstillingen er der land-
skabsmotiver, men de fleste af mine billeder har 
klangbund i bibelske tekster. I Ny og Gl. testamen-
te er der mange dramatiske episoder, der inspirerer 
til billeddannelse. Dertil kommer den ”ånd”, der 
fylder disse beretninger.
Billedkunst og kristendom spiller godt sammen, 
fordi det sanseindtryk og den dialog du får ved at 

se på et maleri, er helt dit eget. Et kunstværk skal ikke nødvendigvis forklares, men opleves. Derved kan bil-
ledkunsten være med til, at troen ikke alene er teoretisk viden, men oplevet og erfaret. Det visualiserede bil-
ledsprog kan være med til at få sandheder fra hovedet ned i hjertet, og der gør de mere gavn.”

Helle Noer udstiller sine billeder i kirken/sognehuset i maj og juni måned (uge 20-25). Pinsedag d. 24/5 ifm. 
kirkekaffe er der fernisering. Hun bor i Brejning ved Vejle, er 42 år, gift og har tegnet og malet mere eller 
mindre aktivt i snart 30 år. De fleste af hendes malerier er farverige og holdt i halvabstrakt stil med natura-
listiske elementer, og de har næsten alle en symbolsk idé eller historie at fortælle. Den kristne billedverden 
indgår i malerierne på forskellig vis – som oftest som en nyfortolkning af gamle symboler eller med opfin-
delsen af nye og mere tidssvarende billeder på de beretninger, vi kender fra Bibelens univers. Hun inspireres 
især af salmer og digte 
– og af spændende struk-
turer i naturen, som hun 
møder dem på sine rejser 
rundt om i verden, f.eks. i 
sten, tang eller træ. Også 
hænderne fascinerer hen-
de – fordi de kan udtryk-
ke så mange forskellige 
følelser og situationer. 
Som symbol på Gud er 
de også fantastiske, fordi 
Gud er én, der handler – 
altså bruger sine hænder.
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Torsdag 2. april kl. 20:00 Sogneaften / Salmesangsaften efter gudstjenesten kl. 19:00
Tirsdag 7. april kl. 19:30 IM-fællesmøde. Tale v. Missionærprovst, Esper Thidemann, Aarhus.
    Emne: ” Hvordan hvile i nåden – i det Jesus har gjort for mig?”
    Lovsang. Der er bedemøde kl. 19.
Torsdag 9. april kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Fredag 10. april kl. 18:00 Højskoledage i Hedeagerkirken. v. Kristian Bøcker, Jelling.
Lørdag 11. april kl. 9:30 Højskoledage i Hedeagerkirken. v. Sørine Godtfredsen og Willy Egmose.
Mandag 13. april kl. 19:00 Bibelundervisning via Internettet. Se side 2.
Tirsdag 14. april kl. 19:00 Kongedøtre. Et møde for kvinder.
Torsdag 16. april kl. 19:30 IM-møde. Sang og vidnemøde v. Fritidsforkynder, Svend Erik Petersen, 

Ringkøbing. Der er bedemøde kl. 19.
Lørdag 18. april kl. 9-15 Act Herning. En hjælpende hånd fra kirken. Denne gang fra Sct. Joh.
Torsdag 23. april kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Mandag 27. april kl. 19:00 Bibelundervisning via Internettet. Se side 2.

Mandag 4. maj kl. 19:00 Kongedøtre. Et møde for kvinder.
Torsdag 7. maj kl. 19:30 Sogneaften v/ Jens Fischer-Nielsen, Kolding.
Mandag 11. maj kl. 19:00 Bibelundervisning via Internettet. Se side 2.
Tirsdag 12. maj kl. 11:45 Caféudflugt. Se her nedefor.
Tirsdag 19. maj kl. 18:30 Inspirationsaften for besøgstjenesten. Se side 2 .
Torsdag 21. maj kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Regionsleder, Niels Jørgen Larsen, Skødstrup.
    Lovsang. Der er bedemøde kl. 19.
Søndag 31. maj kl. 11:00 Menighedsrådets årsmøde i forbindelse med kirkefrokosten.

Kirkekalender

Café Udflugt - bl.a. til Mallemukken

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

April - Maj

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. 16:15 - 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 centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).

Tirsdag den 12. maj tager Cafeen på ud-
flugt. Der bliver afgang fra Sct. Johannes 
Kirke kl. 11:45. Turen køres direkte mod 
Thyborøn, hvor der venter en spæn-

dende eftermiddag. Første stop bliver ved Thyborøn 
Kirke, hvor vi vil få en guidet rundvisning og høre 
om det moderne kirkecenter. Kirken blev indviet fe-
bruar 2011. Bussen vil derefter køre os til De Røde 
Barakker / Mallemukken, hvor vi skal nyde kaffen. 
Når vi igen har taget plads i bussen, vil en guide fra 
Jyllandsakvariet køre med os på tur i og omkring 

Thyborøn. Sidst på 
eftermiddagen sætter 
vi igen kursen mod 
Herning med forventet 

hjemkomst kl. 18. Året igennem giver Café Johannes, 
takket være frivillige kræfter, et overskud, som gør 
det muligt at arrangere en udflugt for et beskedent 
beløb. Turen inkl. kaffebord koster 100,- kr. som be-
tales ved personlig henvendelse / tilmelding i Café 
Johannes fra tirsdag den 7. april efter først til mølle 
princip. 
(Husk, ved 
tilmelding 
at gøre op-
mærksom 
på evt. 
behov for 
diabetes 
brød).

CAFÉ
JOHANNES



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 B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk, 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, 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: Anette S. Knudsen, tlf: 2625 9468, ask@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. apr. Skærtorsdag 19:00 LBJ + SAC Dansk Bibel Institut
3. apr. Langfredag 9:30 SAC Dansk Israelsmission
5. apr. Påskedag 9:30 LBJ Åbne Døre
6. apr. 2. påskedag 9:30 SAC Dansk Oase
12. apr. 1. søn. eft. påske 10:00 LBJ Familiegudstjeneste
19. apr. 2. søn. eft. påske 9:30 + 11:00☺ SAC Foreningen Agape
26. apr. 3. søn. eft. påske 9:00 + 11:00 LBJ Konfirmation VVS
1. maj Bededag 9:30 LBJ Vort eget missionspr.
3. maj 4. søn. eft. påske 10:00 SAC Konfirmation BS
10. maj 5. søn. eft. påske 9:30 + 11:00☺ SAC
14. maj Kristi himmelfart 14:00 SAC
17. maj 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00☺ LBJ Indre Mission
24. maj Pinsedag 9:30☺ SAC Menighedsarbejdet
25. maj 2. pinsedag 9:30 LBJ
31. maj Trinitatis 9:30 SAC Døvemenighederne Kirkefrokost
7. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ LBJ

Når der er en☺ved gudstjenestetiden, arrangerer vi Børnekirke under prædikenen!

Gudstjenester
Information

Information & Adresseliste

Supplering af luciakjoler
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Margit Andersen har igen været i gang med nål, tråd 
og derved syet flere Luciakjoler til Sct. Johannes 
Kirke, nu også i mindre størrelser.
Margit blev spurgt, hvad der fik hende til at sige ja til 
det stor arbejde, der er lagt i disse Luciakjoler. Margit 
fortæller, hun som barn oplevede stor glæde igen-
nem at gå i søndagsskole og mindes oplevelsen af, 
at hendes far en gang årligt gjorde lastbilen i stand 
med bænke og presenning for at køre med søndags-
skolebørn på udflugt til Lindum skov.
Margit glæder sig endvidere over at se glade Lucia-
børn i TV, og nu er traditionen genoptaget i hendes 
eget sogn. Margit håber, rigtig mange børn har lyst 
til at være med til at bære kjolerne i forbindelse med 
luciaoptog i og ud fra Sct. Johannes Kirke og derved 
sprede megen glæde de kommende år.


