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AKTUELT
September - Oktober - November

DÅB
1.5.2017 - 31.7.2017

Khazem Farajpur
Noora Bunch Isager
Salah Morad Samadi
Saada Abdulla Borka
Theodor Bro Andersen
Seena Khalil Darnahall
Andrea Pinnerup Kiilerich
Ajla Patricia Navarro Wolf
Sophus Majlund Christiansen
Khalil Muhammed Mina Darnahall

SPÆTTEN
Torsdag den 7. september inviterer 
Spætten børn i alderen 4 - 8 år til 
fødselsdagsfest, i år fylder Spæt-
ten 10 år :) Opstarten efter en lang 

sommerferie bliver med overskriften : “Fest, sang 
og glæde” :) Stort velkommen til nye og tidligere 
“Spættebørn”. På grund af byggerod i efteråret, 
mødes Spætten i kirketårnet på 1. sal.
Der vil hver gang stå en voksen i kirkens indgang 
for at tage imod og guide videre. Se yderligere pro-
gram på www.sctjohannes.dk. På gensyn i Spætten.

RETRO
En klub for piger fra 9 år og 
op, vi har et hyggeligt fælles-
skab hvor tro og kreativitet er 
nøgleord.
Vi mødes hver anden torsdag 
i kirketårnet fra kl. 18.30 til 
20.30, hvis ikke andet er meldt 
ud. 
Vi findes på Facebook 
“ReTRO”, følg gerne med på 
siden og se hvad vi laver. :-)

Der er løbende brug for hjælpende hænder i ReTRO, 
så skulle du som ung/voksen have lyst til at være en 
del af vores fællesskab, så vil vi gerne høre fra dig. 
Kontaktperson: Kirke og kulturmedarbejder, Dorte 
Søltoft Bach, Mobil: 2530 9327,
dsb@sctjohannes.dk

LUCIA
Alle børn inviteres til at deltage i Lucia.
Vi mødes for at øve i Sct. Johannes Kirkes lokaler 
torsdag den 16.+23. + 29. november kl. 15:40- 
16:15. Vi skal gå Lucia ved tre arrangementer i 
december. Kom og vær med i hyggeligt og festligt 
samvær. Tilmelding til Dorte, Bjarke eller Tove. Se 
adresselisten på side 5. 

GOSPEL KIDS
Gospel Kids er Sct. Johannes Kirkes 
rytmiske børnekor for børn fra 7-13 år. 
Vi mødes torsdag fra kl. 15:30 - 16:30 
i Sct. Johannes Kirkes lokaler. Første 
gang efter sommerferien er torsdag d. 

7. september. Nye er meget velkomne. Det er gratis 
at gå til Gospel Kids. Hvert år tager koret på en 
festival, sammen med 2-300 andre gospelkids børn. 
For yderligere oplysninger, kontakt Bjarke Clausen.

Sct. Johannes Kirke, Herning2



AKTUELT
September - Oktober - November

KONCERT
Søndag d. 29. oktober kl. 16
Gospelkoret Good Time under ledelse af Henrik 
Tjagvad. Koret har 10 års jubilæum, og i den an-
ledning genopfrisker de nogle af de sange, de har 
haft allermest glæde af gennem årene. Derudover 
synger de et bredt udvalg af gospelsange i for-
skellige stilarter, så der er noget for enhver smag. 
Et par fællessange er der også på programmet.

Bjarke Clausen

MENIGHEDSLEJREN 2017
Så er vi klar med programmet til vores årlige me-
nighedslejr, som afholdes d. 22.-23. september på 
Tårnborg, Sebbesandevej 2 (lige nord for Tjørring).
Som altid vil der forgå en række spændende aktivite-
ter for både børn og voksne, tid til fordybelse og tid 
til afslappet samvær. Årets gæstetaler er Kurt Hjem-
dal fra Norge, som har et par interessante emner på 
programmet. 
Vi håber, at rigtig mange fra menigheden vil være 
med igen i år, og er du ny eller relativ ny i menighe-
den, så er du også hjertelig velkommen!
Her er det fulde program for weekenden:

Fredag:
17.30 Velkomst
18.00 Aftensmad
19.30 ”Hvad er en menighed?” v. Kurt Hjemdal
21.00 Aftenkaffe
21.30 Aftensang
22.00 Tak for i aften!
Lørdag:
  9.30 Formiddagskaffe
10.00 ”Hvordan lever en menighed?” Om nådega-
ver og tjenester v. Kurt Hjemdal
12.00 Frokost

13.30 ”Hvordan vokser en menighed?”
 Om diakoni, evangelisation og mission.
 v. Kurt Hjemdal
15.00 Eftermiddagskaffe
15.30 Aktiviteter (fodbold, opgaveløb)
18.00 Aftensmad
19.30 Lovsangsaften (med mulighed for forbøn).
 Lejlighedskoret under ledelse af vores
 organist Bjarke Clausen
21.00 Aftenkaffe
21.30 Aftensang
22.00 Oprydning og tak for i aften
Der vil under hele lejren være program og aktiviteter 
for børn v. Tina Sasser Tungelund.
Søndag:
Kurt Hjemdal taler ved gudstjenesten, så vi ses i Sct. 
Johannes Kirke kl. 10.00 til en festlig søndagsguds-
tjeneste.
Tilmelding til Hans Kristian Ravn, enten på mail 
hkravn55@gmail.com eller tlf. 4047 5620.
Hvis du vil hjælpe med eksempelvis bagning, kan du 
henvende dig til Dorte Bach.
Pris for lejren:
For hele lejren 195 kr. pr. person. Familiepris 450 kr.
Fredag  95 kr. pr. person. Familiepris 200 kr.
Lørdag  130 kr. pr. person. Familiepris 300 kr.

Sct. Johannes Kirke, Herning 3



Mandag 4. sept. kl. 18.30 Alphakursus. Første aften. (Se hele programmet på side 6)
Torsdag 7. sept. kl. 14.30 Børneklubben Spætten. Opstart efter sommerferie.
Torsdag 7. sept. kl. 15.30 Børnekoret Gospel Kids. Opstart efter sommerferie.
Torsdag 7. sept. kl. 19.30 Sogneaften v. Bodil F. Skjøtt, generalsekretær ved Israelsmissionen.
    Emne: Når jøder møder Jesus i dag.
Tirsdag 12. sept. kl. 14.00 Ældregudstjeneste & Café Johannes.
Torsdag 14. sept. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 21. sept. kl. 19.30 Bibelforedrag. Se beskrivelse side 6.
Fredag 22. sept. kl. 17.30 Menighedslejr begynder. (Se hele programmet på side 3)
Torsdag 28. sept. kl. 13.00 Aktion Børnehjælp. Vi tager på udflugt - Der er tilmelding.
Torsdag 28. sept. kl. 16.30 Messy Church i Sct. Johannes Kirke.

Torsdag 5. okt. kl. 19.30 Sogneaften (oplysninger kommer senere)
Torsdag 12. okt. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 19. okt. kl. 19.30 Bibelforedrag. Se beskrivelse side 6.
Torsdag 26. okt. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Lørdag 28 okt.  Sigurd arrangement i Herning Kirke (Billetsalg i Sct. Joh.)
Søndag 29. okt. kl. 16.00 Koncert med gospelkoret Good Time.

Torsdag 2. nov. kl. 19.30 Sogneaften. Martin Luther v. Knud Skov.
Torsdag 9. nov. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 16. nov. kl. 19.30 Bibelforedrag. Se beskrivelse side 6.
Mandag 27. nov. kl. 16.30 Messy Church i Sct. Johannes Kirke.
Onsdag 29. nov. kl. 19.00 Besøgstjenesten arrangerer adventshygge for besøgsvenner.
Torsdag 30. nov. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.

Faste ugentlige arrangementer i kirken
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Forbøn i den Lille Sal.
Hver torsdag kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården.
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).
 kl. 15:30-16:30 Gospel Kids. (Se oplysninger på www).

KIRKEBLADET
Blad nummer 78
Sept. - nov. 2017
Næste blad udkommer
1. december.
Indsendelsesfrist 1. nov. 
Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
Lennart B. Jessen.
lj@sctjohannes.dk Forside: Messy Church

CAFÉ JOHANNES
Café Johannes arrangerer kaffebord i 
forbindelse med ældregudstjenesten 
tirsdag den 12. september kl. 14:00
Vi glæder os til en rigtig god efter-

middag, som indledes med gudstjeneste, efterfulgt
af hyggeligt samvær over kaffen.
Der er mulighed for at bestille kirkebil
hos Herning Taxa.
Bestilles dagen forinden.

Velkommen i Sct. Johannes Kirke - Der er også en stol til dig!

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
3. sept. 12. sønd. eft. trin. 10:00☺LBJ Menighedsarbejdet
10. sept. 13. sønd. eft. trin. 10:00☺SAC Dansk Oase
12. sept. 14:00 SAC Ældregudstjeneste
17. sept. 14. sønd. eft. trin. 10:00☺LBJ Høstgudstjeneste
24. sept. 15. sønd. eft. trin. 10:00 SAC Dansk Europa Mission
28. sept. 16:30 LBJ Messy Church
1. okt. 16. sønd. eft. trin. 10:00☺SAC Åbne Døre
8. okt. 17. sønd. eft. trin. 10:00☺LBJ Indre Mission
15. okt. 18. sønd. eft. trin. 10:00☺LBJ Dansk Bibel Institut
22. okt. 19. sønd. eft. trin. 10:00☺SAC Agape
29. okt. 20. sønd. eft. trin. 10:00☺LBJ D.F.Søndagsskoler Kirkefrokost
29. okt. 19:00 MS Rosengudstjeneste
5. nov. Allehelgen 16:00 LBJ Kirkekaffe forud kl. 15.
12. nov. 22. sønd. eft. trin. 10:00☺SAC Retten Til Liv
19. nov. 23. sønd. eft. trin. 10:00☺ LBJ Menighedsfakultetet
26. nov. Sidste s. i kirkeåret 10:00☺SAC MAF Kirkefrokost
27. nov. 16:30 SAC Messy Church
3. dec. 1. søndag i advent 10:00 SAC Menighedsarbejdet Kirkefrokost

Børnekirke i gudstjenester, hvor der er en

GUDSTJENESTER
Info.

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, 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, 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 (har fri mandag)
Kirketjener: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Kirke- og Kulturmedarbejder: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Kirke- og Kulturmedarbejder: Dorte S. Bach, tlf: 2530 9327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri fredag) 

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften: Al transport bestilles gratis dagen før senest kl. 20.00 hos Herning
Taxa, tlf. 97 12 07 77. Oplys: Navn, adresse, tlf.nr., ankomsttid - og om der evt. er hjælpemiddel / ledsager.
Returkørsel fra kirken og hjem skal bestilles af kirketjeneren. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.

KONTAKT

MINDEGUDSTJENESTE
Søndag den 5. november kl. 16:00
Allehelgensgudstjeneste  med 
forudgående kaffebord kl 15:00.
Alle er velkomne!

ALLEHELGEN

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



TIL KIRKE & SOGN
September - Oktober - November

AFTENER MED BIBELFOREDRAG FORTSÆTTES
Efter et oplæg bliver der tid til kaffe og samtale og/eller spørgsmål. ”Kaffebordet” tænkes frembragt ved, at 
hver deltager medbringer sin egen kaffe og kage – med tanke på, at der måske skal være til en person ekstra. 
Det hele stilles så samlet til fælles brug, ved hjælp af engangsservice. Hver gang er det kl. 19.30
Plan: 
Niels Henrik Lyngbye (NHL): Et blik på centrale personer i de bibelske skrifter.
Immanuel Fuglsang (IF): Tekster med særligt henblik på menigheden i Efesos.
21/9: NHL: Jakob og hans familie: Om en bedrager og om Guds velsignelse.
19/10: IF: Brev fra Jesus til menighedens leder i Efesos: Johs. Åbenbaring 2, 1-7
16/11: NHL: Josef: Om Guds veje gennem livet.

ALT OM LUTHER PÅ 60 MINUTTER
Lørdag den 28. oktober 
kl. 11.00 kommer Sigurd 
Barrett og fortæller om 
Luther, sådan som det er 
annonceret i det forgående 
kirkeblad. Med dette arran-

gement sætter Herning Kirke, Sct. Johannes Kirke, 
Fredens Kirke, Hedeagerkirken, Gjellerup Kirke og 
Gullestrup Kirke i fællesskab et festligt punktum 
for reformationsjubilæet. Billetter til showet koster 
40 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Billetterne kan 
købes hos de samarbejdende kirker.

ALPHAKURSUS
En chance for at udforske meningen med livet! For enhver, som har lyst til at undersøge, hvad den kristne tro 
går ud på. Det er afslappet, sjovt og udfordrende. Hver aften begynder 18.30 med spisning. Herefter vil der 
være en tale om aftenens emne. Den sidste times tid er der samtale i små-grupper om aftenens emne. Vi slut-
ter kl. 21.00 hver gang. Endvidere vil der være en weekend (fredag-lørdag), hvor vi gennemgår 3 af emnerne.
Alle aftenerne finder sted i sognelokalerne ved Set. Johannes Kirke, Herning.
Hvem er ALPHA for?
For alle aldre, ung som gammel. Alpha er for dig:
Som ikke er kristen / som er ny i troen / som bare har lyst til at udforske kristendommen.

Program: 04/09: Hvem er Jesus?
 11/09: Hvorfor døde Jesus?
 18/09: Hvordan kan jeg tro?
 25/09: Hvorfor og hvordan skal jeg læse Bibelen?
 02/10: Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
 09/10: Hvordan leder Gud os?
 23/10: Helbreder Gud i dag?
 27-28/10: Hvem er Helligånden? Hvad gør Helligånden?
  Hvordan kan jeg blive fyldt af Helligånden?
 30/10: Hvordan kan jeg modstå det onde?
 06/11: Hvad med kirken?
 13/11: Om at fortælle det til andre - og hvad med resten af livet?

Pris: Kurset er gratis. Dog betaler man ca. 30 kr. for aftensmaden + 50 kr. for kusushæftet.
Tilmelding: Til sognepræst Scot A. Christensen. Mail: sac@km.dk / tlf. 9721 4293. Senest 1. sept.

MESSY CHURCH
Torsdag den 28. september 
kl. 16:30. Messy Church er 
gudstjeneste for hele familien 
og denne gang bliver temaet 
”Noas Ark”. Der vil være for-
friskning, aktiviteter, gudstje-
neste og fællesspisning. Man 

tilmelder sig ved ankomst 25,- kr. pr. voksen, børn 
er gratis. Kom og oplev hvad der skete, da Noa byg-
gede en ark! Der bliver noget for alle sanser. Næste 
Messy Church er den 27. november.

Sct. Johannes Kirke, Herning6



TIL KIRKE & SOGN
September - Oktober - November

ALLE MENNESKER ER NOGET VÆRD
Kirkens Korshær protesterer, når mennesker der lever 
på kanten af samfundet bliver overset og overhørt. 
Når deres værdi som menneske gøres til et spørgsmål 
om arbejdsevne og indtægt. Når vores medmenne-
sker må sove på gaden, og når forældre ikke har en 
rimelig økonomi i forhold til deres børn.
Derfor holder vi landsindsamling den 26. november.
Sammen samler vi ind til det fælles arbejde med 
hjemløse, fattige og udsatte mennesker i Danmark.
I over 100 år har Kirkens Korshær, som en del af 
folkekirkens diakonale arbejde, hjulpet mennesker 
i nød. På vores varmestuer og herberger tilbyder vi 

omsorg, et trygt sted at sove og et måltid mad. Men-
nesker, der er psykisk sårbare, der har misbrugspro-
blemer, der er ensomme, kan få støtte og rådgivning 
i vore væresteder. Udsatte børnefamilier kan deltage i 
netværk og få støtte i mange vanskelige situationer.
I Herning arbejder Kirkens Korshær ud fra være-
stedet KK-Huset på Fruehøjvej 33, Lyngblomsten, 
Lyngens Kvarter 236 i Gullestrup og Børnehjørnet, 
Bethaniagade 18, Herning.
Kirkens Korshær hjælper, fordi vi mener, at ethvert 
menneske har værdi. Du kan være med til at hjæl-
pe – vi samler ind i Sct. Johannes Sogn. Meld dig 
som indsamler hos Henrik Nørgaard, tlf. 2664 8081, 
2112henriknorgaard@gmail.com

ROSENGUDSTJENESTE
Søndag d. 29. oktober kl. 19. 
Gudstjenestens sigte er at sætte fokus på Guds kær-
lighed og barmhjertighed med særlig understregning 
af Guds retfærdighed, som er langt mere positiv, 
livgivende, kærlig og genoprettende, end mennesker 

tror. Gudstjenesten henvender sig på en særlig måde 
til mennesker, der har været udsat for  traumati-
ske oplevelser – med velsignet bud om solidaritet, 
opmuntring og støtte. Der er mulighed for forbøn. 
Mogens Svendsen prædiker. Efter gudstjenesten er 
der kaffe, samvær, information om KRIS´ og efter-
følgende mulighed for samtale.

FIND OS PÅ FACEBOOK!

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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Renoveringen blev påbegyndt i starten af juni måned. 
Men før vi kom så langt, har der været afholdt mange 
møder, først i renoveringsudvalget, som består af føl-
gende personer: Anita Kofoed, Peter Skjold Pedersen, 
Knud Haaning Andersen, Ingolf Mørch, Gert Vendel-
bo og Poul Erik Lodahl. Præsterne og organist Bjarke 
Clausen har deltaget efter behov.
Efter at arkitektkonkurrencen var afsluttet, og vi fandt 
frem til vinderen, arkitektfirmaet Meedombæch
fra Viborg, har der været afholdt mange møder med 

RENOVERING AF KIRKEN
dem omkring hele projektet, som omfatter mange 
opgaver, bl.a en lille, men vigtig ting, som førings-
veje til kabler, som skal gemmes af vejen, når der 
nu er mulighed for det. Der vil også blive isat nye 
vinduer. Vi skulle finde en profil der ikke skiller sig 
for meget ud fra de vinduer vi har i dag, så kirkens 
udseende bevares bedst muligt, men de bliver selvføl-
gelig leveret med termoglas. Alle rum i kirken bliver 
renoveret, med lyse farver, ny gulvbelægning, fliserne 
i kirkerummet bibeholdes, men slibes så forskellen 

mellem nyt og gammelt bliver 
mindre synlig. Den ru overflade 
på væggene bevares, men males 
hvid, samtidigt kommer der ny 
belysning i rummet.
Det kan mærkes, at der er travl-
hed i byggebranchen, bl.a er der 
på nogle materialer lange
leveringstider, så der vil nok 
komme nogle udfordringer hen 
ad vejen som vi skal have løst, så 
vi bliver færdig som planlagt.
Billederne viser gulvslibningen 
som er i gang. Alt inventar er 
ude af kirken undtagen orgel og 
alter. Trappen til koret er fjernet, 
og skal udbygges hele vejen 
rundt.

Gert Vendelbo, formand
Poul Erik Lodahl, kirkeværge

LIGE NU

LIGE NU FØR


