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BØRNEKIRKE

I Sct Johannes Kirke har vi børnekirke hver søndag, i forbindelse med Gudstjenesten. Det er rigtig dejligt at få lov til at fortælle bibelhistorie, tegne,
snakke, lege og synge sammen med børnene. Vi er et rigtig godt team, der
skiftes til at holde børnekirken, men vi vil så gerne have flere voksne med.
Måske er det noget for dig? Bare et par gange eller fire i løbet af et år. Kom
og vær med til at forme børnekirken i Sct. Johannes kirke. Du er velkommen
til at kontakte Dorte Søltoft Bach for yderlig information.

MINIKONFIRMANDER

Kom og lær din kirke at kende!
I foråret vil 3.kl. fra Vestervangskolen få tilbudt at komme til minikonfirmander 10 tirsdage hen over foråret fra kl. 14.30 -16.00 i Sct. Johannes kirke. Jeg
glæder mig til at møde en flok friske børn. Måske der sidder et par voksne,
som også har lyst til at være sammen med os:-) Har du lyst? Alle, der har lyst,
er velkommen til at henvende sig til undertegnede. Det vil være dejligt at
have et par stykker til at hjælpe med forplejning, gå til hånde og snakke med
minikonfirmanderne. Det er fantastisk at være sammen med en livlig flok
børn. Kom og vær med til at være kirke i dit område.

RETRO - EN KLUB FOR PIGER FRA 9 ÅR OG OP

Vi mødes hver anden torsdag fra kl. 18.30 - 20.30 i kirkens tårn, hvor vi hører
bibelhistorie og udfolder vores kreative evner. Vi har et fantastisk dejligt
pige-fællesskab, har du lyst til at være med, er du rigtig velkommen. Vi vil
rigtig gerne have flere med. Er du voksen og kunne tænke dig at være en del
af vores fællesskab, er du meget velkommen til at henvende dig til undertegnede. Nye unge og voksne ledere kan vi altid bruge i vores fællesskab.
Jeg glæder mig til at høre fra dig :-)
Kirke og kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach
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KIRKENS BESØGSTJENESTE

I år er det 10 år siden samarbejdet imellem
sognene i Herning Kommune blev indledt, med
det for øje at favne og inspirere bredere i en
fælles diakonal sag.
Bag disse inspirationsaftner sidder et udvalg
på tværs af de samarbejdende sogne, som
planlægger årlige inspirationssamvær. For tiden er der 8 sogne som arbejder på denne fælles sag. Det økonomiske bliver ikke tungt, fordi
vi står sammen. Ydermere har det den gevinst,
at den enkelte besøgsven ser og oplever, man
er en del af et meget større netværk.
Lokalt har vi for tiden 20 besøgsvenner igang.
Mange kilometer bliver i løbet af et år tilbagelagt, for at gøre en forskel til stor gensidig
glæde. To gange årligt samles besøgsvennerne i Sct. Johannes Kirke yderligere for at blive
inspireret. Besøgstjeneste er kirkens udadvendte virke, og der er plads til flere. Mangler
du en besøgsven, eller har du mulighed for at
give lidt af din tid for at sprede glæde, så er du
meget velkommen til at kontakte mig.
Tove Jessen

Inspirationsaften
Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i
Herning Kommune inviterer til en spændende
inspirationsaften under overskriften
Emne:
“Magt og afmagt i menneskelige relationer”
v/ Conny Hjelm, Underviser og supervisor,
Center for diakoni og ledelse, Dianalund

Sted : Herning Kirke, Østre Kirkevej 1,
Herning, Tirsdag den 13. marts kl. 19:30
Tilmelding senest den 6. marts til
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgård
Tlf. 20279827, smh@herningkirke.dk

Alle er velkomne!
Pris : 30,-kr.

HJÆLP HERNING

Mindre ressourcestærke medmennesker i vort samfund er et område, hvor der
bliver mere og mere behov for kirkesamfunds frivillig hjælp og støtte. Derfor
inviterer Hjælp Herning flere med ind i samarbejdet omkring dette positive og
givende tiltag. Hjælp Herning er et par gratis arbejdstimer, hvor frivillige går ud,
og løser praktiske opgaver for mennesker, der har brug for en hjælpende hånd.
Ud over det praktiske arbejdsfællesskab samles de frivillige en gang i løbet af året for at spise
sammen. Hjælp Herning virker året rundt. Vi er på nuværende tidspunkt sammensat af frivillige
og ansatte fra hhv. Åben Kirke, Herning IM, Fredens Kirke, Baunekirken i Tjørring og Sct. Johannes Kirke. Det har endnu ikke været et problem at finde frivillige til Hjælp Herning. Vi har dog det
ønske og den vision, at det skal nå ud til endnu flere mennesker i vores område. Derfor spørger
vi direkte dig og dit sogn / din kirke, om du vil prøve at finde nogle, der vil være med. Vi vil gerne
i kontakt med et par stykker fra hver kirke, som kunne tænke sig at høre mere om denne vigtige
opgave i vækst. Vi vil også meget gerne i kontakt med menighedsråd. Øvrige oplysninger finder
du på hjemmesiden www.hjaelpherning.dk
Styregruppen
Sct. Johannes Kirke, Herning
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Kirkekalender
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

kl. 14:00
kl. 19:30
kl. 19:00
kl. 19:30
kl. 14:00

5. dec.
5. dec.
7. dec.
13. dec.
14. dec.

Søndag 7. - 14. jan.
Torsdag 11. jan.
kl. 14:00
Torsdag 25. jan. kl. 14:00

December - Januar - Februar

Adventshygge i Café Johannes. Se side 3.
Koncert med Herning Koncertorkester. Gratis entré.
Familie- & Lucia-aften. Begynder i Vestfløjen. Kaffe i glassalen.
Koncert med Herning Korforening. Gratis entré.
Aktion Børnehjælp. Adventshygge.
Evangelisk Alliance Bedeuge. Hold øje med programmer!
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag 8. febr.
Torsdag 15. febr.
Torsdag 22. febr.

kl. 14:00
kl. 19:30
kl. 14:00

Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Bibelforedrag ved Immanuel Fuglsang.
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag 1. mar.

kl. 16:30

Messy Church. Familier inviteres til kirke og spisning.

CAFE JOHANNES

Tirsdag den 5. december
kl. 14 - 16 Adventshygge
med pakkespil. Kaffebord er gratis, men man
bedes medbringe en pakke til ca. værdi 25,- kr.
Cafeen holder lukket den
19. + 26. dec. + 2. jan.
Opstart 9. jan. 2018.

MENS VI VENTER - (DDS 78)

CAFÉ
JOHANNES

NY BETALING & INDSAMLING

Sct. Johannes Kirke har taget MobilePay i brug. Nu
kan man benytte mobiltelefonen!
(A) Hvis du vil give penge til søndagens indsamling, skal du sende dit beløb til nummer 23450.
Det virker fra søndag til og med følgende lørdag.
(B) Hvis du vil betale for et eller andet i kirken,
f.eks. kirkefrokost, så sendt dit beløb til 71054 - Og HUSK at skrive
formål sammen med, så kirken
ved, hvad du betaler for.

Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver torsdag

kl. 14:30
kl. 14:00 - 16:00
kl. 16:15 - 17:00
kl. 10:15
kl. 14:00
kl. 14:30-16:00
kl. 15:30-16:30
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1 Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.
2 Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!
3 Herren kommer, Gud med os!
Troen på ham bier.
Byde vil han Fjenden trods
som sit folks befrier.
Alt betales på ét bræt:
Fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.

Faste arrangementer i kirken
Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
Café Johannes i Glassalen.
Forbøn i den Lille Sal.
Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården.
Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
Børneklubben Spætten. (Se program på www).
Gospel Kids. (Se oplysninger på www).
Sct. Johannes Kirke, Herning

Gudstjenester
Dato
Højtid
Tid/Præst
3. dec.
10. dec.
17. dec.
24. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
31. dec.
1. jan.
7. jan.
14. jan.
21. jan.
28. jan.
4. feb.
11. feb.
18. feb.
25. feb.
1. mar.
4. mar.

Indsamling

Info.

Menighedsarbejdet
Kirkefrokost
10:00☺SAC
Agape
10:00☺LBJ
Gideonitterne
10:00☺SAC
10:00 på Vesterled, SAC
Børnevenlig tjeneste kl.11
11:00☺LBJ, 14:30SAC, 16:00LBJ Åbne Døre
10:00 LBJ
Menighedsfakultetet
10:00 SAC
Dansk Bibel Institut
Præd. Stig Christensen
10:00 LBJ
Folk. søndagsskoler
14:00 SAC
Bibelselskabet
Åbne Døre
10:00☺LBJ
MAF
10:00☺SAC
Agape
10:00☺LBJ
10:00 SAC
KFS
Kirkefrokost
Dansk Oase
10:00☺SAC
Folk. søndagsskoler
Tønder + Varme pølser ;)
10:00☺LBJ
Dansk Bibel Institut
10:00☺SAC
Retten til liv
10:00☺LBJ
KFS
Messy Church
16:30☺LBJ
3. søn i fasten
Menighedsfakultetet
10:00☺LBJ
Børnekirke eller børnevenlig gudstjenester, hvor der er en

1. sønd. i advent
2. sønd. i advent
3. sønd. i advent
Juleaftens dag
Juleaftens dag
1. juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag
1. søn e. helligtrek.
2. søn e. helligtrek.
Sidste søn e. h3k
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søn i fasten
2. søn i fasten

LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

GUDSTJENESTER JULEAFTENS DAG

Vi glæder os til at fejre jul igen, men denne gang bliver det noget anderledes, da vi ikke kan bruge
kirkerummet, som vi plejer. Menighedslokalerne ved siden af kirken vil fortsat være rammen om
gudstjenester ind i det nye år. Vi kan desværre ikke være så mange i lokalerne som i kirkerummet.
Vi kan kun rumme ca. det halve antal. Derfor denne velmente information, så man kan tage højde
for forandringen denne jul. Vi har ikke vovet at lave ekstra gudstjenester, da mange bare kommer på
tidspunkter, man husker fra tidligere år. Vi beder om tolerance og velvilje, hvis det bliver noget trangt
hos os den 24. december. (Se tiderne øverst på siden)
Menighedsrådet

Kontakt & Adresseliste

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2. Åben 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. 97214483, lbj@km.dk. Træffes efter aftale (fri mandag)
Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97214293, sac@km.dk. Træffes efter aftale (fri fredag)
Organist: Bjarke Clausen, tlf: 50744725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Kirketjenere:
Ingolf Mørch, tlf. 20152995, ijm@sctjohannes.dk
(midlertidig) Niels Erik Clausen, tlf. 22331441
Kirke- og Kulturmedarbejdere:
Tove B. Jessen, tlf: 40356553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Dorte S. Bach, tlf: 25309327, 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. 97120777. Oplys: Navn, adresse, tlf.nr., ankomsttid og om der evt. er hjælpemiddel / ledsager. Returkørsel fra kirken til hjemmet skal bestilles af kirketjeneren.
Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.
Sct. Johannes Kirke, Herning
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I sognet
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JULEKONCERT MED
HERNING KORFORENING

KONCERT MED
HERNING KONCERTORKESTER

LUCIA / FAMILIEAFTEN

MESSY CHURCH

Onsdag den 13. december kl. 19.30
Herning Korforening synger engelsk, tysk og dansk
kormusik. Denne sæsons repertoire indeholder bl.a.
forskellige udsættelser af reformationssalmen “Af
dybsens nød” i anledning af reformationsjubilæet.
På programmet er også tre engelske korsatser, og
fællessange og julesalmer.

Torsdag den 7. december kl. 19:00
Du inviteres til den traditionelle Lucia / familieaften. Dog bliver det lidt anderledes i år på grund
af renoveringen, men vi tilrettelægger fortsat, så
aftenen bliver for hele familien.
Kirkens lejlighedskor vil sammen med Lucia være
medvirkende til en festlig aften, hvor der også vil
være tid til kaffebord og underholdende indslag.
Alle er velkomne!
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Tirsdag d. 5. december kl. 19.30
Julekoncerten er et udpluk af iørefaldende klassiske
numre af bl.a. Beethoven, Dvorak og den nulevende Jacob de Haan. Desuden spilles der en række
dejlige julemelodier - både danske og engelske - og
der vil være fællessang med orkestret.

Torsdag den 1. marts kl. 16:30
En dag hvor vi roder lidt i kirken ;)
Husk den dag. Det er for hele familien! Der er
Drop in kaffe, Spil, Kreative aktiviteter, Leg, Kirke
og måske kommer kamelen Johanne igen og fortæller, hvad den har oplevet siden sidst :) Til slut er
der pizza og hygge. Alle er velkomne! Følg kirkens
Messy Church på Facebook!

Sct. Johannes Kirke, Herning

I sognet

TUR TIL ISRAEL

I perioden 3-12.oktober 2018 arrangerer min far,
Stig Christensen og jeg, en tur til Israel. Det sker i
fællesskab med Felix Rejser, og turen er åben for alle
interesserede.
Det er en stor oplevelse at besøge Israel og se mange
af de steder, vi læser om i Bibelen. Årstiden er også
god at besøge Israel i. I begyndelsen af oktober er
vejret vanligvis dejligt og også tåleligt for en nordeuropæer.
Turens endelige program er endnu ikke helt på plads,
men vil være klart først i det nye år, og i næste kirkeblad følger det endelige program. Programmet vil
også kunne rekvireres ved Felix Rejser. Når det endelige program er på plads, inviterer min far og jeg til
en informationsaften i Sct. Johannes, hvor vi vil informere yderligere, og der bliver lejlighed til at stille
afklarende spørgsmål. Endvidere vil aftenen muligvis
indeholde et mindre foredrag om Israel set i lyset af
Bibelen. Turen vil (med forbehold for ændringer i det
endelige program) inkludere følgende:
dag 1: ankomst Tel Aviv og indkvartering.
dag 2: Betlehem med Hyrdernes mark. Vi passerer
Knesset, som er det israelske parlament og aflægger
besøg i Yad Veshem (mindesmærke og bygning for
Holocaustofrene under 2.verdenskrig).
dag 3: Den barmhjertige Samaritans Herberg, Jordanfloden med Jesu dåbssted. Jeriko, Qumran (hvor man

Sct. Johannes Kirke, Herning
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fandt Dødehavsrullerne i perioden 1947-1956 med
over 800 ældgamle skrifter fra perioden 2.årh f.Kr til
1.årh efter Kr, heriblandt flere hundrede skriftruller
fra Det Gamle Testamente). Badning i Det Døde Hav.
dag 4: Hanegalskirken. Zions Bjerg med nadversalen
(og Kong Davids grav). Gennem Zionsporten til det
jødiske kvarter og til Grædemuren.
dag 5: Fra Oliebjerget ned ad den gamle vej til Tårekirken. Getsemane Have med Alle Nationers kirke.
Ophold i haven ved siden af - disciplenes område - til
en andagt. Videre gennem Løveporten til Betesda
Dam. Herefter ad Via Dolorosa, stop ved piskningskapellet, fortsætte ad gaden til Gravkirken. En tur op
på taget for at se den Abessinske del, ned i kirken og
se resten. Herfra til Gravhaven med en altergangsgudstjeneste.
dag 6: Til Nazareth. Derefter til vort hotel ved Genezareth sø.
Dag 7: Golanhøjderne - Cæsarea Filippi. Besøge
drusserlandsby, vingård-Golan Heights Weinery.
dag 8: Sejltur på Genezareth Sø. Besøge byen Magdala (hvor Maria Magdalene kom fra). Saligprisningernes bjerg, Peters kapel i Kapernaum.
dag 9: Kibbutz rundtur i Ein Gev. Tiberias med Det
Danske Hus. Fri om eftermiddagen.
dag 10: hjemrejse.
sognepræst
Scot A. Christensen
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Fotos: Peter Skjold

RENOVERING AF KIRKEN.

Åben kirke - 1. søndag i advent.
Som vi skrev i sidste nr. af kirkebladet, ville der
sikkert komme nogle udfordringer i forbindelse med
renoveringen, dette især på grund af lange leveringstider på gulvklinker og vinduer. Klinkerne blev leveret i uge 43 og er lagt i midtergangen og ved alteret.
Den nye trappe op til koret er blevet lavet, og det der
har været hugget op i gulvet til kabelføringer er ved
at være udbedret igen. Så mangler der lige nye fuger
på hele klinkegulvet, så man kan komme i gang med
at slibe og polere gulvet. Der vil herefter blive lagt
plader ud til beskyttelse af hele arealet, så mobillifte
til maler og elektriker kan komme omkring uden at
gøre skade.
Da de nye vinduer først bliver leveret og monteret i
uge 48/49, er vi nødsaget til at udsætte indvielsen til

primo 2018, dog med en forventning om, at kirkerummet kan tages i brug i slutningen af januar. Indvielsesdatoen vil blive opslået/bekendtgjort i kirken og
i dagspressen.
Julegudstjenesterne vil blive afholdt i Vestfløjen.
Den 3. december – 1. søndag i advent, den oprindelige indvielsesdag, vil der efter Gudstjenesten og
kirkefrokost være åben kirke, hvor vi håber, at mange
vil kigge ind, for at se, at renoveringen skrider frem.
Vi beklager meget de gener og ulemper, udsættelsen
giver for menigheden og kirkens personale, og takker
for forståelsen og den måde, man har håndteret situationen på.
Gert Vendelbo, formand
Poul Erik Lodahl, kirkeværge

Kirkebladet udgives af Sct. Johannes Sogns Menighedsarbejde og Menighedsrådet. Tryk: Hagsholm Gruppen ApS - 8645 1766, Design: Lennart B. Jessen

Kirkens renovering

