Marts
April
Maj
2018

SCT. JOHANNES KIRKE
HERNING

Påske
Udflugt
Koncert
Nødhjælp
Konfirmation
Bibelforedrag
Lejlighedskor
Messy Church
Genindvielse af kirken

Aktuelt

Marts - April - Maj

KIRKEBLADET

PÅSKEN

Skærtorsdag 29. marts
Gudstjeneste kl. 19:00
v. Lennart B. Jessen og Scot A. Christensen.
Efterfølgende er der kaffe og påskesang.
Lejlighedskoret medvirker.

Blad nummer 80
marts - maj 2018
Næste blad udkommer
1. juni 2018.
Indsendelsesfrist 1. maj.
Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
Lennart B. Jessen.
lj@sctjohannes.dk

Langfredag 30. marts - Gudstjeneste kl. 10:00
v. Scot A. Christensen.

Forsidefoto:
Kirken før renoveringen.
I næste blad bringer vi et nyt!

Påskedag 1. april - Gudstjeneste kl. 10:00
v. Lennart B. Jessen.
Lejlighedskoret medvirker.
2. påskedag 2. april - Gudstjeneste kl. 10:00
v. Scot A. Christensen.

FORÅRSUDFLUGT

Tirsdag den 8. maj kl. 10:00
CAFÉ
JOHANNES kører vi fra Sct. Johannes Kirke.

Tirsdag den 20. Marts kl. 14 inviteres til ældregudstjeneste. Efterfølgende er der gratis fødselsdagskaffe i Café Johannes som i år fylder 11 år :)
Velkommen til en hyggelig eftermiddag, og husk at
invitere flere med.
Der er mulighed for at bestille kørsel til denne eftermiddag hos Herning Taxa, dog skal bestillingen
ske senest dagen forinden.
Caféen er lukket tirsdag den 27. marts

I år går turen mod det østjyske ad
smukke veje, og første stop bliver et
spændende besøg i Veng Klosterkirke, hvor sognepræst Lise Palstrøm vil vise os rundt
og fortælle om Danmarks ældste klosterkirke.
Turen fortsættes mod Skanderborg, hvor vi skal besøge Vestermølle. Der er i Vestermølles restaurant
bestilt stjerneskud inkl. 1 drikkevare. Efterfølgende
vil Møllelauget guide os på en spændende tur rundt
i møllen. Vi slutter besøget af med café-kaffe, som
er medbragt fra kirken :)
Pris: kr. 150,- inkl. formiddags-forfriskning, stjerneskud, drikkevarer og eftermiddagskaffe. Udflugten kan lade sig gøre, fordi caféens deltagere året
igennem sparer op til udflugt, derfor er udflugten
tiltænkt caféens gæster.
Tilmelding begynder tirsdag den 13. marts og skal
ske i Café Johannes efter først til mølle princip. Max. 50 pladser.

KONFIRMATION
Søndag den 29. april
Kl. 9:00 - Vestervangskolens 7.A
v. Sognepræst Lennart B. Jessen.
Kl. 11:00 - Vestervangskolens 7.B
v. Sognepræst Scot A. Christensen
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Søndag d. 18. marts: Koncert kl. 15.00 med tre midtjydske kammerkor, som sammen opfører Stainers Crucifixion. En påskekoncert om langfredags begivenheder.
Onsdag d. 28. marts: Vesper kl. 19.00 med Kingokoret fra Tjørnuvik (Færøerne)
Onsdag d. 16. maj: Koncert kl. 19:00 med Vildbjerg Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu. Et brag
af en gospelkoncert i Sct. Johannes kirke. Lydiah Wairimu med en flok entusiastiske sangere fra Vildbjerg
Gospelkor samt musikalsk assistance af pianist Henrik Tjagvad gæster kirken og giver en uforglemmelig
oplevelse. Så tag naboen under armen og kom og oplev det entusiastiske glade gospelkor. En oplevelse du
ikke må snyde dig selv for.

KINGOKOR FRA FÆRØERNE

besøger Sct. Johannes Kirke i påsken.
Det færøske Kingokor lægger turen forbi Herning i
forbindelse med deres Danmarks turné 2018.
Deres danske koordinator, Hellmut Seifert Toftdahl,
skriver følgende om koncerten og dens baggrund.
Kingokoret fra Færøerne: ”De kunne stjæle vores
kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de
ikke tage fra os”.
Sådan forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de
stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har
lydt lige siden danske præster i 1700-tallet førte dem
til Færøerne sammen med Kingos Salmebog. Præsterne døde eller forsvandt, og da der hverken var
noder eller orgler i de små bygder, måtte man synge
efter hukommelsen fra fædre til sønner: til gudstjenester, når man begravede en død, og når man drog
ud på det farefulde hav eller til fjelds for at røgte får.
I byen Tjørnuvik forsvandt også kirken, fordi myndighederne i 1858 besluttede, at den skulle bæres
i småstykker over fjeldet til nabobygden Saksun. I
Tjørnuvik fortsatte man dog ufortrødent med at synge til private gudstjenester, nu rundt om i hjemmene.
Måske du har set Søren Ryges dokumentar, den store
fåredag, som er optaget i Tjørnuvik og slutter med en
Kingosang i bygdens lille kirke.
I 1937 fik bygden en ny kirke, og man fik et orgel,
men ingen organist, så man fortsatte med at synge af
karsken bælg. Tjørnuvik er derfor den sidste bygd,
Sct. Johannes Kirke, Herning

hvor man har værnet om den forunderlige salmetone.
Det er denne salmesang, du i påsken kan høre i Sct.
Johannes Kirke onsdag d. 28. marts kl.19.00. Et
bevægende møde med en autentisk færøsk kristendomstradition, sunget på gammelt dansk med færøsk
accent. En musikalsk sjældenhed, der stadig opleves
som en levende hyldest til den Kingo, kun få danskere i dag kender, bortset fra medlemmerne af Kristeligt Lutheransk Trossamfund i Tjørring, som her vil
kunne høre noget, der sikkert ligner det, de kender
fra deres kristne tros historie.
Såvidt Hellmut Toftdahl. Koncerten er gratis, og der
vil være et par fællessange og bibelske læsninger,
som optakt til påsken. Koncerten varer ca. en times
tid. I øvrigt møder koret op i den færøske nationaldragt, som er særdeles smuk.
Scot Christensen
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Torsdag 1. marts
Torsdag 1. marts
Tirsdag 6. marts
Torsdag 8. marts
Tirsdag 13. marts
Torsdag 15. marts
Søndag 18. marts
Tirsdag 20. marts
Torsdag 22. marts
Søndag 25. marts
Onsdag 28. marts
Torsdag 29. marts

kl. 16:30
kl. 19:00
kl. 19:30
kl. 14:00
kl. 19:30
kl. 19:30
kl. 15:00
kl. 14:00
kl. 14:00
kl. 10:00
kl. 19:00
kl. 19:00

Messy Church. Arrangement for børnefamilier
Årsmøde i Menighedsarbejdet. Alle er velkomne!
Foredrag om Israel ved pastor Stig Christensen.
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Besøgstjenesteinspiration i Herning kirke (Tilmelding senest 6/3)
Bibelforedrag. ”Josef - Om Guds omveje” v. Niels Henrik Lyngbye.
Koncert m. tre midtjydske kammerkor ”Stainers Crucifixion”.
Ældregudstjeneste med efterfølgende café.
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Festgudstjeneste m. frokost for genindvielse af kirken. (Se her på siden).
Koncert. Vesper med Kingokoret fra Tjørnuvik (Færøerne).
Skærtorsdag gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og påskesang.

Torsdag 5. april
Torsdag 12. april
Torsdag 19. april

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

Sogneaften. ”Dommedag i Islam og Kristendom” v. Steen Skovsgaard.
Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til afslutning.
Bibelforedrag. ”Frelse eller fortabelse” v. Immanuel Fuglsang.

Torsdag 3. maj
Tirsdag 8. maj
Mandag 14. maj
Torsdag 17. maj
Onsdag 16. maj
Onsdag 30. maj
		

kl. 19:30 Sogneaften. ”En kristen røst i politik” v. Karlo Brondbjerg.
kl. 10:00 Café Johannes tager på udflugt (Se omtale side 2)
kl. 16:30 Messy Church. Arrangement for børnefamilier.
kl. 19:30 Bibelforedrag. ”Moses - Guds udvalgte redskab” v. Niels Henrik Lyngbye.
kl. 19:00 Koncert med Vildbjerg Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu.
kl. 14:00 Inspirationsmøde for besøgsvenner og andre interesserede.
		 (Tilmelding til Tove Jesssen 40356553)

GENINDVIELSE AF KIRKEN
Nu begynder det virkelig at tage form
med vores renoveringsprojekt. Malerarbejdet er på plads, og resultatet
er virkelig blevet en flot og lys kirke.
I skrivende stund er lamper, radiatorer og gardiner på vej til at blive
installeret, derudover er der gang i
gulvbelægning på pulpiturerne og i de
forskellige birum, så vi skal nok få et
dejligt kirkerum ud af det.
Vi håber, vi kan blive ved med at
opleve den nærhed i kirken, som vi
har haft i vestfløjen, så vi vil opfor-

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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dre folk til at rykke godt frem i kirken
fremover. Vi har fastsat genindvielsen til Palmesøndag d. 25. marts,
og håber på, at vi kan holde en eller
to gudstjenester i kirken inden. Efter
indvielsesgudstjenesten er menighedsrådet vært ved kirkefrokost. Vi vil
gerne have tilmelding til kirkefrokosten. I som på forhånd ved vil være
med denne dag og ønsker at deltage
ved kirkefrokosten, enten på mail
(brittaoggert@hotmail.com) eller sms
på 23905179
På gensyn i kirken!
Menighedsrådet

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

1. mar.
4. mar.
11. mar.
18. mar.
20. mar.
25. mar.
29. mar.
30. mar.
1. apr.
2. apr.
8. apr.
15. apr.
22. apr.
27. apr.
29. apr.
6. maj
10. maj
13. maj
14. maj
20. maj
21. maj
27. maj
3. juni

Højtid

3. sønd. i fasten
Midfaste Søndag
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. sønd. eft. påske
2. sønd. eft. påske
3. sønd. eft. påske
Bededag
4. sønd. eft. påske
5. sønd. eft. påske
Kristihimmelfart
6. sønd. eft. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. sønd. eft. trin.

Tid/Præst
16:30-19☺LBJ
10:00☺LBJ
10:00☺SAC
10:00☺LBJ

14:00 LBJ
10:00 SAC+LBJ
19:00 LBJ+SAC
10:00 SAC
10:00 LBJ
10:00 SAC
10:00☺LBJ
10:00☺SAC
10:00☺LBJ
10:00 SAC
9:00 LBJ + 11:00 SAC
10:00☺SAC
10:00 LBJ
10:00☺LBJ
16:30☺SAC
10:00 SAC
10:00 SAC
10:00☺LBJ
10:00☺LBJ

Indsamling
Retten Til Liv
Folkekirkens nødhjælp
Indre Mission
Menighedsarbejdet
Retten Til Liv

Info.

Messy Church / spisning☺

Ældregudstjeneste
Genindvielse + frokost
Efterf. kaffe & påskesang

Åbne Døre
Menighedsfakultetet
Folkek. Søndagsskoler
Agape
Dansk Europa Mission
Konfirmationer
DBI
Åbne Døre
KFS Forbund for stud.
MAF
Dansk Oase
Agape
Indre Mission

Messy Church / spisning☺

Kirkefrokost

Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

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

Et vers fra en af vore påskesalmer

Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær! hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove sang om dig i Danmarks skove?
DDS 236 - N.F.S. Grundtvig 1817

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. 24782995
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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Marts - April - Maj

HJÆLP MEDMENNESKER I NØD

Søndag den 11. marts 2018 deltager Sct. Johannes
Kirke i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling i sognet. Vi håber, at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets borgere
får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden koger
over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en
umulighed at vende ryggen til - for det handler jo
om mennesker.
Heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det fx
muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret
hjælp ved at gå en rute søndag den 11. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.
Sæt kryds i kalenderen den 11. marts og meld
dig gerne som indsamler på tlf. 51 80 92 36 eller
e-mail: kha@fibermail.dk
Menighedsrådet
Sogneaftner

SOGNEAFTEN TORSDAG D. 5. APRIL KL. 19.30
Steen Skovsgaard: ”Dommedag i Islam og Kristendom”.
Vi får besøg af tidligere biskop over Lolland Falster Stift,
Steen Skovsgaard. Han har i en årrække været optaget
af mission blandt muslimer og forholdet mellem Islam og
Kristendom. I september 2017 påbegyndte han et phd-studium om dommedag i Islam og Kristendom. I sit foredrag
vil Skovsgaard komme ind på den udfordring, som Islam
medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng samt redegøre for, hvilke forskelle der er mellem Kristendom og Islam, herunder naturligvis synet på dommedag.
SOGNEAFTEN TORSDAG D. 3. MAJ KL. 19.30
Karlo Brondbjerg: ”En kristen røst i politik”.
Karlo Brondbjerg er valgt ind i Herning Byråd for Kristendemokraterne, og Karlo fortæller om aftenens foredrag: ”Hvordan tage Jesus med i en verden, hvor Kristendom og politik
skal adskilles? Velkommen til en aften, hvor vi skal snakke
om de kristne værdiers plads i Danmark”.
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EN NY KIRKE?

Mine ønsker for Sct. Johannes Kirke
• At det må være det sted, hvor de, der har ondt, er
deprimeret, frustreret og forvirret kan finde kærlighed og accept, hjælp, håb, tilgivelse, vejledning og
opmuntring.
• At det må være det sted, som deler budskabet om
Jesus Kristus med de mange tusinde, der bor i
sognet.
• At det må være det sted, hvor vi inviterer alle ind i
fællesskabet af vores kirke-familie, hvor vi sammen lever i kærlig, lærende, leende harmoni med
hinanden.
• At det må være det sted, hvor vi fremmer hver
enkelts åndelige vækst gennem bibelstudier, smågrupper, bibelkredse og undervisende arrangementer.
• At det må være det sted, hvor vi udruster hver
enkelt til at opdage det formål som Gud har skabt
hver enkelt til i tjeneste for Jesus Kristus.
Kan det lykkes for Sct. Johannes Kirke? Selvfølgelig! Ikke fordi vi ønsker eller vil det, men fordi
Gud fra begyndelsen har inspireret mennesker til de
opgaver, der ligger til Jesu Kristi kirke på jord.
Velkommen til alle, der ønsker at være med!
Lennart B. Jessen

BESØGSTJENESTEN INVITERER

Vi har været i fotoarkiv - meget er sket de seneste 10
år ud fra Sct. Johannes Kirke :)
Velkommen! Måske har du lyst til at være med, på
den måde kan du fornemme et netværk af besøgsvenner, som bidrager til trofast tjeneste i en af Sct.
Johannes Kirkes diakonale grene. Tilmelding til
Tove Jessen tlf. 40356553 gerne inden 25. maj.

Kirken er næsten færdig med at blive renoveret. Det
er den første større renovering, som kirken har fået i
de næsten 63 år, den har stået på Fredhøj. Forleden
var jeg inde i kirkerummet, som stadig var tomt,
men med klare, synlige forandringer. Det bliver en
lys og flot kirke at komme ind i, når den bliver taget
i brug midt i marts. Jeg kom til at tænke på: Hvad
så nu, hvor den bliver lys, flot, rummelig og med
nyt udstyr til de kommende mange år? Hvad kunne
man ønske sig for Sct. Johannes Kirke i fremtiden?
Der kan jo være mange ønsker for kirken, og der vil
sikkert også være nogle, der benytter lejligheden ved
genindvielsen af kirken, til at udtrykke forskellige
ønsker til den kommende tid.
Jeg har også ønsker til kirken, men kirken er jo ikke
bare bygningen. Kirken, som Jesus ville bygge op,
og som han omtalte, var ikke bygget af sten, men af
mennesker. Kirke er et græsk ord, som betyder forsamling. Den kirke / forsamling, som fremover skal
benytte bygningerne på Fredhøj, den forsamling har
jeg flere ønsker for. De er ikke nye. De er endda så
gamle, at man kan finde dem forankret i de bibelske
tekster, som er mere end to tusinde år gamle.

Onsdag den 30. maj kl. 14 - 16 arrangeres der inspiration for besøgsvenner og andre interesserede i Sct.
Johannes Kirke. Emne: “En stabil
og vedkommende besøgstjeneste”
v/ Tove og Lennart Jessen.

Besøgsvenner klar til at gå ud på besøg
Sct. Johannes Kirke, Herning
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Sognerejse til Israel

foredrags- og informationsaften om sognerejsen
Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30 er der foredrag om
Israel ved pastor Stig Christensen, der har besøgt
landet mange gange. Hvem har ret til landet og
i særdeleshed til Jerusalem med alle de hellige
steder for jøder, kristne og muslimer? Kontrasterne
er store, ikke blot mellem de forskellige religioner,
men også indenfor jødedommen selv med et meget
religiøst præget Jerusalem til det verdslige Tel
Aviv. Landet er fyldt med kontraster fra bjerge og
frugtbare områder til lavland med ørken. De forskellige kulturer har op gennem historien kæmpet
om landet og også sat sit præg herpå. Israel er et
lille land med mange fjender. Mon landet vil overleve som jødisk stat? Hvad vil fremtiden bringe?
Efter foredraget er der kaffe, og efter kaffen vil
Stig og Scot Christensen orientere om den planlagte tur til Israel fra d.3-12.oktober 2018. Her er
der lejlighed til at stille spørgsmål både vedrørende
turen og vedrørende foredraget. Enhver er velkommen til foredraget, og der er endnu ledige pladser
på rundturen i Israel, hvis man kunne tænke sig at
se landet.

flikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre
udfordringer.
• Kurser til forældre. Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for
forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:
PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker
redskaber til at forbedre samlivet. Par-tjek for par,
der vil have en god snak om parforholdet.
KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der
ønsker at tage godt vare på deres fælles børn.
Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Baunekirken over tre
hverdagsaftener fra d. 4. april og et PREP-kursus i
Vildbjerg Kirkecenter d. 20.-21. april. Forældre fra
begge provstier er velkomne. Kontakt koordinatoren
for mere information.
Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte
fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive
frivillig, så kontakt lokal koordinator
Lene Frølund Rasmussen
Tlf.: 23 82 78 73
E-mail: lfr@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

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

Sognet er pr. 1. januar
2018 blevet medejere af
Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier
i sognet har mulighed for
at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud
til familier.
Mange familier oplever
perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af
forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for
børnene.
Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra
familie til familie og afhænger af forældrenes behov
for hjælp og deres ønske om støtte. Gennem kontakt
til den lokale koordinator kan forældre få støtte til
at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige
tilbud:
• Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer
regelmæssig i en periode og støtter forældre i de
udfordringer, de selv oplever som et problem. Det
kan for eksempel være struktur i hverdagen, kon-

