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MINIKONFIRMANDER

Kære elev i 3. klasse.
Her er en invitation til dig. Du går nu i 3. klasse og kan
derfor komme til at gå til minikonfirmand fra den 5.
marts til den 14. maj. Det er hver tirsdag i Sct. Johannes Kirke fra kl. 14:30 – 16:00
Til minikonfirmand skal vi:
Høre bibelhistorie, lære kirken at kende, synge, bede,
lege, spille, være kreative, spise masser af pålægschokolademadder, ha’ det sjovt! Lyder det som noget for
dig, så kom og vær med. Vi ses tirsdag den 5. marts
kl. 14:30 - Tilmelding kan ske på: 25 30 93 27 eller på
dsb@sctjohannes.dk
Mange venlige minikonfirmand hilsner

Kirke- og kulturmedarbejder Dorte Søltoft Bach

BESØGSTJENESTEN

“Magtesløshedens styrke”
v/ Steen Hedemann Andreassen,
Stiftspræst for diakoni, Viborg Stift.
En times billedforedrag med fokus på Paulus’ tale
om, at ”Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk” (2.
Kor 12, 10) Temaet belyses ud fra bibelske tekster og
kendte og ukendte menneskers liv.
Tirsdag den 12. marts kl. 19:30, Kirkeladen,
Kirkebyvej 15, Gjellerup.
Tilmelding senest tirsdag den 5. marts til
Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Krøjgaard,
Tlf. 61223906, kakr@km.dk
Alle er velkomne! Pris : 30,- kr.
Folkekirkens
Besøgs- og Aflastningstjeneste
i Herning Kommune.
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BESØGSTJENESTEN

Vi inviterer til inspiration onsdag den 22.
maj kl. 14:00 i Sct. Johannes Kirke.
Emnet: Besøgsven - nu i børnefamilier?
Folkekirkens Familiestøtte begyndte i Sct. Johannes
Sogn 1. januar 2018. Koordinator Lene Frølund Rasmussen vil fortælle om Folkekirkens Familiestøttes
tilbud og om muligheden for at gøre en forskel for
børnefamilier som frivillig forældreven.
Alle er velkomne. Der er tilmelding til
Tove Jessen, tlf. 40 35 65 53
tbj@sctjohannes.dk

Sct. Johannes Kirke, Herning

AKTUELT
HJÆLP TIL NØDLIDENDE AKTION BØRNEHJÆLP

Har du lyst, at være med at hjælpe
nødlidende, så kom i vores ”klub”. Vi
strikker tæpper, trøjer, strømper, huer
m.m. Vi er ca 23-26 damer, der mødes i Glassalen,
Sct. Johannes Kirke 2. og 4. torsdag i måneden fra
kl. 14 til kl. 16. Vi har garn, du kan strikke af. I pausen drikker vi kaffe og får lidt kage.
De færdige ting køres til Haunstrup, hvor nødhjælpsorganisationen ”Sdr. Bork Nødhjælp” sørger for
videre transport til nøje udvalgte steder i forhold til
behov. Det økonomiske grundlag bygger på gaver fra
private, institutioner, virksomheder og fonde.
Som sagt.....har du lyst, så kom og vær sammen med
os et par hyggelige timer. Du kan kontakte enten
Lydia Laursen tlf 23 39 61 97 eller
Gudrun Dyrmose tlf 21 34 97 83

Marts - April - Maj
FORÅRSUDFLUGT

Tirsdag den 7. maj kører Café Johannes fra kirken kl. 10:00. I år går turen
gennem Salling til Fur. Efter overfarten
bliver første stop ved Fur Museum,
hvor der bliver lejlighed til at se stedet og spise sin
medbragte frokostmadpakke. Turen fortsætter øen
rundt med lokal guide. Vi besøger også Fur Kirke.
På Restaurant Herrens Mark er der bestilt kaffebord, hvorfra der en flot udsigt mod fastlandet.
Pris: 175,- kr. inkl. bus, entré og kaffebord. Udflugten kan lade sig gøre, fordi cafeens deltagere
året igennem sparer op, derfor er udflugten tiltænkt
caféens gæster.
Tilmelding begynder tirsdag den 12. marts og skal
ske i Café Johannes efter først-til-mølle princip. Der
er max. 50 pladser.

Kirke- og Kulturmedarbejder Tove B. Jessen

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 2019

I år er der en forandring i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen søndag den 10.
marts vil foregå i kirkens indsamlingskasser i forbindelse med gudstjenesten kl. 10:00. Landsindsamlingen som foregår via indsamlere, der går rundt til hver husstand, bliver ikke gennemført i
sognet i år. Grundet svigtende deltagerantal de senere år, har menighedsrådet besluttet at undlade dette, selv om det er beklageligt. Der kommer således ikke nogen og banker på døren fra
Folkekirkens Nødhjælp i Sct. Johannes Sogn den 10. marts. Hvis man ikke kan komme i kirken på
dagen, anbefaler vi, at man benytter en af de andre indbetalingsveje til det gode formål.

Menighedsrådet

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE
Menighedsarbejdet ved Sct. Johannes
Kirke indkalder til møde
torsdag d. 7. marts kl. 19:30
Årsmødet foregår i Vestfløjen i Sct. Johannes Kirke.
Forslag til Årsmødet skal sendes skriftligt til
formand Henrik Kofoed senest 8 dage før.
Mail: henkofoed@gmail.com
Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning, Tlf.: 25444094
Dagsorden:
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab v. kassereren
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7 - Evt.
Sct. Johannes Kirke, Herning

INVITATION: FRIVILLIGES FESTAFTEN
Traditionen tro vil vi igen, med stor glæde sige en
stor TAK til alle de mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke, ved at invitere til “Frivilliges Festaften”.
Torsdag d. 20. juni kl. 18 i Vestfløjen i kirken.
Tilmelding til aftenen sker til Hans Kristian Ravn
enten på mail hkravn55@gmail.com eller på telefon
40475620 hverdage efter kl. 17 eller i weekenden.
M.v.h. Menighedsarbejdet
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KIRKEKALENDER
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Søndag 3. mar.
Torsdag 7. mar.
Tirsdag 12. mar.

kl. 10:00
kl. 19:30
kl. 19:30

Torsdag 14. mar.
Torsdag 21. mar.

kl. 14:00
kl. 19:30

Torsdag 28. mar.

kl. 14:00

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende varme pølser og tøndeslagning.
Menighedsarbejdets Årsmøde.
Inspirationsaften. Kirkeladen Gjellerup. “Magtesløshedens styrke” v. Steen
Hedemann Andreassen, Stiftspræst for diakoni, Viborg Stift. Se side 2.
Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Bibelforedrag. ”Saul. Udvalgt og forkastet - Når skæbnen er selvvalgt” v.
Niels Henrik Lyngbye. Der er forudgående bedemøde kl. 19:00
Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Torsdag 4. apr.
Tirsdag 9. apr.
Torsdag 11. apr.
Torsdag 18. apr.
Torsdag 25. apr.

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

Sogneaften. “Når troen koster mest” v. René B. Ottesen fra Åbne Døre.
Ældregudstjeneste og 12 års fødselsdag for Café Johannes. Se side 6.
Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til afslutning.
Skærtorsdags gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.
Messy Church med efterfølgende pizza. Alle er velkomne!

Torsdag 2. maj
Tirsdag 7. maj
Torsdag 16. maj

kl. 19:30
kl. 10:00
kl. 19:30

Onsdag 22. maj
Torsdag 20. juni

kl. 14:00
kl. 18:00

Sogneaften. ”Tro og tvivl” v. Henrik Vindum.
Caféudflugt. Turen går til Fur. Se side 3.
Bibelforedrag. ”Samson: Guds tjener - i storhed og fald” v. Henrik Kofoed.
Der er forudgående bedemøde kl. 19:00
Besøgstjenesten inviterer til inspirationsmøde. Se side 2.
Frivilliges festaften. Der er tilmelding. Se side 3.
Følg med i påsken i Sct. Johannes Kirke

HVAD BETYDER PÅSKEN?

Guds plan slog ikke fejl, da mennesket begyndte at handle ondt imod Guds love. Som lovovertræder kan vi ikke komme nær den rene og retfærdige Gud og beholde livet, derfor havde en
Gud en redningsplan klar. Planen var, at Han selv ville tage vores straf. Han elsker mennesket så
meget, at han byttede plads med os. Guds Søn Jesus tog som menneske vores straf, og gav os
sin arveret til Paradis. Loven blev håndhævet, ikke slettet. Vi har nu fået en GAVE af Gud igennem Jesus, men også samtidig en OPGAVE af Jesus, der har købt os fri. Opgave er at invitere
andre med til den gratis, evige fest i Paradis, når Jesus henter os hjem. Alle skal have invitationen gennem os kristne - du og jeg. Kom og vær med i opgaven!
(Læs: Matthæus evangeliet kap. 26. - 28. * Jesus giver dig og mig opgaven i slutningen af teksten)
Lennart B. Jessen
1. 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?

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
kl. 18:30-20:30
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3. Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

DDS 236
N.F.S.Grundtvig

Faste ugentlige arrangementer

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 kirkens hjemmeside).
Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside).
Junior pigeklub ReTRO hver anden torsdag. (Se oplysninger på www).
Sct. Johannes Kirke, Herning

GUDSTJENESTER
Dato

3. marts
10. mar.
17. mar.
24. mar.
26. mar.
31. mar.
7. april
9. apr.
14. apr.
18. apr.
19. apr.
21. apr.
22. apr.
25. apr.
28. apr.
29. apr.
5. maj
12. maj
13. maj
17. maj
19. maj
26. maj
28. maj
30. maj
2. juni

Højtid

Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søn. eft. påske
2. søn. eft. påske
3. søn. eft. påske
Bededag
4. søn. eft. påske
5. søn. eft. påske

Tid/Præst
10:00 ☺ SAC

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

LBJ
LBJ
SAC
SAC

Indsamling

DF Søndagsskoler
Folkekirkens nødhj.
ALPHA Danmark
Indre Mission
Menighedsarbejdet
Retten Til Liv
Åbne Døre
Menighedsfakultetet
Folkek. Søndagsskoler
Foreningen Agape

Dansk Europa Mission

Info.
Ingen husstandsindsamling

Fyraftensgudstjeneste
Ældregudstjeneste
Aften - med kaffebord
Andagtsgudstjeneste

Messy Church
Konfirmationer
Fyraftensgudstjeneste
Konfirmation

DBI
KFS Forbund for stud.
Dansk Oase

Fyraftensgudstjeneste
Grundet Danske Kirkedage henvises til anden
Kristi himmelfart
Ingen tjeneste
kirke - f.eks. Hedeager Kirke.
6. søn. eft. påske
Indre Mission
10:00
LBJ
Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

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

Glædelig
Påske

KONTAKTER & ADRESSER

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
Birgitte Tolstrup, tlf. 24782995, bt@sctjohannes.dk
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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BIBELFOREDRAGENE
VENDER TILBAGE

En række forhold har haft
bibelforedragene sat på
pause; men fra marts kommer de tilbage.
En ændring i forhold til
tidligere er, at Henrik Kofoed nu har tilbudt at træde
ind i rækken af foredragsholdere - første gang den
16. maj. Både Niels Henrik
Lyngbye og Immanuel Fuglsang fortsætter; Immanuel Fuglsang dog i mindre omfang end tidligere.
Tankerne bag disse foredrag er at finde et svar på,
hvorfor netop disse tekster er kommet med i Bibelen
– hvad er det, vi kan få ud af at læse dem?
De ydre rammer bliver som tidligere: kl. 19.00:
bedemøde; kl.19.30: aftenens foredrag; kl. ca. 20.30:
kaffepause og aftenen sluttes senest kl. 21.30 efter
samtale med kommentarer og spørgsmål.
Og husk: Fælles kaffebord bestående af egen medbragt kaffe med egen medbragt kage.

Niels Henrik Lyngbye

SOGNEAFTEN
Torsdag den 4. april kl. 19:30
”Når troen koster mest”
Kom og hør om, hvordan
kristne nogle steder i verden
betaler en meget høj pris for
at fastholde den kristne tro.
Vi får besøg af René Ottesen, der er generalsekretær i Åbne Døre, en organisation, der
arbejder for at udbrede viden om, og hjælpe
trængte kristne i verden.
Torsdag den 2. maj kl. 19.30
”Tro og tvivl”
Henrik Vindum taler over
emnet ”Tro og Tvivl”, som
kommer til udtryk hos de
to disciple, der vandrede til
Emmaus.
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ÆLDREGUDSTJENESTE
OG 12 ÅRS
FØDSELSDAGSKAFFE

Tirsdag den 9. april

kl. 14:00 inviteres til
gudstjeneste med
efterfølgende gratis
kaffebord i Café Johannes, der bliver 12
år. Her er der rig mulighed for at glæde
et andet menneske
ved at tænke efter,
om du kan invitere
en eller flere med, og
evt. tage med som
ledsager.
Vi glæder os til dagen, og håber rigtig
mange får mulighed
for at være med. Der
kan bestilles kirkebil
hos Herning Taxa
senest dagen før.
Sct. Johannes Kirke, Herning

AKTUELT
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DIG VÆRE ÆRE
Dig være ære,
Herre over dødens
magt!
Evigt skal døden
være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens
magt!
Evigt skal døden
være
Kristus underlagt.
Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets magter
bæver,
tryg er troens grund.
Jubelråbet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger:
Kristus Herre er!
Dig være ære,
Herre over dødens
magt!
Evigt skal døden
være
Kristus underlagt.
Frygt ikke mere!
Evigt er han med!
Troens øje ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
sejer er hans vej.
Nu skal han regere,
aldrig frygter jeg.
Dig være ære,
Herre over dødens
magt!
Evigt skal døden
være
Kristus underlagt.
Edmond Louis Budry
Arne Fjelberg
DDS 240

KORSET VEL FOR ØJE STÅR...

Har I set det, og har I glædet jer over det? Lyset på
korset. I efterhånden mange år har det forgyldte kors
på Sct. Johannes Kirkes tårn været oplyst i de mørke
timer. Det kan ses på lang afstand. Det er så smukt,
og det er så meningsfyldt.
Jeg er vokset op på landet, og da mine søskende og
jeg blev så store, at vi selv måtte cykle til arrangementer i byen om aftenen, var det ofte mørkt, når
vi skulle hjem. Der var jo ingen gadelygter ude på
landet, men mor og far sørgede for at tænde udendørslampen på huset. Så kunne vi se hjem på lang
afstand. Med lyset på korset kan vi se vor kirke / vort
åndelige hjem på lang afstand. Tænk, hvor stort det
er, at det er korset, der lyser ud over vort sogn og by.
Må det også være korset, der lyser for os i vore hjerter.
Undertiden kan vi opleve mørke i vort liv. Det kan
være sygdom, død, ulykke, arbejdsløshed eller skilsmisse. Det kan også være synden, der plager os. Da
må vi også se hen til korset, til Jesus Kristus, som
døde på korset for at betale for din og min synd, og
som opstod og lever i dag.
Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.”

Johs. 8, 12.

Kom i kirken og hør ordet om korset og lad det lyse
for dig i livet!
Ja, jeg tror på korsets gåde...

Selma Holm

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret
For skilte

Vejen videre efter skilsmisse
Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn efter skilsmissen .
Mandage d. 11.3., 18.3 og 25.3 kl. 9-13 + opfølgning

For par

Plej jeres parforhold
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.
Fredag-lørdag d. 24.-25.5 kl. 9-16 + opfølgning

For gravide

Samtaleforløb for gravide
Reflekter og tal med andre gravide om dine tanker og følelser.
6 gange. Løbende nye hold. Se hjemmesiden
Tilmelding og mere information: Vores hjemmeside eller hos koordinator
Lene Frølund Rasmussen på 23827873 eller lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Sct. Johannes Kirke, Herning
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INTERNATIONALE GÆSTER

Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af byen og sætter Midt- og Vestjylland
på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
-Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker vi ud på gaderne, fortæller
biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren
Birch vil dirigere et stort kirkekor med 700 korsangere fra området, som sammen med Herning Kirkes Drengekor vil være med til at give nogle ekstra
decibel til fællessangen akkompagneret af Prinsens
Musikkorps.

DANMARKS STØRSTE KIRKEKAFFEBORD

Himmelske Dage i København blev tildelt Kristeligt
Dagblads initiativpris, og styrelsen for Danske Kirkedage sendte prisen videre til Himmelske Dage på
Heden i 2019, med opfordring til at indbyde alle til
kirkekaffe. Det sker, når de 3000 gæster til åbningsgudstjenesten bliver inviteret til Danmarks største kirkekaffebord på cirka 750 meter af Hernings gågade.

ET VIGTIGT SAMARBEJDE

Overskriften for De Himmelske Dage på Heden er
”Gå med…” og Herning har som by valgt at gå med
projektet og støtter eventet med 500.000 kroner, hvor
også kirkeministeriet støtter med halvanden million
og Viborg Stiftsråd er inde og støtte med en million
kroner.
-Man afholdt Himmelske Dage i København for 2 år
siden. Da blev det for alvor opdaget af mediefolk og
politikere. Nu kommer det så til Herning, og vi har en
ambition om, at det skal være endnu større, erklærer
Henrik Stubkjær.
Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd
og over 200 arrangementer venter de mange deltagere til Danmarks største fælleskirkelige event. Det er
folk fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke
samt en lang række frivillige fra de kirkelige organisationer, som får det til at ske. Man vil kunne opleve
alt fra Katakombergudstjeneste i en P-kælder, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og

På markedspladsen vil det summe af liv fra de omkring 50 telte, som vil udgøre Mulighedernes Marked, hvor kirkelige organisationer præsenterer det, de
arbejder med, og der vil også være det største opbud
af internationale gæster, som man nogensinde har haft
til Himmelske Dage.
Nigerianeren Musa Panti Filibbus, som sidder for
bordenden i det Lutherske Verdensforbund (LVF).
Den norske lutherske præst Olav Fykse Tveit, som er
generalsekretær i Kirkernes Verdensråd og Najla Kassab fra Libanon, der er leder af den reformerte kirke
på verdensplan.
Blot for at nævne tre af de 15 prominente gæster fra
udlandet, der kommer til Herning i de fire dage, som
Himmelske Dage varer, hvor også en række af Danmarks biskopper kommer og deltager i det fælleskirkelige event.
Flere af gæsterne vil man blandt andet kunne lytte til
under Teologisk Døgn fredag og lørdag, hvor stærke
teologer fra ind- og udland vil formidle spændende
emner på et folkeligt niveau.

ET HIMMELSK SHOW

-Vi inddrager kunsten og museerne i Herning. Vi rykker ud på gaden med arrangementer for kirkelighed,
folkelighed og værdier i Danmark. Det er den danske
folkesjæl, der skal holdes fest for, fortæller en begejstret biskop Henrik Stubkjær.
Det sker blandt andet når værterne Peter Mygind
og Dina Al-Erhayem åbner dørene til Jyske Bank
Boxen lørdag aften, for at tage vores tro under kærlig
behandling i Det Himmelske Show. Lydtapetet leveres af Danmarks største gospelkor under ledelse af
Hans Christian Jochimsen og en række gæstesolister
– blandt andet den amerikanske Grammy vindende
artist Hezekiah Walker. Derudover tilsættes piruetter
fra Verdensballetten, ord og indsigt af spændende
gæster, der spænder fra youtubere til forretningsfolk
tilsat toner fra symfoniorkester og drengekor.
De Himmelske Dage på Heden i Herning rundes af
med en stor radio-transmitteret afslutningsgudstjeneste i Skulptur-parken i Birk under overskriften: Gå
med…fred, hvor folk søndag sendes hjem i engageret
stemning, og hvor stafetten gives videre til København, der er næste arrangør af Himmelske Dage.

EN HIMMELSK
FOLKEFEST
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