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LUCIA

Alle piger og drenge, der har lyst at synge og
gå lucia inviteres til at være med! Vi øver i Sct.
Johannes Kirke torsdag den 14.+28. november
kl. 15:45 - 16:15
Vi skal gå luciaoptog og sprede glæde med
vores sang iført kirkens flotte kjoler fredag den
29. november kl. 19 + torsdag den 5. december
kl. 16:30 + torsdag den 12. december kl. 15:45.
Yderligere oplysninger hos Bjarke Clausen,
Dorte Søltoft eller Tove Jessen
(se adresselisten side 5).

FYRAFTENSGUDSTJENESTERNE

Vi fortsætter med vores fyraftensgudstjenester hen
over efteråret.
De foregår tirsdage fra 16:30 – 17:15.
Gudstjenesten er enkel i sin form med bøn, nadver,
kort tale og kristne sange ved Jesper Tungelund på
guitar.
Alle er naturligvis velkomne. Vi sidder i sideskibet.
Følgende datoer i efteråret:
• 24. september
• 29. oktober
• 3. december

Blad nummer 86
sept. - nov. 2019.
Næste blad udkommer
1. december.
Indsendelsesfrist
1. november.
Redaktion:
Janne B. Petersen,
Alice Schmidt Lodahl,
Scot A. Christensen,
Lennart B. Jessen.
lj@sctjohannes.dk

Foto af rose ofte symbol på Kristus

NY SÆSON I SPÆTTEN

Torsdag den 5. september kl. 14:30
- 16:00 inviterer Spætten, som er
Sct. Johannes Kirkes Børneklub,
for børn i alderen ca. 4 - 8 år, til
festlig opstart efter sommerferien.
Vi skal fejre Spættens 12 års fødselsdag og har inviteret Gospel Kids til fest med kagemand. På glædeligt gensyn til nuværende Spættebørn, og I må rigtig
gerne invitere nye med, der er plads til mange :)

BESØGSTJENESTEN
Scot Christensen

50 års fødselsdag.
Den 30. august runder jeg et skarpt hjørne og
fylder 50 år. Den store dag vil jeg gerne dele
med vores dejlige menighed, så søndagen
efter – d. 8. september – vil jeg gerne invitere
hele menigheden ved
Sct. Johannes til et
lille brunch-traktement, med
rundstykker m.m.
Håber at se rigtig
mange fra menigheden denne dag.
Mange hilsener
Scot
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Onsdag den 27. november kl. 19:00
arrangerer Sct. Johannes Kirkes
Besøgstjeneste adventshygge.
Med årene er det blevet en fast tradition at samle besøgsvennerne op mod advent. Flere
må gerne være med. Så går du med overvejelse om
at være besøgsven ud fra kirken, er det en rigtig fin
anledning til at møde nuværende besøgsvenner.
Tilmelding til Tove Jessen
Tlf 40 35 65 53 / tbj@sctjohannes.dk

MESSY CHURCH
-

Drop in kl. 16:30
Aktiviteter kl. 16:45
Gudstjeneste kl. 17:30
Pizza kl. 18:00
Tak for i aften kl. 19:00

Næste gang er den 19. september. Vi glæder os til at
se dig / Jer til en hyggelig aften sammen med børn.
Det blir sjovt! ;)
Sct. Johannes Kirke, Herning
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SOGNEAFTENER

Torsdag den 5. september
Det første Korstog:
Forsvar for Troen eller Angreb på
Freden,
v. Bo Gimm. I året 1095 genlød
hele det vestlige Europa af lyden af
tusindvis af marcherende soldater.
Udgangspunktet kunne være Paris eller en lille tysk
provinsflække, men destinationen var kristenhedens
hellige by Jerusalem, der gennem mere end 4 århundreder havde været på muslimske hænder. Målet var at
bringe Jerusalem og den hellige gravs kirke tilbage
på kristne hænder. Men hvorfor og hvordan og var
det i virkeligheden ved den lejlighed, at kristenheden
lærte den islamiske verden at føre hellig krig.
Et foredrag, der forsøger
at gi´ et bud på et svar på
spørgsmålet: Var historiens
første korstog til Det hellige
land et angreb på freden eller
var der tale om et forsvar for
den kristne tro.
Torsdag den 3. oktober
”Åndskamp”, v. Erik Kloster, cand.
theol. og kollegieleder på Det
Kristne Gymnasium.
Vi vil bruge aftenen på at undersøge
Bibelens tale om Djævelen og det
dæmoniske, og om det er relevant
for os i dag. Formålet er, at du skal
vide, hvor svag du selv er, hvor stærk din fjende er,
og hvor meget du har brug for Jesus Kristus.
Torsdag den 7. november
”Fra fængselscelle til alterbord”, v. Benny
Blumensatt, katolsk præst i Sct. Nikolaj Kirke,
Esbjerg.
Hør den katolske præst Benny Blumensaat fortælle om, hvordan hans liv blev forvandlet. Benny vil
fortælle om, hvordan han efter en turbulent ungdom
med druk og kriminalitet havde et møde med Jesus,
mens han var i fængsel. Det forvandlede hans liv.
Efter løsladelsen fra fængslet gik han ind i et lille
klosterfællesskab i Horsens, og her fik han en indre
bekræftelse på, at Gud kaldte ham til præstelivet. Det
blev begyndelsen til et kald, der fylder hele hans liv i
dag.

Sct. Johannes Kirke, Herning		

JULECONCERT

Caroline Henderson tager
for tiende år i træk på turné med sine julekoncerter.
I Sct. Johannes Kirke er
det den 26. nov. kl. 20:00
I år er det 10 år siden
Caroline havde en drøm
om at genoplive sine
barndomsminder fra dengang hendes familie var
bosiddende i Paris. En veletableret familietradition
var nemlig en koncert i den svenske kirke hver jul.
I 2010 blev fire udsolgte julekoncerter i Christians
Kirke, København startskuddet til en efterhånden
cementeret tradition for rigtig mange danskere. For
siden dengang er koncerterne år for år blevet udvidet
til en større og mere omfattende turné fordelt over
hele landet. I 2018 blev det til hele 44 julekoncerter i
Danmark med over 17.000 solgte billetter.
Til en julekoncert med Caroline Henderson opstår
der en helt særlig stemning af hjertevarme i kirkerummet. Publikum bliver fyldt op af den smukke
musik, hvor både gamle klassikere og velkendte julesange er på repertoiret. Carolines varme vokal omfavner publikum, og danner rammen om de populære
julekoncerter som igen i år kan opleves sammen med
Carolines musikalske soulmates, pianist Nikolaj Hess
og guitarist Gustaf Ljunggren.
Caroline udtaler: ”Jeg oplever, at vi alle har en lidt
dybere forbindelse til os selv og vores følelser, når vi
er i et kirkerum. Julekoncerterne er hjerternes fest,
når musikken får frit spil i det unikke nærvær, som
opstår mellem os på scenen og publikum. Det er koncerternes omdrejningspunkt. Jeg føler faktisk, at vi
holder jul under hver eneste koncert”.

ÆLDREGUDSTJENESTE 17. SEPT.

Cafe Johannes arrangerer kaffebord i forlængelse af ældregudstjeneste tirsdag den 17. september.
Gudstjenesten begynder kl. 14 og
det er muligt for gangbesværede at
bestille bil hos Herning Taxa senest
dagen før. Kirken vil denne dag
være høstpyntet. Vi ser frem til en
god eftermiddag og håber rigtig mange har mulighed
for at deltage. Tak, om man også husker at fortælle
det videre, på den måde får mange fra sognet mulighed for at være med.
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Torsdag 5. sept.
Torsdag 5. sept.
Torsdag 5. sept.
Torsdag 5. sept.
		
Torsdag 19. sept.
		
Lørdag 21. sept.
Søndag 22. sept.
Fredag 27. sept.
		

kl. 14:30 Opstart af børneklubben Spætten.
kl. 15:30 Opstart af børnekoret Gospelkids.
kl. 18:30 Opstart af pigeklubben RéTRO.
kl. 19:30 Sogneaften. Det første Korstog: Forsvar for Troen eller Angreb på Freden
		 v. Bo Gimm.
kl. 19:30 Bibelforedrag. Evangelisten Johannes –
		 et langt liv med Jesus v. Henrik Kofoed.
kl. 9:00 Kirkestævne v. KSBB i Sct. Johannes Kirke (se program side 6).
kl. 14:00 Gospel koncert. Koret Good Time v. Henrik Tjagvad.
kl. 17:30 Menighedslejren 27.-28. sept. Program findes på hjemmesiden og i kirken.
		 Tilmelding til Hans Kristian Ravn hkravn55@gmail.com / 40475620.

Torsdag 3. okt.
		
Torsdag 17. okt.
		

kl. 19:30 Sogneaften. ”Åndskamp” v. Erik Kloster, cand. theol. og
		 kollegieleder på Det Kristne Gymnasium.
kl. 19:30 Bibelforedrag. Ezra og Nehemias Genrejsningens mænd.
		 v. Niels Henrik Lyngbye.

Torsdag 7. nov.
		
Lørdag 9. nov.
Torsdag 21. nov.
Tirsdag 26. nov.
Onsdag 27. nov.

kl. 19:30 Sogneaften. ”Fra fængselscelle til alterbord” v. Benny Blumensatt,
		 katolsk præst i Sct. Nikolaj Kirke, Esbjerg.
kl. 10:00 Jule-Gospel-Kids-Dag - Koncert kl. 19:00 (se side 6).
kl. 19:30 Bibelforedrag. v. Immanuel Fuglsang.
kl. 20:00 Julekoncert med Caroline Henderson. (se side 3.)
kl. 19:00 Besøgstjenesten inviterer til adventshygge (se side 2)

JESUS SIGER

Når I beder, må I ikke
være som hyklerne, der
ynder at stå og bede i
synagoger og på gadehjørner for at vise sig for
mennesker. Sandelig siger
jeg jer: De har fået deres
løn. Men når du vil bede,
så gå ind i dit kammer, og
luk din dør, og bed til din
fader, som er i det skjulte.
Og din fader, som ser i det
skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de
bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne.
Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder
ham om det. Derfor skal I bede således:
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

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
Mattæus Evangeliet kapitel 6

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).
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GUDSTJENESTER
Dato

1. sept.
8. sept.
15. sept.
17. sept.
19. sept.
22. sept.
24. sept
29. sept.
6. okt.
13. okt.
20. okt.
27. okt.
29. okt.
3. nov.
10. nov.
17. nov.
24. nov.
1. dec.

Højtid

11. søn. eft. trinitatis
12. søn. eft. trinitatis
13. søn. eft. trinitatis
Ældregudstjeneste
Messy Church
14. søn. eft. trinitatis

Tid/Præst

☺
☺
☺

Indsamling

Info.

Folkek. Søndagsskoler
10:00
LBJ
10:00
SAC
KFS Forbund for stud.
ALPHA Danmark
Høstgudstjeneste+frokost
10:00
LBJ
14:00
SAC
Ældregudstjeneste
Messy Church
16:30
LBJ
10:00
LBJ
DBI
16:30
SAC
Fyraftensgudstjeneste
15. søn. eft. trinitatis 10:00
Menighedsarbejdet
SAC
16. søn. eft. trinitatis 10:00
SAC
Retten Til Liv
17. søn. eft. trinitatis 10:00
Dansk Oase
LBJ
18. søn. eft. trinitatis 10:00
SAC
Dansk Europa Mission
19. søn. eft. trinitatis 10:00
Menighedsfakultetet
LBJ
16:30
SAC
Fyraftensgudstjeneste
Allehelgen
16:00		 LBJ+SAC
Kirkekaffe kl. 15.
21. søn. eft. trinitatis 10:00
Foreningen Agape
SAC
22. søn. eft. trinitatis 10:00		 LBJ
Folkekirkens nødhj.
Sidste søn.i kirkeåret 10:00
Åbne Døre
SAC
1. søn. i advent
10:00		 SAC
Frokost
Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

☺
☺
☺
☺
☺

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

KRISTENHED = KIRKE (græsk ord) = FORSAMLING
1 Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed! 2 Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
3 Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!
Martin Luther 1542

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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JULE-GOSPEL-KIDS-DAG 9. NOV.
FOR ALLE BØRN 0.-8. KLASSE

KIRKESTÆVNE 2019
LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER

ANKOMST Lørdag d. 9. nov. kl. 10:00.
KONCERT Lørdag d. 9. nov. kl. 19:00.
MEDBRING Udendørstøj / evt. regntøj /
madpakke til frokost / rød og/eller sort tøj til
koncerten.
TRANSPORT fra Herning Station
I kan blive hentet på Herning Station, hvis I
kommer med toget. Det koster 15 kr. Dette
bestilles på tilmeldingen.

I den offentlige debat fremstilles
naturvidenskab og tro ofte som
hinandens modsætninger. Men
er det et sandt billede? Kan de
være i stue sammen? Vi lader
det komme an på en prøve.
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Dagen er for
Gospel-kids grupper, alle
øvrige kor og grupper, børne- og junior klubber, Gospel-kids korledere og alle andre
sangglade - også for dig, som ikke har prøvet
at synge i kor før. Alle er velkomne!

v. Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse
Tema: Tro og videnskab.

9:00

Gudstjeneste med skriftemål og nadver ved
pastor emeritus Hartvig
Wagner, Gullestrup.
10:15 Kaffe.
10:30 Professor Johan
Peter Uldall Fynbo:
Videnskab og tro.
		Samtale.
12:00 Frokost.
13:00 Formandstale og regnskab.
14:00 Sognepræst Mads Jakob
Thorlund Jakobsen,
Sønderborg: Tro og videnskab.
		Samtale.
15:30 Kaffe og afslutning.

Johan Peter Uldall Fynbo

Mads Jakob
Thorlund Jakobsen

Hartvig Wagner

Tag venner og bekendte med til et aktuelt og indholdsrigt stævne. Alle er velkomne. Bespisning er til
rimelige priser. Der vil være mulighed for at købe bøger i KSBBs bogsalg.
Tak for støtte til KSBB. Konto 1931 - 02517 45994

WWW.KIRKELIG-SAMLING.DK

ALLEHELGEN 3. NOV. KL. 15:00

Vi inviterer selvfølgelig igen til allehelgens gudstjeneste med forudgående kirkekaffe.
En efterhånden årelang tradition, som er ønsket af
mange, skal vi holde godt fast i. Det er af største betydning, at vi kan både mindes og ære vore kære, der
er gået forud for os. Velkommen til alle!

https://www.sctjohannes.dk/download/
Jul_Gospel_Kids_dag_A4.pdf
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SE JEG KOMMER SNART!

Overskriften om Jesu genkomst (Joh.Åb.3+22) står
over talerstolen i et missionshus i Norge. Ordene kan
ses på et af billederne her på siden. 4 små billeder af
missionshuse er taget af den dygtige fotojournalist
Erlend Berge fra Norge, som man også kan finde
mere om på hans hjemmeside. Grunden til at jeg tager
disse små billeder med her i bladet er, for at give mulighed for eftertanke i kirkernes situation i Danmark.
Jesus kommer igen, men hvad med lige nu? Erlend
Berge rammer meget fint både stemning og tidens
situation for kirkerum.
Det er naturligt nok, at det går som det gør. Når unge
mere flytter ind til arbejde i de større byer, så affolkes
landområder, hvor disse tomme huse nu står. En gang
var der 50 landbrug omkring en kirke, nu er der måske kun 2. Kirken må altså være, der hvor mennesker
er. Kirkens ressourcer må være der, hvor mennesker
er. Det tankevækkende er så, om samfundet også bærer værdierne fra det kristne budskab med sig til de
nye steder. Det er bare meget tvivlsomt, for det er ikke
kun missionshuse og landkirker, der begynder at stå
tomme i Norge. Det gør de også i Danmark. Hvis vi
i Danmark ikke formår at vedligeholde vores viden

Sct. Johannes Kirke, Herning		

og vores videregivelse af kristne værdier i landet, så
bliver den kristne kirke til sidst til et par museer i
stedet. Uvidenhed i yngre generationer omkring kristne værdier kan medføre dette. Et eks. Hvordan skal
man kunne spille med på et fodboldhold, hvis man
kun kender reglen for indkast? Eller, hvordan skal
vi kunne navigere i mange forskellige religioner, der
kommer til os, hvis vi ikke kender vort eget værdisæt?
Det værdisæt, der har opfundet folkeskole til bedste
for alle. Det værdisæt, der har opfundet sygehuse til
bedste for alle. Alt dette er grundlagt på det kristne
menneskesyn, hvor vi tænker mere på hinanden end
på os selv. Det er slet ikke selvfølgeligt i andre religiøse tilbud vi bliver oversvømmet af både på nettet og
via fremmede udefra. Gad vide hvorfor kulturer, der
er årtusinder ældre end vores kristne, mange steder er
dårligere stille mht. velfærd? Kunne forskellen være
det kristne menneskesyns indflydelse hos os, hvor
egoismen ikke har været så fremtrædende før i tiden,
der hvor velstanden blev grundlagt?
Lad billederne på denne side give grund til eftertanke. Hvad giver vi vore børn som støtte til et liv under
kærlighedens fortegn - hvor vil de få den indsigt og
viden fra?

Lennart B. Jessen

Side 7

Martin Luther bliver den
13. juni 1525 viet til den
tidligere nonne Catharina
von Bora i Wittenberg.
Katharinas originale
vielsesring er bevaret, og befinder sig i
Stadtgeschichtlichen

Museum Leipzig.
Ringen viser Jesu Kristi korsfæstelse med redskaberne, der blev brugt og andre ting. Man
er ikke helt enige om, hvad flere af symbolerne
egentlig forestiller. Man har f.eks. fundet følgende: Jesus, korset med indskrift, pisk, ansigtet af
en præst, terninger, kjortel, hammer, søm, reb,
stige, scepter, sværd, lanse, brændende hjerter
og rubinen i midten, som tegn på Jesu blod eller
kærligheden. På indersiden af ringen er de to
navne indgraveret Catharina v. Bora og Doktor
Martin Luther. Navnene står på latin. Det har givet anledning til, at man mener at have fundet
den originale ring, som nu er omtalt her. I de
ringe, der er lavet som kopier igennem mange
år, har fejl i den latinske grammatik. I kopierne
står D. Martino Luthero – Catharina v. Boren. Det
ser man som en fejl, da bøjningen i dativ ikke er
brugt korrekt. Man ville have brugt den latinske
nominativ, og den står i originalen – D. Martinus
Lutherus.
For tiden er ringen ikke udstillet på museet, men
på byens rådhus, hvor der samtidig er udstillet et
prisbelønnet medium for blinde. På billedet kan
man se en stor model af den originale ring, som
man kan føle på. Samtidig er der lyd og blindskrift, der fortæller om de enkelte symboler man

mener at kunne finde. Ved siden af den store
ring, er der et billede af Luther, som også er følbart for blinde. Se evt. på:
https://www.inkl-design.de/en/project/luther/
Skulle man have lyst at købe en kopi af
Catharinas vielsesring, så er der flere muligheder
i det sydøsttyske område. Man kan f.eks. købe
en på Wartburg, hvor museet har indrettet en
ny butik, som sælger mange ting til minde om
Luthers ophold på Wartburg. Her var han i ubemærkethed i 11 måneder, da man frygtede for
hans liv. I 6 uger af disse 11 måneder oversatte
Luther Det Nye Testamente. En bedrift som fik
betydning for både det tyske fælles sprog, men
også for kristenheden i Danmark, hvor vi stadig
har tradition for, at ægteskaber som Catharinas
og Luthers tager sin begyndelse i vore kirker
med samme baggrund og værdisæt, som dengang Chatarina og Luther lovede hinanden troskab med fælles værdigrundlag i kristen tro.
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