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Følg kirken på
www.sctjohannes.dk
for aktuelle oplysninger

INFORMATION
CAFÉ JOHANNES

Tiden går, men rammerne
for Café Johannes består,
selvom vi lige nu må
leve med nedlukning og
gentagne påmindelser om
afstand. Denne situation
med Corona er også
årsagen til, Café Johannes
fortsat vil være lukket.
Vi forventer et på gensyn og velkommen også til nye
i september. Mere konkret om åbning melder vi ud i
det kommende kirkeblad til september.
Alle ønskes en god sommertid!

MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsmødet som har været
annonceret til 12. maj er flyttet
til 9. juni. Ellers er der ingen
ændringer i forhold til omtalen i
sidste nummer af kirkebladet.

FRIVILLIGFESTEN I JUNI AFLYSES

På grund af Covid-19 bliver der desværre ikke
nogen frivilligfest i juni måned, da vi ikke vurderer,
at det allerede på det tidspunkt vil være muligt at
forsamles så mange. I stedet vil vi se tiden an, og
hvis det senere på året viser sig muligt at afvikle
frivilligfesten, vil vi invitere igen.

SOGNEAFTEN

Vi håber at sogneaften den 3. september kan
gennemføres. Det bliver en salmesangsaften, hvor
Sognepræst Scot A. Christensen og Organist Bjarke
Clausen står for programmet.

MENIGHEDSLEJR 2020

Vi forventer fortsat at kunne afvikle
menighedslejren på Tårnborg d. 18. - 19. september.
Vi får spændende gæstetalere på besøg, hvor Stig
Christensen er hovedtaler med 2 bibelforedrag om
Abraham. Program følger, når vi ved lidt mere om,
hvilke omstændigheder lejren kan afvikles under.
Menighedsarbejdet
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KONFIRMATION 2020

Der er ingen tvivl om, at vi alle er
ret trætte af, at Coronakrisen har
invaderet de kirkelige forhold også
hos os. Da vi for nogen tid siden fik
lukket alle former for gudstjenester ned, skulle vi
beslutte, hvornår vi kunne afholde konfirmation i
stedet. Mange kirker flyttede konfirmationerne til
juni, hvor vi nok synes, det var for optimistisk. Vi
besluttede i samråd med flere forældre, at fastlægge
konfirmationen til den 6. september i håbet om, at
der igen kan holdes en almindelig konfirmation.
Selv om vi nu er ved at åbne Danmark op igen i
små trin, så er det stadig uvist, hvad der sker til
september. Vi håber meget, at vi kan vende tilbage
til en kendt fejring af konfirmationsgudstjenesten.
Hvis der opstår spørgsmål hen over sommeren, så er
vi præster stadig til at kontakte. (Se oplysningerne
på side 4)
I øvrigt er alle velkomne til at følge os på kirkens
hjemmeside www.sctjohannes.dk eller Facebook,
hvor vi annoncerer alle aktuelle oplysninger i en
foranderlig tid.

Med hjertelige hilsner og
med ønsket om en god
sommer til jer alle!
Scot A. Christensen &
Lennart B. Jessen

Sct. Johannes Kirke, Herning
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Sæt fokus på familiens trivsel
NÅR ALTING
IKKE ER SOM
DET PLEJER

Forleden dag talte jeg i
telefon med en enlig mor til
2 drenge, der ligesom resten
af Danmark nu forsøgte
at isolere sig mest muligt i
hjemmet gr. Covid 19. Og
hvem kunne ikke under
normale omstændigheder ønske sig mere familietid
i en hverdag hvor arbejde, skole, fritidsinteresser,
motion og venner skal passes ind sammen med
indkøb, rengøring, vasketøj og madlavning?
Men alting er ikke som det plejer, for alt det vante,
det sociale, inputs udefra er helt skåret væk, så nu
befinder familien sig i den helt anden grøft. Den
ældste sover længe, rigtig længe, ser netflix det meste
af dagen og aftenen og såmænd noget af natten med,
og han svarer sin mor surt og tvært, når hun beder
om hjælp til at tømme opvaskemaskinen. Den yngste
keder sig så meget, at han næsten ikke kan være i sin
egen krop, og når storebror sover, og mor arbejder, så
er det jo fristende at gå ind på storebrors værelse og
spille på hans computer eller sidde bag mor og øve
sig på de trommer, der alligevel bare har ventet det
sidste halve år på at blive spillet på.
Omdrejningspunktet i vores samtale blev, hvordan
familien kunne finde tilbage til en struktur, så nogle
af konflikterne kunne forebygges, og der blev tid
til både skole og arbejde. Det meste af tiden var det
moren der talte, hun havde faktisk alle svarene selv,
men giver alligevel udtryk for, at det lige at få sagt

overvejelserne højt, og få vendt det med en anden,
giver hende mere mod til at afprøve nogle tiltag og
holde fast i nogle af de rutiner, der fungerer godt i
familien. Det burde vi kunne klare selv.
Jeg møder mange forældre, der synes, det kunne
være rart at vende nogle ting i familien med en
udenforstående. En der ikke er en del af familien
eller venneflokken, men som vil lytte og give
sparring på det, der netop fylder lige nu og kan
opleves som en stor udfordring. Og samtidig siger
de samme forældre: Det burde vi kunne klare selv!
Men er det rigtigt? Hvordan har vi dog fået den tanke
ind i vores samfund, at vi som familier burde kunne
klare det hele selv? I den tid vi står i nu, hvor alting
ikke er, som det plejer, er der nogle ting, som bliver
særlig tydeligt. Vi kan ikke klare alt selv, vi har brug
for hinanden! Vi er en del af et samfund, vi er sociale
i vores DNA, vi vokser og trives med input udefra.
Vi har brug for at stå sammen og rykke sammen, når
tingene er svære.
Så kære forældre, hermed en opfordring: Vær ikke for
stolte til at række ud og bede om hjælp. Folkekirkens
Familiestøtte står klar til
at give sparring, lytte og
anerkende den situation,
I står i, og vi vil gerne gå
sammen med jer gennem
de udfordringer, I står
med. Der er håb forude,
og når alting ikke er som
det plejer, behøver vi ikke
at stå alene.
(Se annonce på bagsiden)
Lene Frølund Rasmussen

KIRKEN PÅ NETTET

Når vi nu ikke kan mødes i kirken, sådan som vi
plejer, så har langt de fleste kirker fundet vej på
Internettet. Sct. Johannes Kirke har i mange år
været synlig på nettet, men lige i denne tid, har
der været lidt ekstra trafik på hjemmesiden og de
andre platforme, som kirken har. Det kan slet ikke
erstatte eller gøre det ud for vort almindelige samvær
i gudstjenester og møder, men det kan være en
mulighed at følge med der, når vi nu ikke kan andet.
Velkommen til at prøve via computer, smartphone,
smart-tv, tablet osv...
Sct. Johannes Kirke, Herning		

Hvis du f.eks. søger efter gudstjenester eller andagter,
så kan du finde dem samlet på Youtube.
På kirkens hjemmeside er der genveje ind til det hele:
Hjemmesiden : www.sctjohannes.dk
Facebook: https://www.sctjohannes.dk/facebook.html
Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCK2MnKtahB148aRLzkkmYNA
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EFTERTANKE
DRONNING MARGRETHE
FORTÆLLER OM SIN TRO

Dette billede viser dronningens gave til slotskirken
i Wittenberg. Et klæde til alteret i kirken. Her ses
en version af Lutherrosen, som har de centrale
symboler for Danmarks, dronningens og vores tro.
I et interview med en af Berlingske Tidendes
journalister, udtaler vor dronning: »At tro på Gud er
lige så naturligt for mig som regnen og solskinnet.
Religion er for mig blevet en levende virkelighed
på en helt ny måde. At tro på Gud betyder for mig
noget helt andet end før, da jeg havde en teoretisk tro.
Jeg interesserede mig for religiøse ting gennem en
årrække. Men pludselig kom jeg til at tro, og da blev
det ikke bare et spørgsmål om religion, uden at jeg
erfarede, hvad et virkeligt trosliv er. At tro på Gud er
for mig i dag lige så naturligt som regn og solskin«.
Dronningen fortæller videre »Da min far døde,
erfarede jeg hvilket tungt ansvar, der blev lagt på
mine skuldre. Hvor skulle jeg hente hjælp fra? Jeg
fandt intet fra nogen menneskelig side. I min nød
søgte jeg til Gud. Jeg vendte mig ti1 Ham med
brændende bønner. Jeg stolede på de løfter, som min
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Frelser havde givet, da han gik hernede på jorden.
Pludselig begyndte der at ske noget. Jeg oplevede,
at jeg ikke mere var alene, jeg havde fået del i noget
nyt. Jeg var overrasket, for sandt at sige, så havde jeg
hidtil kun teoretisk troet på Guds eksistens, og at det
kun var almindelig sædvane at tro på Gud. Nu var
jeg blevet vækket op ved en revolution i min indre
verden. Gud blev en virkelighed for mig.
Mennesket er ikke en robot i Guds hånd. Vi har
en fri vilje, som vi har fået som gave fra Herren.
På grund af denne frie vilje er mange ting i vort
liv gået i forfald. Jeg tænker mig, at et Guds barn
i Guds familie er som et hvilket som helst barn i
vore familier. Undertiden kan man opføre sig helt
forfærdeligt.«
Om sit forhold til Jesus Kristus siger dronningen
»For mig betyder Jesus Guds mulighed for at vise
menneskeslægten, at han går med os og er midt
iblandt os. Jesus er Guds vidnesbyrd om, at vi ikke
kun har en Gud, der er Skaberen. Vi har en Gud, der
kommer til os for at genløse os mennesker til sig.
Derigennem, at Gud kom i sin eneste søn, Jesus, til
verden og åbenbarede sig for os, har vi mennesker
fået et vidnesbyrd om, at vi ikke er ensomme.
Jeg tror på, og er fuldt overbevist om, at Jesus ikke
bare var et menneske. Han var selv Gud, som blev eet
med os. Nu ved Gud gennem Jesus, hvad livet er, og
hvad det betyder at være menneske. Gud ved hvordan
det er for mig, når noget ondt møder mig. Gud ved,
hvor meningsløst mit liv nogle gange kan føles. Ingen
mennesker har oplevet det, som Jesus oplevede.
Derfor vover jeg at stole på Jesus - som en benådet
synder og som dronning«.

KONTAKT

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.
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.
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GUDSTJENESTER m. FORBEHOLD
Dato

1. juni
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16.august
23.august
30.august
6. sept.

Højtid

2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. sønd. eft. trinitatis
2. sønd. eft. trinitatis
3. sønd. eft. trinitatis
4. sønd. eft. trinitatis
5. sønd. eft. trinitatis
6. sønd. eft. trinitatis
7. sønd. eft. trinitatis
8. sønd. eft. trinitatis
9. sønd. eft. trinitatis
10.sønd. eft. trinitatis
11.sønd. eft. trinitatis
12.sønd. eft. trinitatis

Tid/Præst

Indsamling

Info.

10:00
LBJ
Folkek. Søndagsskole
Foreningen Agape
10:00
SAC
10:00
LBJ
Dansk Bibel Institut
Dansk Oase
10:00
SAC
10:00
LBJ
Retten Til Liv
10:00
LBJ
Menighedsfakultetet
14:00
LBJ
MAF
Bemærk tidspunkt
10:00
LBJ
Indre Mission
14:00
SAC
Dansk Europa Mission Bemærk tidspunkt
10:00
SAC
Menighedsarbejdet
14:00
SAC
Åbne Døre
Bemærk tidspunkt
Alpha Danmark
10:00
SAC
10:00
LBJ
Folkekirkens Nødhj.
Folkek. Søndagsskole
10:00
LBJ
9:00
LBJ
Konfirmation
13.sønd. eft. trinitatis
11:00
SAC
Vestervangskolen 7a+7b
Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

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

Morgenstund
har guld i mund,
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.
Sol opstår,
og sol nedgår,
når den har gjort sin gerning;
Gud give os at skinne så,
som himmellys, skønt af de små!
Da randt for os guldterning.
N.F.S. Grundtvig 1853
Hver tirsdag
Hver onsdag
Hver torsdag

Faste ugentlige arrangementer (Åbner igen efter Coronakrisen)
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

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		
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SOMMERUDFLUGTER
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MENIGHEDSUDFLUGTEN 2020
ER AFLYST

På grund af usikkerheden om, hvor meget, der vil
være åben i slutningen af juni, ser vi os desværre
nødsaget til at aflyse den årlig udflugt arrangeret af
menighedsrådet. På vegne af menighedsrådet.
Knud Haaning Andersen

MENIGHEDSUDFLUGT 2019

Turen gik til Ribe Vikingecenter og Oksbøl onsdag
den 19. juni 2019. Der var afgang fra Sct. Johannes
Kirke kl. 8:00. Formiddagskaffe ved ankomsten
til Vikingecentret. Rundvisning med guide i
Vikingecentret. Middag på Græstedbro Kro.
Besøg på den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl.
Køretur igennem det militære øvelsesterræn. Turen
gik til Filsø, hvor vi fik vores medbragte kaffe.
Hjemkørsel ad veje gennem klitlandskabet forbi
Hvidesande.
Menighedsrådet
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EFTERTANKE
GUD TROR PÅ OS

Måske har der virkelig
været øjeblikke, hvor Gud
har fortrudt, at Han skabte
os. Men jeg er sikker på,
at der har været mange
flere øjeblikke, hvor Gud
har set alle disse dejlige
mennesker lyse op i
ondskabens og torturens
og mishandlingernes og
lidelsernes mørke nat; lyse op når de demonstrerede
deres ædle sind og deres storsindede vilje til at tilgive
og dermed var med til at sprede mørket og bidrage
til, at der åndeligt kunne blive luftet ud.
Det har givet nyt håb, at fortvivlelse, mørke, vrede,
bitterhed og had ikke fik det sidste ord. Håb om en
ny situation, hvor fjender kan blive venner igen og
den umenneskeliggjorte gerningsmand hjælpes til at
genetablere sin tabte menneskelighed.
Det er ingen vild og uansvarlig drøm. Det er sket
før, det sker lige nu, og der er håb om, at mareridtet
vil holde op, håb om at tilsyneladende uløselige

DRIVE-IN-GUDSTJENESTE

Lige i denne tid, hvor kirkerne er lukket på grund
af Corona, har mange kirker tænkt på alternative
gudstjenesteformer. Flere har annonceret ”drive-ingudstjenester”, hvor man kan komme i sin bil. Det
er ikke en ny ide. Jeg kom til at tænke på en kirke i
Californien, som min kollega og jeg besøgte i 2009.
Den var opstået i 50’erne som en beskeden kirke, der
fik lov at benytte en drive-in-biograf som kirkeplads.
Præsten havde bygget et baggrundsstakit med
kors i, som kunne rejses på taget af teknikhuset,
så menigheden kunne se og følge det hele fra
deres biler om søndagen, hvor biografen alligevel
var lukket. Kirken voksede og blev det man kan
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problemer kan finde deres løsning, og at det vil
vise sig, at Gud har nogle glimrende hjælpere og
medarbejdere overalt.
Vi har alle sammen mulighederne i os for at gøre det
gode, og det får Gud til at sige, at det var risikoen
værd at sætte os i verden. Det underfulde er, at
Gud den almægtige stoler på, at vi, så ubetydelige,
skrøbelige, sårbare, som vi er, skal opfylde Hans plan
om det gode, retfærdigheden, helingen, helheden.
Gud har ingen andre end os.
Augustin sagde: »Gud vil ikke uden os, vi kan ikke
uden Gud.« En russisk præst fra landet blev engang
antastet af en grov ung fysiker, der lirede alle
argumenterne for ateismen af sig og derpå arrogant
konkluderede: »Og derfor tror jeg ikke på Gud.« Men
den lille præst lod sig overhovedet ikke bringe ud af
fatning. Han svarede stilfærdigt: «Det gør skam ikke
noget. Gud tror på Dem.« Gud tror på os. Gud stoler
på, at vi bidrager til at gøre denne verden til alt det,
Han ønsker, at den skal være. Fra »Ingen fremtid
uden tilgivelse«

Desmond Tutu • Forlaget Rosinante

se på billedet til højre. Kirken fik navnet Crystal
Cathedral midt i LA. Et fantastisk kirkeområde med
administrationsbygning på 13 etager, gæstehotel og
så selve kirken med tårn. Sådan kan det gå fra en
lånt parkeringsplads til katedral. Måske kan noget
lignende opstå i denne tid med nye tiltag. Der er
dog en videre historie for kirken i Californien, som
vi måske skal lære noget af, for det var ikke kun en
succeshistorie. Da grundlæggeren døde, blev kirkens
bygninger solgt til et andet kirkesamfund, fordi
menigheden lige så stille var gået i opløsning. Ofte
har kirker måttet se den virkelighed i øjnene, at når
den lukker sig om sig selv, og ikke har syn for andre
menneskers behov, så forsvinder ånden til sidst.

Lennart B. Jessen

Foto’s fra bogen: ”A Place of Bauty - A Joy Forever!”
Sct. Johannes Kirke, Herning		
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Find alle tilbud på

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Vejen videre efter skilsmisse

Samtaleforløb for gravide

Redskaber til en god hverdag for dig og dine
børn efter skilsmissen.

Reflekter og tal med andre gravide om dine
tanker og følelser.

Plej jeres parforhold

Barselscafe

Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.

Mød andre forældre på barsel og del dine oplevelser af hverdagen

Få en forældreven

Kontakt

Få personlig støtte og sparring til udfordringer i
hverdagen.

Koordinator Lene Frølund Rasmussen på
23827873 eller lfr@km.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Kirkebladet udgives af Sct. Johannes Kirkes Menighedsråd. Tryk: JOHNSEN Graphic Solutions A/S, Design: Lennart B. Jessen

Sæt fokus på familiens trivsel

