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SCT. JOHANNES KIRKE
HERNING

Coronabegrænsninger kan ændre vore planer.
Kontroller venligst info. på kirkens hjemmeside!

www.sctjohannes.dk

INFORMATION
BØRNEKIRKE

Det bedste til de mindste.
I Sct. Johannes Kirke vil vi så
gerne kunne tilbyde børnekirke
hver søndag. Det er dejligt
at få mulighed for at give
bibelfortællingen videre til
børnene, så de også har mulighed for at vælge troen
til. Troen kommer af det, der høres, og i børnekirken
kan man høre bibelfortælling, snakke om det vi hører
og derefter udtrykke os kreativt / tegne eller lege.
Børnekirke ligger i gudstjenesten på samme tid som
prædiken, så der kan både børn og forældre lytte til
dagens bibeltekst. Måske skal der snakkes om det, I
hver især har hørt, når I kommer hjem.
Skulle du nu sidde der og tænke, at det kunne du godt
have lyst til at være en del af, så har vi altid brug for
dig til at fortælle bibelhistorie og give det bedste til de
mindste. For nærmere information kan du kontakte: 		
Kirke og kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach
2530 9327 / dsb@sctjohannes.dk

KONFIRMATION FLYTTET

Et flertal af familier har ønsket
konfirmationen flyttet til efteråret.
Derfor bliver Vestervangskolens
elever konfirmeret 29. august i Sct.
Johannes Kirke. Vi håber det bedste
for dagen!
Menighedsråd & præst.
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BESØGSTJENESTEN

Det fælles inspirationsmøde den
16. marts i Baunekirken er grundet
Corona flyttet til tirsdag den 15.
marts 2022.
Onsdag den 19. maj kl. 14 - 16
er der inspirationsmøde i Sct.
Johannes Kirke. Vi får besøg fra Kristeligt Arbejde
Blandt Blinde (KABB). Alle er velkomne til en
inspirerende eftermiddag, hvor vi møder daglig leder
Poul Arne Nyborg og formand for landsbestyrelsen
Lene Thorkildsen fra KABB.
Gratis kaffebord. Tilmelding til:
Tove Jessen tlf. 4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk

MINIKONFIRMANDER

I Sct. Johannes Kirke kan vi igen i foråret tilbyde et minikonfirmandforløb, fra d. 14. marts til den 27. maj 2021.
Det ligger om tirsdagen fra kl. 14.30 -16.00 og er for 3. klasses elever.
Så går du i 3. klasse, er du velkommen til minikonfirmand.
Vi skal:
- høre bibelhistorie.		
- lære kirken at kende.
- synge.			
- bede fadervor.
- lege.				- spille spil.
- være kreative, male mm.
- spise pålægschokolademadder.
- have det sjovt.
Hvis det lyder som noget for dig, så kom og vær med. Vi ses tirsdag
d. 14/3 kl. 14.30. Tilmelding kan ske på: 2530 9327 eller på
dsb@sctjohannes.dk. Mange venlige minikonfirmand-hilsner
			Kirke- og Kulturmedarbejder
			
Dorte Søltoft Bach
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INFORMATION
FORBINDELSEN HOLDES

I november 2020 troede vi, at
Spætten igen kom til at kunne
samles i det nye år. Sådan
gik det ikke. Derfor blev det
igen vigtigt for os at holde
forbindelsen med børnene.
Denne gang blev det ikke til
en kasse med overraskelser
i. I stedet blev det en pose, hvor der var hele tre
bibelhistorier, som alle har noget med skibe at gøre.
Det er fortællingen om Noa og arken, historien om
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Jesus, der lånte Peters fiskebåd og så beretningen om
Paulus, der lider skibbrud ud for Maltas kyst.
Sammen med historierne var der flere klippe klistre
ark, der kunne farves og samles.
Sakse var med i sidste udbringning, og her var så lidt
ekstra til at skrive og tegne med.
En lille lysestage med en engel på, var også med, og
så havde vi sat et el-fyrfadslys i. Det var for at minde
børnene om, at alle disse rejser i bibelhistorierne, var
ikke gået heldigt, hvis ikke Gud var med i det.
Tove Jessen

For børn 7-14 år * Torsdage kl. 15:30-16:30
Følg opslag på Facebook!
Vi glæder os til at se lige præcis dig!

GOSPEL
KIDS
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Gospel Kids er for børn fra 7-14 år. Vi er et rytmisk
kor, der synger sange med dans og bevægelse, både
enstemmigt og flerstemmigt. Der er mulighed for at
udvikle sin stemme og synge solo.
Vi mødes i Sct. Johannes Kirke torsdage kl. 15.30

LYT TIL
GOSPEL KIDS
- 16.30, hvor vi starter med en forfriskning, for at
styrke fællesskabet. Vi synger bl.a. til vores Messy
Church gudstjenester fire gange om året.
Kom og vær med i vores fællesskab. Tag gerne en ven
med.

Kontakt gerne: Dorte Søltoft Bach Tlf: 2530 9227 / email: dsb@sctjohannes.dk

WWW.SCTJOHANNES.DK

Sct. Johannes Kirke, Herning		
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KALENDER
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KIRKENS NYE MENIGHEDSRÅD
Formand
Gert Vendelbo
Tlf. 9722 4105
formand@
sctjohannes.dk

Næstformand
Hiels Henrik
Lyngbye
Tlf. 4842 7069

Kasserer
Knud Haaning
Andersen
Tlf. 5180 9236

Kontaktperson
Janne Boye
Petersen
Tlf. 5356 7933

Kirkeværge
Henrik Bording
Tlf. 2532 0558

Menigt medlem
Lisbeth
Gammelgaard
Trans
Tlf. 2886 6471

Menigt medlem
Alice Schmidt
Lodahl
Tlf. 2625 9197

Menigt medlem
Peter Bøgebjerg
Mortensen
Tlf. 2924 5909

Menigt medlem
Erling Skov
Larsen
Tlf. 2022 4075

Menigt medlem
Tine Jæger
Christensen
Tlf. 2760 8700

Sognepræst
Scot A.
Christensen
Tlf. 9721 4293
sac@km.dk

Sognepræst kbf.
Lennart B. Jessen
Tlf. 9721 4483
lbj@km.dk

Mere information på - https://www.sctjohannes.dk/menighedsraad.html

DDS 259

1 Din Himmel-krone ser vi stråle
i evigt lys og guddomsglans,
o konge, du, som her på jorden
har båret dødens tornekrans!

3 Guds højre hånd er alle steder,
Guds Himmel findes hos os her!
Så troner du blandt os hernede;
så er Guds rige kommet nær!

2 Du sprænger rummet og dets grænser,
dit liv er løst fra tidens bånd.
Til evig tid skal du regere
på tronen ved Guds højre hånd.

4 Ja, kom til vore bange hjerter,
du konge, som er ét med Gud,
og styrk vor tro, vort håb, vort tålmod,
gør os til rigets sendebud!

Hver tirsdag
Hver torsdag

5 Lad os, som bor blandt dødens torne,
nu vidne om din sejerskrans,
til Gud engang er alt i alle,
og riget fremstår i sin glans!
Svein Ellingsen 1977 og 1988.
Helge Severinsen 1999.

Faste ugentlige arrangementer - når genåbning tillader!

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

Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
Café Johannes i Glassalen.
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).
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GUDSTJENESTER
Dato

7. marts
10. marts
14. marts
21. marts
23. marts
28. marts
28. marts
1. april
1. april
2. april
4. april
5. april
7. april
11. april
18. april
25. april
25. april
27. april
30. april
2. maj
9. maj
12. maj
13. maj
16. maj
23. maj
24. maj
25. maj
27. maj
30. maj
30. maj
6. juni

Højtid

3. søn. i fasten
/

/
/
/

/
/
/
/

/

/
/
/

Tid/Præst

Indsamling

Info.

10:00
SAC
Menighedsfakultetet
16:30
SAC
Bøn i kirken
Midfaste
SAT7
10:00
LBJ
Mariæ bebudelse
Dansk Oase
10:00
SAC
16:30
SAC
Fyraftensgudstjeneste
Palmesøndag
10:00
LBJ
DFS
Frimesse
16:00
LBJ
11:00
IS
Døvegudstjeneste
Skærtorsdag
19:00 SAC+LBJ
Bibelselskabet
Langfredag
10:00
LBJ
Påskedag
Alpha Danmark
10:00
SAC
2. påskedag
10:00
LBJ
Åbne Døre
16:30
SAC
Bøn i kirken
1. søn. efter påske
10:00
SAC
Agape
2. søn. efter påske
Retten Til Liv
10:00
LBJ
3. søn. efter påske
10:00
LBJ
Frimesse
16:00
LBJ
16:30
SAC
Fyraftensgudstjeneste
Bededag
10:00
SAC
DBI
4. søn. efter påske
10:00
SAC
MAF
5. søn. efter påske
DFS
10:00
SAC
16:30
SAC
Bøn i kirken
Kristi himmelfart. 10:00
LBJ
SAT7
6. søn. efter påske
Retten Til Liv
10:00
LBJ
Pinsedag
10:00
LBJ
Åbne Døre
2. pinsedag
10:00
SAC
MAF
16:30
SAC
Fyraftensgudstjeneste
Messy Church
16:30
LBJ
Trinitatis
10:00
LBJ
Indre Mission
Frimesse
16:00
LBJ
1. søn. eft. trinitatis 10:00
Dansk Europa Mission
SAC
Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

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

KONTAKT

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, Herning
Kirken er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10:00 til 15:00 og ved gudstjenester.
Kirkerummet åbnes efter aftale med en af vore kirketjenere.
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: Henrik Tjagvad Madsen, tlf. 61654355, htm@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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AKTUELT
NYT ALPHAKURSUS

For 4. år i træk har vi
den glæde at indbyde til
ALPHAKURSUS i foråret
2021. ALPHA kurset startede
i London i 1977, men
voksede sig for alvor stort i
1990, da den nuværende præst
i Holy Trinity Brompton,
Nicky Gumbel, kom til at stå for det. I dag kører man
kurset i over 100 lande, og langt over 25 millioner
mennesker har deltaget i det på verdensplan.
Hos os har millioner ikke deltaget endnu, men vi
plejer at have en god lille flok, der er med på kurset,
og som I kan se her på siden, har det haft stor
betydning for nogle af deltagerne. Så hvis du går og
tumler med spørgsmål til livet – måske denne lange
Coronatid har fået dig til at tænke over meningen med
livet? Så er ALPHA en chance for at udforske nogle
af disse store livsspørgsmål.
Det er for enhver, som har lyst til at undersøge, hvad
den kristne tro drejer sig om. Det er afslappet, sjovt
og udfordrende. Hver aften begynder kl. 18.30 med
spisning og uformelt samvær. Efterfølgende er der
et oplæg over aftenens emne. Nogle gange er det
præsten, der holder oplægget, andre gange en anden
fra Sct. Johannes Kirke, så der er lidt variation.
Den sidste times tid er der samtale i små grupper,
hvor aftenens emne og oplæg drøftes. Vi slutter
præcis kl. 21.00 hver gang. Endvidere vil der være
en enkel lørdag, hvor vi gennemgår 2-3 af emnerne.
Alle aftenerne finder sted ved Sct. Johannes Kirke,
Herning.
Hvem er ALPHA for?
Det er for alle aldre. Ved sidste kursus var
aldersspændet fra 20-80 år, andre kurser har haft
et mindre spænd i alder. Men ALPHA er for dig:
som ikke er kristen/som er ny i troen/som gerne vil
genopfriske nogle af de grundlæggende ting ved
kristentroen/for dig som er nysgerrig på den kristne
tro/som søger fællesskab med andre mennesker, der
tør tale om det åndelige og troen.
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9. juni: ”Hvad med kirken”?
12. juni: En lørdag om Helligånden.
16. juni: ”Hvordan får jeg mest ud af mit liv”?
Pris:
Deltagelse er gratis. Dog betales 30 kr for aftensmad,
og der kan tilkøbes kursushæfte for 50 kr.
Sted:
Hele forløbet finder sted i Vestfløjen – sognelokalerne
ved kirken.
Tilmelding:
Senest d. 8. april 2021 til Scot A. Christensen.
Mail: sac@km.dk / tlf: 9721 4293 el. 2466 4430.
Med venlig hilsen
Scot A. Christensen

ALPHA - JA DA !

Hej mit navn er Lisbeth, og
jeg er 57 år. Jeg har nok været
ateist det meste af mit liv, men
altid været meget interesseret
i religion og den store
betydning, den har haft for os
mennesker.
Jeg deltog i ALPHA kursus
i Sct. Johannes Kirke i 2020.
Jeg ville gerne udfordre mig
selv, men også gerne lære
noget nyt, det bliver vi jo
aldrig for gamle til. Jeg syntes, det lød spændende.
For mig var det også grænseoverskridende at møde op
første gang. Spændende blev det, gruppen var meget
forskellig mht. alder og personligheder. Det gjorde
kun det hele bedre, så jeg kan varmt anbefale at
deltage i ALPHA .
Jeg har i de senere år savnet det åndelige i mit liv,- jeg
har været igennem et længere sygdomsforløb.
Jeg havde dog ikke forestillet mig, at jeg ville finde
troen, men den kom til mig,- og det er jeg fantastisk
glad for. Der er sket noget indeni mig - jeg føler en
fred og en glæde.
Kirken er en ”ny verden” for mig, men jeg har følt mig
SÅ velkommen i Sct. Johannes Kirke. Jeg har mødt
Program:
rigtig mange skønne og imødekommende kristne her
14. april: ”Hvem er Jesus”
i kirken. Jeg er også begyndt i en bibelgruppe, hvilket
21. april: ”Hvorfor døde Jesus”?
jeg er meget glad for. Når jeg hører prædiken til
28. april: ”Hvordan kan jeg tro”?
gudstjeneste, hører jeg ordene på en ”ny” måde.
5. maj: ”Hvorfor og hvordan skal jeg bede”?
Jeg håber, andre får lyst til at deltage i ALPHA - det
12. maj: ”Hvorfor og hvordan skal jeg læse i Bibelen”? har gjort en kæmpe forskel for mig
19. maj: ”Hvordan leder Gud os i dag”?
Lisbeth
26. maj: ”Helbreder Gud i dag”?
2. juni: ”Hvordan kan jeg modstå det onde”?
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AKTUELT
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HILSEN FRA NYE ORGANIST

opstår, når vi synger sammen. Det kan være nærvær,
trøst, heling, jubel - altid noget, der bygger mennesker
op.
Derudover er det blevet til utallige spillejobs ved
koncerter, underholdning og som kapelmester på
musicals.
I Herning leder jeg gospelkoret Good Time, og det er
nu blevet en del af Sct. Johannes Kirke. Vi glæder os
til at synge en masse livsglæde og næstekærlighed, og
der er plads til flere - også mænd - så snart vi igen må
synge sammen.
Af uddannelse er jeg svagstrømsingeniør og har haft
Kære menighed!
en række gode år i elektronikindustrien, men efter en
Jeg hedder Tjagvad, og til min store glæde er jeg
stress-nedtur i 2007 tænkte jeg, at musikken skulle
blevet valgt som Sct. Johannes Kirkes nye organist.
have en chance som erhverv. Det har jeg ikke fortrudt.
Jeg kommer fra en stilling i Skarrild Kirke, hvor jeg
Jeg havde dog aldrig set mig selv som organist i
har haft nogle skønne år, men med mine 47 år ville
folkekirken, men i Skarrild, Karstoft og Ilderhede
jeg også gerne nå at prøve noget andet. Det skulle
kirker viste der sig at være nogle ualmindeligt gode
være i en kirke, hvor man tror på Bibelens ord og
sætter pris på både rytmisk musik og lovsang og vores mennesker, så hvad der startede som et 3 måneders
vikariat, endte med 12 års ansættelse.
sangskat af slidstærke salmer. Sådan er det jo her, og
Her stiftede jeg også bekendtskab med frimesser med
som bonus kan jeg endda cykle på arbejde.
I årets første måned har jeg lært en utrolig masse nyt. plads til liv og lovsang, og dét er noget, jeg brænder
for og glæder mig til at fortsætte med i vores kirke.
Nye mennesker, nye arbejdsgange, nye instrumenter.
I 2013 blev jeg uddannet organist ved Vestervig
Det er stadig både spændende og overvældende...
kirkemusikskole, hvor jeg siden har undervist i
Orglet er pragtfuldt! Jeg nyder at bruge timer på at
rytmisk klaver. Det var også her, jeg til min egen
afprøve udtryksmuligheder og klangfarver - men det
overraskelse lærte at holde af orglet og højmessen.
er også nødvendigt, for at lære det godt at kende, så
Tilbage i år 2000 blev jeg gift med Anna-Marie, og vi
salmesangen og kirkemusikken kan få liv. Flyglet
har to drenge Julian og Stefan på 18 og 15 år. Sådan
følte jeg mig hjemme ved fra første tone, og det er et
et ægteskab kører jo ikke af sig selv, så vi har i mange
privilegium med så gode instrumenter.
år haft en fast tradition med at tage på sommerlejren
Også hvad kolleger og menighed angår, tegner det
”Familier på vej” - årets højdepunkt - med god kristen
virkelig godt - kun søde og engagerede mennesker,
undervisning og fællesskab, og hvor vi efterhånden
har jeg mødt. Tak for den gode modtagelse, og jeg
er ret dybt engageret som hhv. lovsangsleder (mig) og
glæder mig til, der bliver mulighed for at lære jer
kvindegruppeleder (min omsorgsfulde hustru).
bedre at kende.
Tre ting, jeg godt kan lide: chili, De Nattergale og at
Musikken har altid haft en stor plads i mit liv, og jeg
har spillet klaver fra jeg var 6 år. Især har jeg arbejdet gå i shorts. Vi ses!
Henrik Tjagvad Madsen
meget med kor, særligt gospelkor, både som pianist
og korleder. Jeg er meget optaget af det særlige, der

HERNING KIRKEHØJSKOLE

Dette er besked om, at Herning
Kirkehøjskole har aflyst hele
forårsprogrammet 2021. Det er derimod
lykkedes for Bodil Pedersen at flytte
alle aftaler til Efteråret 21. Der vil blive
udsendt et nyt program for efteråret.
Venlig hilsen Sidsel Jørgensen
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MESSY CHURCH

Vi har igen planlagt Messy Church.
Denne gang til 27. maj kl. 16:30-19:00.
Vi lever i håbet, at landet igen er åbnet,
så vi kan afholde disse livlige arrangementer, hvor
børnene elsker at høre historier og være kreative.
Sæt kryds i kalenderen og følg med på hjemmeside
eller Facebook :)
Lennart Jessen
Side 7

Årsmødet foregår i Vestfløjen i Sct.
Johannes Kirke.
Du kan også deltage i årsmødet
online på Teams. Send en mail til
henkofoed@gmail.com, hvis du vil
være med online - så modtager du
et link til årsmødet. Forslag til årsmødet skal sendes
skriftligt til formand Henrik Søgaard Kofoed senest 8
dage før.
Mail: henkofoed@gmail.com, Tlf.: 2544 4094
Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning v.formand 4. Regnskab v.kasserer
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse,
suppleanter og revisorer. 7. Evt.

INVITATION: FRIVILLIGES FESTAFTEN

torsdag d. 3. juni kl. 18
Efter at vi blev nødt til at aflyse Frivilliges Fest, vil
vi igen år med stor glæde sige en stor TAK til alle
de mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke ved at
invitere til ”Frivilliges Festaften” torsdag d. 3. juni kl.
18 i Vestfløjen i kirken.
Tilmelding til aftenen sker til Henrik Søgaard
Kofoed - enten på mail henkofoed@gmail.com eller
på telefon 2544 4094 hverdage efter kl. 17 eller i
weekenden. Tilmelding senest mandag d. 25. maj.
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MENIGHEDSLEJR D. 17. – 19. SEPT.

Sæt X i kalenderen
I weekenden 17. - 19. september er det tid for den
traditionsrige menighedslejr for Sct. Johannes Kirke.
I år planlægger vi at afholde lejren fra fredag og
sluttende søndag midt på dagen.
Udnyt denne fantastiske mulighed for at lære andre i
kirken bedre at kende!
Nærmere program følger senere.

JOHANNES-AFTENER

Nyt tiltag - for alle i Sct. Johannes Kirke.
Et nyt mødested uden for søndagens gudstjeneste
i en mere uformel form, et åbent fællesskab for
alle i kirken ser nu dagens lys med et månedligt
tilbagevendende arrangement i kirken. Er du ny, eller
har du kommet i kirken i mange år, er du velkommen!
Det vil være uformelle aftener med varierende
indhold fra fællessang til moderne rytmer,
debataftener, sociale arrangementer og meget mere.
Johannes-aftener løber af stablen hver 3. torsdag i
måneden med program fra 19.00 – 20.30, hvorefter
der er et lille traktement – og så kan man hygge sig,
så længe man vil. Første gang bliver torsdag d. 18.
marts, derefter 15. april, 20. maj og endelig den 23.
juni, hvor der er fælles Sct. Hans fejring for hele
kirken. Indholdet de enkelte aftener annonceres i god
tid, både i kirken og på kirkens Facebook-side.
M.v.h. Menighedsarbejdet
Sct. Johannes Kirke, Herning

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

MENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE
25. MARTS 2021 KL. 19:00

