
Coronabegrænsninger kan ændre vore planer.
Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside!
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BØRNEKLUBBEN
er klar til at byde velkommen 
til ny sæson torsdag den 2. 
september kl. 14:30 - 16:00. 
Vi glæder os til at se tidligere 
spættebørn og til at byde nye 

velkommen. Dagen vil byde på sang, fortæl-
ling og fødselsdagsfest i Spætten. Alle børn 
fra 4 år er meget velkomne. Yderligere info. 
ved henvendelse til Tove Jessen. Tlf. 40 35 
65 53 tbj@sctjohannes.dk
Program kan ses på:
https://www.sctjohannes.dk/spaetten.html

ÆLDREGUDSTJENESTE
Tirsdag den 14. september kl. 14:00 
inviteres til Ældregudstjeneste. 
Kirken vil være høstpyntet, og der 
vil eftermiddagen igennem være 
vægtlægning på tilgængelighed. 

Frivillige ved kirken vil stå klar med en hjælpende 
hånd, så det bliver nemt at komme til både gudstje-
nesten og efterfølgende kaffe i de tilstødende loka-
ler, hvor Café Johannes arrangerer kaffebord. Det 
er muligt at bestille gratis kirkebil hos Herning taxa 
til vejen frem, senest dagen forinden. Ved ankomst 
nævnes til kirketjener, at der ønskes taxa til hjem-
kørsel. Alle er meget velkomne.

BESØGSTJENESTEN
Onsdag den 24. november kl. 19:00 
inviterer Sct. Johannes Kirkes 
Besøgstjeneste til adventshygge.
Vi deler gode oplevelser fra besøgs-

tjeneste, og der bliver god tid til hyggeligt samvær. 
Alle er meget velkomne. Af hensyn til traktement er 
der tilmelding til Tove Jessen tlf. 40 35 65 53 senest 
den 18. november.

LUCIA
Vi glæder os til at gå Lucia og vil gerne invitere 
alle, der har lyst til at være med. Vi øver torsdag den 
18. + 25. november  kl. 15:45 - 16:15 i Sct. Johannes 
Kirke. Vi glæder os til at sprede glæde med lys og 
sang ved Messy Church den 2. december kl. 16:30 
og på Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej torsdag 
den 9. december kl. 16:00. Kontakt en Kirke- og 
Kulturmedarbejder. (Se adr. listen side 5.)

MESSY CHURCH
Husk vi igen begynder med MC 
torsdag den 30. sept. + 2. dec. Læs 
mere om MC på kirkens hjemme- 
side eller på FB.

https://www.sctjohannes.dk/messychurch.html
Lennart B. Jessen

ALLE HELGENS DAG
Den 7. november kl. 15:00 inviterer vi til kirke-
kaffe med efterfølgende mindegudstjeneste 
kl 16:00. Her vil vi traditionen tro læse navne-
ne op på dem, der er døde i det forgangne år 
og begravet af en af vore præster. Alle er vel-
komne! Er der spørgsmål i denne anledning, 
kan man rette henvendelse til en af sogne-
præsterne.

Scot A. Christensen & Lennart B. Jessen

Side 2 - Sct. Johannes Kirke, Herning
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KIRKEBLADET
DENNE GANG MED FOKUS PÅ PAKKEHOLDET.
Kirkebladet har i mange år været båret af 
frivilliges arbejde. Vi vil her fortælle lidt om 
det. Når det er tid, samler menighedsrådets 
kirkeblads-redaktion det materiale, som næ-
ste blad skal indeholde. Det er tekster og bil-
leder. De enkelte bidrag samles så hos sog-
nepræst Lennart Jessen, som sætter bladet 
sammen på computer. Bladet bliver sendt ud 
til korrekturlæsere. Det er en håndfuld fri-
villige, der gerne vil se det igennem for fejl. 
Derefter rettes fejlene og det sendest til et 
trykkeri i Grenaa.
Senere bliver 3.400 blade leveret til kirken, 
hvorefter pakkeholdet samles.
De beretter: Pakkeholdet består af Carl Erik 
Falkesgaard, Christian Hareskov og Bjarne 
Jacobsen. Holdet har varetaget opgaven de 
sidste ca. 4 år. Alle 3 blev spurgt, om de 
ville påtage sig opgaven, og vi fandt det var 
en god opgave at hjælpe med de 4 gange om 
året, kirkebladet bliver udgivet.
Opgaven begynder med, at vi modtager

besked fra Lennart Jessen om, hvornår bla-
det forventes leveret fra trykkeriet, hvorefter 
vi indbyrdes aftaler tidspunkt for pakningen. 
Tidspunktet meddeles til kirkens personale, 
som derefter sørger for, at det nødvendige 
materiale m.v. er til rådighed. (labels, over-
sigter, kuverter m.v. + kaffe).
Selve arbejdet består af pakning af ca. 3000 
kirkeblade i 64 ruter samt opsætning i kas-
ser i alfabetisk orden, således de 43 omdele-
re nemt kan finde pakkerne til deres ruter.
Når alt er samlet på bordet ved kirkens 
indgang af vore kirketjenere, bliver det an-
nonceret ved førstkommende gudstjeneste, 
og udsendt på SMS til uddelere, at bladene 
står klar til uddeling. Menighedsrådet og 
ansatte er glade for denne frivillige indsats. 
Festaften for frivillige er en påskønnelse for 
bl.a. dette arbejde, omtaler vi ofte her i bla-
det.
Se også artikel side 6 om kirkebladets op-
sætning. Invitation til 9. oktober i kirken.

Redaktionen

KIRKEBLADETS VEJ FRA IDE TIL LÆSERS POSTKASSE

Side 3 - Sct. Johannes Kirke, Herning



Faste ugentlige arrangementer - når genåbning tillader!
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver torsdag kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården.
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på kirkens hjemmeside).
 kl. 15:30-16:30 Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside).

Dato / Tid Kirkens arrangementer
Torsdag 2. sept. kl. 14:30 Opstart af børneklubben Spætten.
    Programmer findes i kirken og på kirkens hjemmeside sctjohannes.dk
Torsdag 2. sept. kl. 15:30 Opstart af børnekoret Gospel Kids.
    Programmer findes i kirken og på kirkens hjemmeside sctjohannes.dk
Torsdag 2. sept. kl. 19:30 Sogneaften v. Max Meyer. (Se omtale i foregående kirkeblad side 6.)
Tirsdag 7. sept. kl. 14:00 Café Johannes begynder efter coronapause.
Onsdag 8. sept. kl. 8:00 Menighedsudflugt. (Se side 6.)
Torsdag 9. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Fredag 17. sept.  Menighedslejr på Tårnborg, Tjørring. (Se program i kirken).
Lørdag 18. sept.  Menighedslejr fortsættes på Tårnborg, Tjørring.
Torsdag 23. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt (se program).
Lørdag 9. okt. kl. 10:00 Kirkeblad m.m. Hvordan bliver det til? v. Lennart Jessen. (se side 6.)
Torsdag 14. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 28. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Lørdag 6. nov. kl. 9:30 Kirkehøjskole v. Rikke Holm, Askov. (Se program).
Onsdag 24. nov. kl. 19:00 Adventhygge i besøgstjenesten. (Se side 2.)

GOSPELKOR I SCT. JOHANNES KIRKE
Swingende gospel + livsglæde = Good Time Gospelkoret.
Good Time, som siden 
korets start i 2007 har 
været ledt af Henrik 
Tjagvad, er nu blevet 
en del af Sct. Johannes 
kirke.Repertoiret er va-
rieret med både kendte 
gospel-traditionals og 
nyere rytmisk gospel-
musik. Vi vægter højt 
at synge med et ægte 
og levende musikalsk 
udtryk, og derfor arbej-
der vi med stemme og 
krop, energi, klang - og 
masser af gode grin 
undervejs. Sæsonen 
starter 31. august, og vi 
øver tirsdage kl. 19:15 - 
21:30 i kirken.
Nye sangere bedes kontakte korleder Tjagvad, tlf. 6165 4355 og vil blive indkaldt til en sangprøve. Vi forven-
ter, at du kan ramme en tone og har lyst til at synge. Kom endelig og prøv, om vi passer sammen! :o)
NB: Korsang er stærkt vanedannende!

Henrik Tjagvad Madsen

Foto: Karina Hauge Stjernholm

Side 4 - Sct. Johannes Kirke, Herning

KALENDERKALENDER



KONTAKTKONTAKT
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. 97 12 23 38.
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300 - Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

Sognepræster:
Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 97 21 44 83, lbj@km.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)

 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97 21 42 93, sac@km.dk - Træffes efter aftale (fri fredag)
Organist: Henrik Tjagvad Madsen, tlf. 61 65 43 55, htm@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Kirketjenere:

Ingolf Mørch, tlf. 20 15 29 95, ijm@sctjohannes.dk
Birgitte Tolstrup, tlf. 24 78 29 95, bt@sctjohannes.dk

Kirke- og Kulturmedarbejdere:
Tove B. Jessen, tlf. 40 35 65 53, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Dorte S. Bach, tlf. 25 30 93 27, 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. 97 12 07 77. Oplys navn, adresse, telefon, ankomsttid og, om der evt. er hjælpemiddel / ledsager.
Returkørsel fra kirken til hjemmet skal bestilles af kirketjeneren. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.

Dato Tid i kirkeåret Tid & Præst Indsamling til Information
5. sept. 14. søn.eft. trinitatis 10:00 SAC Menighedsarbejdet
12. sept. 15. søn.eft. trinitatis 10:00 LBJ SAT7 Høstgudstjeneste
14. sept. 14:00 SAC Ældregudstjeneste + Café
19. sept. 16. søn.eft. trinitatis 10:00 SAC Alpha Danmark
26. sept. 17. søn.eft. trinitatis 10:00 SAC Dansk Europa Mission
26. sept. 16:00 SAC DBI Frimesse
30. sept. 16:30 LBJ Messy Church
3. okt. 18. søn.eft. trinitatis 10:00 LBJ MAF
10. okt. 19. søn.eft. trinitatis 10:00 LBJ Indre Mission
17. okt. 20. søn.eft. trinitatis 10:00 SAC Retten Til Liv
24. okt. 21. søn.eft. trinitatis 10:00 SAC Åbne Døre
31. okt. 22. søn.eft. trinitatis 10:00 LBJ Menighedsfakultetet
31. okt. 16:00 LBJ Agape Frimesse
7. nov. Alle helgens dag 16:00 SAC+LBJ Kirkekaffe forud kl. 15:00
14. nov. 24. søn.eft. trinitatis 10:00 LBJ DFS
21. nov. Sidste søn. i kireåret 10:00 SAC Dansk Oase
21. nov. 16:00 SAC
28. nov. 1. søndag i advent 10:00 SAC Menighedsarbejdet
2. dec. 16:30 LBJ Messy Church + Lucia
5. dec. 2. søndag i advent 10:00 LBJ Retten Til Liv

Børnekirke / noget for børn i gudstjenester, hvor der er en ”smily” 
LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

1 Se, hvilket menneske,
se, hvilket sind.
Se, hvor han glad lukker
udskuddet ind.
Brød til de sultende
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

2 Se, hvilken kreativ
kærlighedsmagt.
Hør de fantastiske
ting, han har sagt.
Fest for de fattige!
lyder hans bud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

5 Se, hvor han gør sig til
brød og til vin.
Mærk, hvor han nu gør din
byrde til sin.
Mod til de modløse
deler han ud.
Sådan er Skaberen.
Sådan er Gud!

DDS 68
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MENIGHEDSUDFLUGT

Turen går til Sønderjylland onsdag den 8. sep-
tember med afgang fra Sct. Johannes Kirke kl. 
8:00.
Der køres direkte til Frøslevlejrens Museum, 
hvor formiddagskaffen nydes. Herefter køres 
videre ad smukke veje mod Gråsten, hvor der 

er middag på Den Gamle Kro. Efterfølgende 
bliver der lejlighed til gåtur i Gråsten by eller 
slotspark.
På hjemturen findes et sted, hvor vi kan nyde 
den medbragte eftermiddagskaffe.

Pris 200,- kr., som dækker middag, brød og 
kaffe til for- og eftermiddag, eksklusiv drikke-
varer til middag.
Tilmelding senest den 1. september på kirkens 
kontor eller til Kirke- og Kulturmedarbejdere.
Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på 
evt. behov for diabetesbrød.

Menighedsrådet
v. Knud Haaning Andersen

WEEKENDKURSUS FOR ÆGTEPAR

I dagens Danmark oplever mange en fortravlet og stres-
set hverdag. Mange familier udtrykker, at det er vanske-
ligt at få tid til parforholdet, midt i en dagligdag med 
arbejde/karriere, børn og fritidsinteresser. Foreningen 
ÆgteskabsDialog i Danmark tilbyder en weekend, hvor 
ægtepar, der ønsker at se nærmere på deres indbyrdes 
kommunikation, har mulighed for at tage en timeout 
fra hverdagen. I weekendprogrammet lægges der op til 
åbenhed - hvor fortroligheden er sikret, da samtalerne 
udelukkende foregår mellem ægtefællerne. Der er ingen 
gruppearbejde på weekenden.
Næste dialogweekend holdes 1.-3. okt. 2021 på Mørkholt
Strand Camping, Hagenvej 105B, 7080 Børkop.
Nærmere information kan fås af Bente og Ingolf Mørch
– og på tlf. 70 27 87 70 eller www.aegteskabsdialog.dk
hvor der også kan foretages en direkte tilmelding.

KIRKEBLAD - M.M.

Lørdag den 9. okt. kl. 10 - 12.
En lørdag formiddag med rundstykker og kaffe / te. 
Kom og oplev hvordan kirkebladet og oplysninger 
til kirkens hjemmeside m.v. bliver samlet og stillet 
til rådighed.
Lennart Jessen viser vejen igennem arbejdet, som 
man kan følge på storskærm.
Der er tilmelding til dette gratis arrangement til en 
af kirkens ansatte. Alle er velkomne!

Lennart B. Jessen

Side 6 - Sct. Johannes Kirke, Herning
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Kontakt gerne: Dorte Søltoft Bach Tlf: 2530 9227 / email: dsb@sctjohannes.dk

Opstart 2. september

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 

- 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.

GOSPEL
KIDS

MINIKONFIRMANDER
I Sct. Johannes Kirke kan vi i efteråret tilbyde 
et minikonfirmand-forløb fra den 21. september 
til den 30. november 2021. Det ligger om 
tirsdagen fra kl. 14:30-16:00. 
Så går du i 4. klasse, er du velkommen til 
minikonfirmand i Sct. Johannes Kirke.

Tilmelding kan ske til:

Kirke- og Kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach
Tlf: 25 30 93 27

dsb@sctjohannes.dk

BIBELSTUDIEGRUPPE/CELLEGRUPPE 
I Sct. Johannes Kirkes 
Menighed har man mu-
lighed for at være med i 
et sådant fællesskab. 
Vi vil gerne fortælle om 
vores gruppe. Vi er 9 per-
soner, som startede med 
at mødes i januar måned. 
Det blev en lidt speciel 
måde første gang, da 
vi var nødsaget til at 
gøre det online, grundet 
Corona-omstændigheder. 
Det lykkedes meget godt 
og i begyndelsen af maj 
måned kunne vi samles 
fysisk. Vi mødes oftest hver anden uge, på skift hos 
hinanden. Aftenen indleder vi med at snakke om, hvad 
vi evt. har oplevet siden sidst, og derefter er der mulig-
hed for at bede sammen. Efterfølgende gennemgår vi 
en tekst evt. fra Bibelen. Det kan også være materiale 
fra et studiehæfte. Det er op til værtsparret, hvad grup-
pen skal være sammen om.
Aftenen sluttes af med kaffebord, og så er der godt 
gang i snakken, og der bliver vendt mange ting. Alt i
alt en rigtig hyggelig og indholdsrig aften. 

Så skulle du/I have lyst til at deltage i en af Sct. 
Johannes Menigheds Grupper, bedes man henvende 
sig på mail til:

Sognepræst Lennart Jessen: lbj@km.dk 
Sognepræst Scot A. Christensen: sac@km.dk 
Formand for Menighedsarbejdet
H. Kofoed: henkofoed@gmail.com 

Alice og Poul Erik

Side 7 - Sct. Johannes Kirke, Herning
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DIAKONI
Vores biskop præsenterer en ny bog inden for diakoni, der er opstået i et samarbejde 
mellem Viborg Stift og Samvirkende Menighedsplejer. Bogen er udgivet og kan også 
findes på stiftets hjemmeside. https://viborgstift.dk/inspiration-og-eftertanke/diakoni
Diakoni er ikke nyt, det er kirkens aktivitet i verden, baseret på Jesu lære, som 
Johannes formulerer sådan:
”Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og 
sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os 
således, skylder vi også at elske hinanden.” (Johannes’ første brev, kapitel 4 vers 10-11)

Side 8 - Sct. Johannes Kirke, Herning


