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Corona begrænsninger kan ændre vore planer. 
Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside. 
 
Side 1 
 
OM KIRKEBLADET 
Blad nummer 95.  
Dec. - Febr. 2022.  
Indsendelsesfrist til næste blad, 1. febr.  
Bladet findes på hjemmesiden også med mulighed for blinde.  
Redaktion:  
Janne B. Petersen, Alice Schmidt Lodahl, Scot A. Christensen, Lennart B. Jessen 
 
MESSY CHURCH  
Messy Church med Lucia  
Torsdag den 2. december kl. 16:30 - 19:00.  
Her i december samler vi det kendte MC sammen med Lucia. Vi er i den mørke tid, og hygger os med lys, 
sang og sjove ting. En hyggelig og oplevelsesrig aften, hvor vi samles på børns præmisser. Kom og oplev 
en god tradition i adventstiden.  
Messy Church  
Torsdag den 27. januar 2022 kl. 16:30 - 19.00 er vi igen i gang med Messy Church. Det er stadig i den 
kolde og mørke tid. Hvad mon de finder ud af denne gang? Vi kommer sikkert til at rode igen J 
 
CAFÉ JOHANNES 
Der inviteres til adventshygge i Café Johannes tirsdag den 7. december kl. 14:00 - 16:00. 
Traktementet er gratis, til gengæld bedes man medbringe en pakke til værdi af ca. 25,- kr. til pakkespil. 
Alle er meget velkomne. 
Caféen holder lukket den 21. og 28. december. 
Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 14:00 - 16:00 byder vi igen velkommen i Café Johannes. 
 
MENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE 
3. MARTS KL. 19:00  
Årsmødet foregår i Vestfløjen i Sct. Johannes Kirke.  
Forslag til årsmødet skal sendes skriftligt til formand Henrik Søgaard Kofoed senest 8 dage før på mail: 
henkofoed@gmail.com, Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning, Tlf.: 25 44 40 94  
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.  
M.v.h. bestyrelsen i Menighedsarbejdet 



 
BEDEUGE 9. - 16. JANUAR 
Tema: Sabbat. 
På hebraisk betyder sabbat ophør. Ophør af arbejde og hverdagsaktivitet. Gud skabte verden på seks 
dage – og på den syvende dag hvilede han. Akkurat samme orden ønsker han at velsigne sine skabninger 
med. Og vi har brug for det. Selv om vi i 2022 har mere fritid og frihed end nogen generation før os, har 
vi brug for ophør: ophør af aktivitet – og ophør af spekulationer. 
Nogles liv er præget af konstant aktivitet og højt arbejdspres – andres liv er præget af stress over ikke at 
have et arbejde. Nogles liv er fyldt af muligheder og vanskeligheder ved at vælge mellem mulighederne 
– andres liv er præget af mangel på muligheder. 
Uanset vores livsvilkår har vi brug for de pauser, som Gud har tænkt ind i sin skaberorden. Læs og bed 
med i denne uge, og opdag, hvordan Gud ønskede at velsigne sit folk gennem sabbatten (hver 7. dag), 
sabbatsåret (hvert 7. år) og jubelåret (efter hvert 7. sabbatsår). Og hvordan han fortsat ønsker at 
velsigne! 
Årets tema er en invitation til at leve i Guds rytme. Hver dag vil der være fokus på et aspekt ved 
sabbatten: identitet, omsorg, hvile, medfølelse, erindring, glæde, gavmildhed og håb. 
Møderne afholdes rundt i forskellige kirker i Herning. I Sct. Johannes Kirke er det lørdag den 15. januar 
kl. 19:00. 
Program for hele ugen findes på hjemmesiden: 
www.sctjohannes.dk/download/EA_2022.pdf 
Alle er hjerteligt velkomne! 
 
 
 
Side 3 
 
FASTELAVN 
Søndag den 27. februar kl. 10:00 er der tradition for fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende varme 
pølser og tøndeslagning.  
Som noget nyt holder vi også en Gospel Kids koncert i forbindelse med dette arrangement. Koret synger 
et par sange i gudstjenesten, men afholder også en koncert efter. Se nederst! 
Velkommen til et udvidet familiearrangement! 
 
JULEFRIMESSE 2.JULEDAG 
2.juledags gudstjenesten bliver lidt anderledes i år, da vi vil prøve at holde en ”Jule-FRIMESSE” kl. 10.00. 
Vores organist, Henrik Tjagvad, har i mange år været med til at arrangere noget lignende i Skarrild kirke, 
hvor han tidligere var organist. Denne FRIMESSE vil ligne vores almindelige FRIMESSER, men naturligvis 
være præget af juletiden, og der vil derfor være mange salmer og kristne sange, der passer til juletiden. 
Derudover vil der også være prædiken og nadver, som vi kender det fra Højmessen. Menighedsrådet har 
sagt god for, at vi prøver det af. Ligeledes også biskoppen. En anden lille ændring i forhold til en 
almindelig søndag formiddag vil være, at vi efter gudstjenesten skifter småkagerne ud med æbleskiver 
J 
Scot Christensen 
 
KONCERT MED GOSPEL KIDS DANMARKSKORET 
FASTELAVNS SØNDAG 27. FEBR. KL. 12:30 - 13:15 
Kom og oplev en forrygende koncert! 
GK-DK er et kor med håndplukkede sangere fra hele Jylland, der elsker at synge og sprede glæde via 
troen på Jesus. Derfor synger de sange med et budskab, et budskab om hvem Jesus var og er, og hvad 
Han har gjort for os. De er nogle af de få, der kan give en koncert for hele familien, så uanset om man 
skal lave et udadrettet arrangement i kirken, eller det er for dem, der allerede kommer meget i kirken, 



så vil de levere en musikalsk og indholdsrig oplevelse på et højt niveau med et kanon dygtigt band og et 
kor, der sprudler af livsglæde. 
Henrik Tjagvad Madsen 
 
 
Side 4 
 
KALENDER 
Torsdag 2. dec. kl. 16:30 Messy Church + Lucia. (se side 2). 
Tirsdag 7. dec. kl. 14:00 Café Johannes - Adventshygge. (se side 2). 
Tirsdag 7. dec. kl. 19:30 Koncert - Herning Koncertorkester. (se side 6). 
Torsdag 9. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Mandag 13. dec. kl. 19:30 Koncert - Herning Korforening. (se side 7). 
Torsdag 13. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Lørdag 15. jan. kl. 19:00 EA Bedeuge - Møde v. Martin Bertelsen. (se side 2). 
Torsdag 20. jan. kl. 19.00 Johannesaften - fællesskab (se nærmere i særskilt program). 
Torsdag 27. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Torsdag 27. jan. kl. 16:30 Messy Church - (se side 2). 
Torsdag 3. feb. kl. 19:00 Johannesaften - v. Stig Christensen, Sønderborg, (se side 6). 
Torsdag 10. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Torsdag 24. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Torsdag 24. feb. kl. 19.00 Johannesaften - fællesskab (se nærmere i særskilt program) 
Søndag 27. febr. kl. 12:30 Koncert - Gospel Kids Danmarkskoret. (se side 3). 
Torsdag 3. mar. kl. 19.00 Årsmøde i Menighedsarbejdet i Vestfløjen. 
Torsdag 10. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. (se program). 
Tirsdag 15. mar. kl. 19:30 Inspirationsaften - v. Besøgstjenesterne. (se bagsiden). 
 
SALME 70 
1. Du kom til vor runde jord, 
barn, på bare fødder, 
midt i engles julekor, 
med Himlens frakkeskøder. 
Du var dreng i Nazareth, 
stod i tømrerlære, 
skar dit navn i stort og småt, 
Jesus, du min Herre! 
 
2. Du sprang kådt i dåben ud, 
ingen ku’ dig kue, 
Helligånden flfløj fra Gud, 
Johannes så en due. 
Var der ondskab, folk som led, 
djævelsk atmosfære, 
du gav al din kærlighed, 
Jesus, du min Herre. 
 
3. Dagligt håb du tømred os, 
vildt fra korsets planker, 
døde for at være hos 
din Far, med vore tanker. 
Røveren fra Golgata 



loved du at bære 
med til Paradis den dag, 
Jesus, du min Herre! 
 
4. Påskemorgen stod du op, 
du kan ikke bindes, 
gravens sten er ikke nok, 
og døden overvindes. 
Hver gang at jeg syns jeg ku’ 
helt la’ vær’ at være, 
står du her med livets nu, 
Jesus, du min Herre! 
 
Sten Kaalø 1990. 
 
FASTE UGENTLIGE ARRANGEMENTER 
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). 
 
 
 
Side 5 
 
Gudstjenester 
Tabel med kolonner: dato, helligdag, tid, præst, indsamling og information 
2. dec. 16:30 LBJ Messy Church + Lucia 
5. dec. 2. søndag i advent 10:00 LBJ Retten Til Liv 
12. dec. 3. søndag i advent 10:00 SAC Gideonitterne Gideonitterne fortæller. 
19. dec. 4. søndag i advent 10:00 LBJ MAF 
24. dec Juleaften 11:00 LBJ DK Folkek. Søndagsskoler Børnevenlig julegudstjeneste 
24. dec. Juleaften 14:00 SAC + 16:00 LBJ Børnesagens Fællesråd Traditionelle julegudstjenester 
25. dec. Juledag 10:00 LBJ Åbne Døre 
26. dec. 2. juledag 10:00 SAC, Frimesse Agape Frimesse 
1. jan. Nytårsdag 14:00 SAC Bibelselskabet 
2. jan. Helligtrekongers sønd. 10:00 LBJ SAT7 
9. jan. 1. søndag efter H3K 10:00 SAC DBI 
16. jan. 2. søndag efter H3K 10:00 LBJ Menighedsfakultetet 
19. jan. 16:30 SAC Fyraftensgudstjeneste 
23. jan. 3. søndag efter H3K 10:00 SAC Dansk Europa Mission 
27. jan. 16:30 LBJ Messy Church 
30. jan. 4. søndag efter H3K 10:00 LBJ Indre Mission 
30. jan. 4. søndag efter H3K 16:00 LBJ Frimesse 
6. febr. Sidste søn. efter H3K 10:00 LBJ 
13. febr. Søndag septuagesima 10:00 SAC Alpha Danmark 
20. febr. Søndag seksagesima 10:00 SAC Dansk Oase 
27. febr. Fastelavns søndag 10:00 LBJ DK Folkek. Søndagsskoler 
27. febr. Fastelavns søndag 16:00 LBJ Frimesse 



2. mar. 16:30 SAC Fyraftensgudstjeneste 
6. mar. 1. søndag i fasten 10:00 SAC Åbne Døre 
 
 
 
 
 
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. 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. 
 
 
Side 6 
 
KONCERT VED HERNING KONCERTORKESTER 
7. december kl. 19:30-20:30. -Fri entré! 
Herning Koncertorkester består af ca. 35 musikere. Det er et harmoniorkester, hvilket betyder, at det 
består af blæsere fra de fleste blæsergrupper samt slagtøj. Orkestret blev etableret for 35 år siden og 
dirigeres i dag af Tommy Slot fra Brande. Han har været orkestrets faste dirigent siden 2004. Hver 
tirsdag øver orkestret på Herning Musikskole, som de igennem alle årene har haft stort samarbejde 
med. Repertoiret spænder bredt, og orkestret spiller alt fra klassisk musik til jazz, pop, marcher og 
meget mere. De kan jævnligt høres til koncerter i lokalområdet - blandt andet kirkekoncerter, på 
biblioteker, torve og mange andre steder.  
Kommende koncerter kan ses på orkestrets hjemmeside: www.herningkoncertorkester.dk 
Henrik Tjagvad Madsen 
 
JOHANNESAFTEN 
3. februar kl. 19:00 ved Stig Christensen, Sønderborg. Stig har sendt følgende appetitvækker for aftenen: 
Glæden ved livet. Hvorfor skal vi glæde os over livet? Den væsentligste grund er, at den gode Gud er 
livets skaber og opretholder. Gud glæder sig over sit skaberværk og fastslår, at da han så alt, hvad han 
havde skabt, så han, hvor godt det var. Derfor er der uendeligt meget at glæde sig over som menneske, 
ikke kun de store ting, men også de dagligdags, som den vise kong Salomon pointerer, når han siger: 
”Intet er bedre for et menneske end at spise og drikke og nyde frugten af sit liv”. Jeg vil inddrage nogle 
af H.C. Andersens eventyr, hvor glæde og taknemlighed er fremherskende. Andersen havde stor tillid til 



den gode Gud. Alle mennesker har samme mulighed for at glæde sig over skabningen, men desværre er 
der ofte en troldsplint i øjet, der forringer eller ødelægger glæden. Der er en glæde, som kun troende 
kristne kender: ”Glæden over det kristne budskab om syndernes forladelse, kødets opstandelse og evigt 
liv”. Endelig er det også kun troende kristne, der har et levende håb, fordi Kristus er opstanden og lever i 
dag og fordi Gud: ”I de kommende tidsaldre vil vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed imod 
os i Kristus Jesus”. 
Scot Christensen 
 
HERNING KIRKEHØJSKOLE 
Aarhus Universitets forlags populære “Tænkepauser” danner basis for de fire foredrag, som Herning 
Kirkehøjskole tilbyder i foråret 2022  
Alle foredrag begynder kl. 9:30. 
Det er endnu ikke planlagt i hvilke af “vore” 6 kirker, de enkelte formiddage skal foregå. Det vil komme 
med i programmet, som lægges i våbenhusene, og som i øvrigt uddeles ved kirkehøjskolen den 4. 
december. 
Øvrige oplysninger kan hentes på www.herningkirkehøjskole.dk 
Lørdag den 8. januar: Tillid v/ Professor Gert Thinggaard Svendsen, Aarhus Universitet. 
Lørdag den 5. februar: Ansvar v/ Lektor Ulrik Nissen, Aarhus Universitet. 
Lørdag den 5. marts: Håb v/ Lektor Bertel Nygaard, Aarhus Universitet. 
Lørdag den 2. april: Kærlighed v/ Prodekan Anne Marie Pahuus, Aarhus Universitet. 
Bodil Pedersen & Sidsel Jørgensen 
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KONCERT VED HERNING KORFORENING 
13. december kl. 19:30 - Fri entré! 
”Lys i mørket” 
Midt om vinteren, i den mørke tid, er julens budskab i tekst og toner - det, der for mange tænder et lys i 
mørket og giver os håbet om lysere tider tilbage. 
I denne Corona-tid, hvor mørket kan synes ekstra kompakt, holder vi i Herning Korforening en koncert i 
samarbejde med Sct. Johannes Kirke, mandag den 13. december kl. 19:30 i det resonansrige kirkerum. 
Kom og vær med til at lytte til klangen af julens mysterium, til sang for lyset og håbet; der vil som altid 
være plads til at synge sammen, publikum og kor, på nogle af julens smukke salmer. 
Sidste år blev alle koncerter aflyst; i år ser det på nuværende tidspunkt langt lysere ud, men vi tager det 
hensyn, der kræves ift. Corona i samarbejde med kirkens ansatte. 
Herning Korforening 
 
TUR TIL FÆRØERNE 
Dato: 14.-21. juli 2022 
Kunne du tænke dig at opleve den storslåede natur i Nordatlanten, møde de sindige øboere og smage 
deres spændende mad? Næste sommer kan du nemlig komme til Færøerne med rejselederne Stig og 
Matthias Christensen (Scots far og søn). 
Vi skal se naturen på nogle af landets 18 øer, se små idylliske bygder og deres kirker, ud på vandretur i 
bjergene, smage færøsk mad, besøge museer og få indblik i færøsk historie og kunst, ud på sightseeing 
med båd og meget mere. Se det fulde program på nedenstående link, hvor du også kan tilmelde dig: 
https://www.make.fo/da/vi-tilbyder/gruppe-mfly/sct-johannes-kirke-i-herning/ 
Pris: 11.295 kr. (inkl. al transport, entreer, trestjernet hotel i Tórshavns centrum, halvpension,  
rejseledere mm.) Turen arrangeres i samarbejde med det færøske rejseselskab Make Travel. 
Matthias Christensen 



 
 
Bagsiden 
 
FRIVILLIGFEST 2022 
Sæt kryds i kalenderen. Årets frivilligfest afholdes torsdag d. 2. juni 2022 i kirkens vestfløj. 
Nærmere oplysninger følger i næste kirkeblad - men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Menighedsarbejdet 
 
BESØGSTJENESTEN 
Sct. Johannes Kirke er denne gang værtssogn i det fælles folkekirkelige samarbejde for Besøgs- og 
Aflastningstjenesten i Herning kommune. 
Det sker tirsdag den 15. marts kl. 19:30 med overskriften: Liv i livshistorien – om betydningen af 
livshistorien og om, hvordan vi hjælper den anden til at dele livshistorien. 
Der ligger rigtig meget liv i livshistorien, men ofte er den et uudnyttet potentiale i kontakten med et 
andet menneske. Som omsorgsgivere kan vi indimellem blive bange for at bringe noget sårbart eller 
noget uforløst op ved at spørge til historien. Så hvordan skal vi forstå livshistorien, og hvordan kan vi 
få den i spil i mødet med det andet menneske. 
Ole Rabjerg, privatpraktiserende psykolog i Silkeborg. 
Tilmelding senest 8. marts 2022 til: 
Tove Jessen, Tlf. 40 35 65 53, tbj@sctjohannes.dk 
 
 
 
Kirkebladet udgives af Sankt Johannes Kirkes Menighedsråd. 
Trykt af JOHNSEN Graphic Solutions A/S 
Designet og opsat af sognepræst Lennart B. Jessen. 
 
 
 
 


