Mar.
Apr.
Maj
2022

KIKRKEBLAD FOR

SCT. JOHANNES KIRKE
HERNING

Har du spørgsmål til livet? Så prøv ALPHAkurset!
Der tages forbehold for ændringer
Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside

www.sctjohannes.dk

KIRKEBLADET

Blad nummer 96.
Marts - Maj 2022.
Indsendelsesfrist til
næste blad er 1. juni.
Bladet findes på
hjemmesiden med
mulighed for blinde.

INSPIRATIONSAFTEN
“Liv i livshistorien”
- om betydningen af livshistorien og
om, hvordan vi hjælper den anden til
at dele livshistorien.
v/ Psykolog Ole Rabjerg, Silkeborg
Tirsdag den 15. marts kl. 19:30
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2
Herning

Redaktion:
Janne B. Petersen
Alice Schmidt Lodahl
Scot A. Christensen
Lennart B. Jessen

Tilmelding senest
tirsdag den 8. marts til
Tove Jessen
tlf. 40356553, tbj@sctjohannes.dk

Forsidefoto af NiceyPe.
”Påsketur”

Folkekirkens Besøgsog Aflastningstjeneste
i Herning Kommune.

LBJ - Sct. Johannes Kirke, Herning

Alle er velkomne!
Pris : 30,- kr.

INSPIRATIONSMØDE

Besøgstjenesten inviterer.
Onsdag den 18. maj kl. 14 - 16,
hvor vi sætter fokus på demens
og ser filmen “ Livet som pårørende - syg af omsorg” Filmen vil danne grundlag for videre drøftelse. Alle er velkomne! Af
hensyn til traktement er der tilmelding til Tove
Jessen tlf. 4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk senest torsdag den 12/5

ÆLDREGUDSTJENESTE

Tirsdag den 5. april kl.
14:00. Der inviteres til
gudstjeneste med efterfølgende gratis kaffebord
i Café Johannes, der denne dag markerer 15 års
fødselsdag.
Forud er der rig mulighed
for at glæde et andet menneske ved at invitere med til denne eftermiddag,
eller evt. tage med som ledsager i taxa.
Vi ser frem til festligheden, og håber mange får
mulighed for at være med denne dag, som også
bliver optakt til påske. Der kan bestilles kirkebil
hos Herning Taxa senest dagen før tlf. 9712 0777.
Sct. Johannes Kirke, Herning

SKÆRTORSDAG 2022

Traditionen tro har vi
igen i år et arrangement
Skærtorsdag den 14. april
kl. 19 - 21.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 19 og fortsætter
derefter med
kaffebord
og påskesang i Vestfløjen, hvor
Menighedsrådet er vært.
Det er efterhånden en god måde
at få sunget påsken ind på, og få
en god samtale med dem vi deler denne store kirkelige højtid
sammen med.
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MENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE

Du er velkommen hvis du har en opgave ved kir3. MARTS KL. 19:00
ken – lille eller stor.
Årsmødet foregår i Vestfløjen i Tilmelding til aftenen sker til Henrik Søgaard
Sct. Johannes Kirke.
Kofoed enten på mail henkofoed@gmail.com elForslag til årsmødet skal sen- ler på telefon 2544 4094 hverdage efter kl. 17 eller
des skriftligt til formand Henrik i weekenden. Tilmelding senest mandag d. 23.
Søgaard Kofoed senest 8 dage før maj.
på mail: henkofoed@gmail.com
Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning
SÆT X I KALENDEREN:
Tlf.: 25 44 40 94
SCT. HANS AFTEN
Dagsorden:
D. 23. JUNI VED KIRKEN
1 - Valg af dirigent
Efter at vi oplevede meget god opbakning til fejrin2 - Valg af stemmetællere
gen af Sct. Hans ved kirken sidste år, gentager vi
3 - Beretning v. formanden
succesen igen i år.
4 - Regnskab v. kassereren
Nærmere program følger senere.
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
JOHANNES-AFTENER
7 - Evt.
Det nye mødested uden for søndagens gudstjeneM.v.h. bestyrelsen i Menighedsarbejdet ste i en mere uformel form, et åbent fællesskab for
alle i kirken, er kommet godt i gang med et til to
SÆT X I KALENDEREN:
månedlige tilbagevendende arrangementer i kirMENIGHEDSLEJR
ken. Er du ny eller er du kommet i kirken i mange
D. 16.–17. SEPT. PÅ TÅRNBORG
år, er du velkommen!
I weekenden 16. - 17. september er det tid for den Det er uformelle aftener med varierende indhold,
traditionsrige menighedslejr for Sct. Johannes fra fællessang til moderne rytmer, debataftener,
Kirke. I år planlægger vi at afholde lejren fra fre- sociale arrangementer og meget mere. Enkelte afdag og sluttende lørdag aften.
tener vil der være en foredragsholder, ligesom der
Udnyt denne fantastiske mulighed for at lære an- også vil være aftener med fokus på fordybelse i
dre i kirken bedre at kende!
den kristne tro.
Nærmere program følger senere.
Johannes-aftener løber af stablen hver 1. og 3. torsdag i måneden med program fra 19.00 – 20.30,
INVITATION:
hvorefter der er et lille traktement – og så kan man
FRIVILLIGES FESTAFTEN
hygge sig, så længe man vil.
TORSDAG D. 2. JUNI KL. 18
Der er særskilte programfoldere lagt frem i kirken,
Igen i år vil vi med stor glæde sige en stor TAK til og du kan se datoerne i kalenderen i kirkebladet.
alle de mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke
Indholdet de enkelte aftener kan du se i programved at invitere til ”Frivilliges Festaften” torsdag d. folderen og på kirkens Facebook-side.
2. juni kl. 18 i Vestfløjen i kirken.
M.v.h. Menighedsarbejdet

MINIKONFIRMANDER

I Sct. Johannes kirke kan vi i foråret tilbyde et minikonfirmand-forløb, fra d.
15. marts til d. 17. maj 2022, med afslutning ved Messy Church d. 19. maj.
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 i Sct. Johannes
kirke.
Vi skal: - høre bibelhistorie, - lære kirken at kende, - synge, - bede fadervor, lege, - spille spil, - være kreative, male m.m., - spise pålægschokolademadder,
- have det sjovt.
Hvis det lyder som noget for dig, så kom og vær med.
Tilmelding kan ske på: 25309327 eller på dsb@sctjohannes.dk
Mange venlige minikonfirmand-hilsner
Kirke- og Kulturmedarbejder
Dorte Søltoft Bach

Sct. Johannes Kirke, Herning
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KALENDER

Torsdag 3. marts
Onsdag 9. marts
Tirsdag 15. marts
		
Onsdag 16. marts
Torsdag 17. marts
Onsdag 23. marts
Onsdag 30. marts
Lørdag 2. april
Tirsdag 5. april
Onsdag 6. april
Torsdag 7. april
Onsdag 9. april
Torsdag 14. april
Onsdag 20. april
Onsdag 27. april
Onsdag 27. april
Torsdag 5. maj
		
Onsdag 4. maj
Onsdag 18. maj
Onsdag 19. maj
Torsdag 19. maj
Onsdag 25. maj
Torsdag 2. juni

kl. 19:00 Årsmøde i Menighedsarbejdet. Alle er velkomne!
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 19:30 Besøgstjeneste-inspiration. “Liv i livshistorien”
		 v/ Psykolog Ole Rabjerg. (Se side 2).
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 19:00 Johannesaften, ”Fællesskab” v. Bibelgruppe 2.
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 19:30 Gratis Koncert v. Southern Roads (Se side 6).
kl. 14:00 Ældregudstjeneste med efterfølgende kaffebord (Se side 2).
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 19:00 Johannesaften, ”Færøerne og færøsk kirkeliv” v. Bergur Rønne.
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 19:00 Skærtorsdag, Efter gudstjeneste er der påskesang og kaffebord.
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 20:00 Gospel Koncert v. Voices By Heart (Se bagsiden).
kl. 19:00 Johannesaften, ”Fordybelse - Daniel - Når troen kommer under pres”
		 v. Niels Henrik Lyngbye.
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 16:30 Messy Church. Børnevenlige aktiviteter, gudstjeneste og pizza.
kl. 19:00 Johannesaften, ”Fællesskab” v. Menighedsarbejdets bestyrelse.
kl. 18:30 Alpha kursus v. Scot Christensen (Se program på bagsiden).
kl. 18:00 Frivilligfest, (Se side 3).

1. Alene Kristus er mit håb,
han er mit sikre sejrsråb.
Min hjørnesten og tilflugtsborg,
han er mit værn i frygt og sorg.
Et væld så dybt af kærlighed,
hos ham alene har jeg fred.
Han er min trøst, hvor end jeg går;
her i hans kærlighed jeg står!

2. Retfærdighed kom til os ned,
skjult i et barn Guds kærlighed.
Han kom og blev som en af os,
ydmyg han tålte hån og trods.
Han døde for at stifte fred
og skænke mig retfærdighed.
Han gav for mig sit blod og kød;
nu har jeg liv i Jesu død.
3. I graven lå han kold og død,
men selve dødens magt han brød.
Dødsmørket flygted for Guds Søn,
da han betalte syndens løn.
Han vandt min kamp, så jeg er fri
fra frygt og dødens tyranni.
Han rækker mig sin sejrskrans,
ja, han er min, og jeg er hans!

4. Et liv i frihed han mig gir,
Loven fordømmer ikke mer.
Selv døden har ej nogen magt,
Jesus har livet til mig bragt!
Ej Helveds magt, ej verdens ånd
kan rive mig ud af hans hånd.
Indtil jeg kaldes hjem til ham,
får jeg min styrke fra Guds Lam!

Stuart Townend & Keith Getty

FASTE UGENTLIGE ARRANGEMENTER
Hver tirsdag
					
Hver torsdag
					
					
					

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

Sct. Johannes Kirke, Herning

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
Askeonsdag
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag eft. påske

2. søndag eft. påske
3. søndag eft. påske
Bededag
4. søndag eft. påske
5. søndag eft. påske
Kristi himmelfartsdag
6. søndag eft. påske
Pinsedag
2. pinsedag

Tid & Præst

16:30 SAC
10:00 SAC
10:00 LBJ
10:00 LBJ
10:00 SAC
16:00 SAC
16:30 SAC
10:00 LBJ
14:00 LBJ
10:00 SAC
19:00 LBJ + SAC
10:00 SAC
10:00 LBJ
10:00 SAC
9:00 LBJ + 11:00 SAC
16:00 SAC
16:30 SAC
10:00 LBJ
10:00 SAC
10:00 LBJ
10:00 LBJ
16:30 LBJ
10:00 SAC
16:30 SAC
10:00 SAC
10:00 LBJ
16:00 LBJ
10:00 SAC
10:00 LBJ

Indsamling

Information

Fyraftensgudstjeneste

Åbne Døre
Retten Til Liv
MAF
Folkek. Søndagsskoler
Frimesse
Fyraftensgudstjeneste
SAT7
Ældregudstjeneste
Agape
Menighedsfakultetet
Åbne Døre
Dansk Oase
Konfirmation
Frimesse
Fyraftensgudstjeneste
Konfirmation
Dansk Eur. Mission
Indre Mission
DBI
Messy Church
Alpha Danmark
Fyraftensgudstjeneste
Folkek. Søndagsskoler
Indre Mission
Frimesse
Menighedsfakultetet
DBI

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

2. mar.
6. mar.
13. mar.
20. mar.
27. mar.
27. mar.
30. mar.
3. apr.
5. apr.
10. apr.
14. apr.
15. apr.
17. apr.
18. apr.
24. apr.
24. apr.
27. apr.
1. maj
8. maj
13. maj
15. maj
19. maj
22. maj
25. maj
26. maj
29. maj
29. maj
5. juni
6. juni

Helligdag

Børnekirke / noget for børn i gudstjenester, hvor der er en

Dato

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. 9:00 til 13:00 - Torsdag tillige kl. 15:00 til 17:00
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 / Johannesaften: 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 bestilles af kirketjeneren.
Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.
Sct. Johannes Kirke, Herning
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JOHANNESAFTEN

7. april kl. 19.00. Velkommen til en spændende
aften om Færøerne! I juli måned er der, som nogen ved, en menighedsrejse til Færøerne arrangereret af min søn, Matthias og far, Stig. Denne
aften er således også en lille appetitvækker til turen, men deltager man ikke på turen, vil aftenen
givetvis også have interesse for mange andre, da
Færøerne som bekendt er en del af det danske
Rigsfællesskab, og der er mange, der igennem
årene har besøgt de 18 smukke øer langt herfra.
Vi får besøg af Bergur Moberg, lektor i Nordisk
litteratur ved Københavns Universitet. Bergur er
fra Færøerne og derudover også min svoger.
Bergur fortæller følgende om aftenens indhold:
”Aftenens foredrag bliver en lang rejse gennem
Færøernes historie fra landnam til Færøerne som
moderne turistland med Michelin-restauranter
og med et moderne kultur-og kirkeliv. Færøerne
går for at være det mest danske land uden for
Danmark. Vi ser i denne forbindelse også på den
danske kultur på Færøerne. Den færøske forfatter
og multikunster William Heinesen sagde, at der
altid har været et lille København i Thorshavn”.
Bergur vil også berøre kirkelivet på Færøerne,
hvor folkekirken traditionelt har stået stærkt i
samfundet. Derudover er der også andre større
grene af kristenheden, bl.a baptisterne, som fylder godt i det Færøske troslandskab.
Bergur fortæller historien om det gamle og nye
Færøerne i ord og billeder.

KONCERT MED SOUTHERN ROADS

- americana til eftertanke og fordybelse
Koncert med gratis entré den 2. april, kl. 19:30.
I en digitaliseret verden, hvor fastspeed fremmer
flygtighed, får publikum lowspeed og tid til eftertanke og fordybelse, når de fem musikere i det vestjyske
band Southern Roads indtager scenen med en samling af egne sange.
I Peder Juul Mikkelsens tekster er der altid en åndelig kerne, som man kan forholde sig til, alt afhængig
af hvem man er, og det er, sammen med musikken,
det der gør sangene vedkommende. Bandet formår at
skabe en stemning med deres musik og tager publikum med ud til de store vidder, hvor horisonten er
bred og himlen høj, og de indbyder publikum til at gå
på opdagelse i sangene og danne deres egne meninger om og refleksioner over det de hører.
Musikken har afsæt i den folkelige amerikanske
tradition af blandt andet country, blues, gospel og
rock’n’roll.
På scenen giver bagtæppets store billede af hjulspor
i et vestjysk landskab, sammen med de mange rekvisitter i træ, en oplevelse af at være med der, hvor sangene har deres udspring.
Foruden forsanger Peder Juul Mikkelsen, der også
spiller på guitar og mandolin, består bandet af Kasper
Petterson, strengeinstrumenter og vokal, Magnus
Gravgaard, trommer og percussion, Lars Braüner,
bas samt Rikke Olesen, harmonika og vokal.
Henrik Tjagvad Madsen

Scot Christensen

Bergur Moberg
Sct. Johannes Kirke, Herning
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OPSTARTSMØDE NY
BIBELGRUPPE VED KIRKEN.

svinge lidt, men ofte består en aften af bibel, bøn,
broderskab og bagværk! Sådan cirka tror jeg 

Det er en god idé at være med i et mindre fællesskab ud fra kirken. Dels fordi man derigennem kan styrkes i troen og dels fordi det
også åbner op for nye relationer i kirken.
I menighedsarbejdet ønsker vi
at give mulighed
for, at enhver
som ønsker at
være med i en
bibelgruppe,
skal have mulighed herfor. Vi
har i øjeblikket
5 af sådanne bibelgrupper ud fra kirken, men vil
gerne give plads for, at der kan opstartes en ny bibelgruppe, da mange af de øvrige grupper er fyldt
godt op.
I bibelgrupperne mødes man typisk ca. 2 gange om måneden, og programmet kan naturligvis

ASKEONSDAG I SCT.JOHANNES

2. marts kl. 16.30. Askeonsdag er indledningen til
fastetiden og er den første onsdag efter Fastelavns
søndag. Tæller man dagene fra denne onsdag til
og med påskelørdag bliver det til 40 dage. Jesus fastede 40 dage og nætter i ørkenen. Det er grunden
til, at kirkens påsketid ligeledes er 40 dage lang.
Efter gammel kristen skik faster man ikke om søndagen, da det er opstandelsesdagen.
Askeonsdag er en gammel kristen tradition. Man
ved ikke præcis, hvornår man begynder at markere dagen i kirken, men Pave Urban d.2 gjorde i
1091 askeonsdag universel.
Askeonsdag er en dag, der markerer fastetidens
begyndelse. Livet har sine tider, og det har troen
også. Der er festtider med jul, påske og pinse. Der
er hverdagstider, som f.eks. trinitatistiden, men
som mennesker har vi også brug for tider med
fordybelse og alvor. En sådan tid er fastetiden, og
askeonsdag er en dag, hvor vi bliver mindet om
vores forgængelighed, at vi alle skal dø, og derfor
også vores afhængighed at Livets Gud.
Asken er i Bibelen ofte brugt som udtryk for sorg
(Tamar kom støv på hovedet…2.Samuels bog 13:19)
eller et udtryk for forgængelighed. Abraham siger
til Herren i forbindelse med hans forbøn for byen
Sodoma: ”Nu vover jeg igen at tale til dig, Herre,
skønt jeg kun er støv og aske” (1.mosebog kap 18
Sct. Johannes Kirke, Herning

Mandag d. 21. marts kl. 19.00 vil vi gerne invitere
til en opstartsaften for interesserede hjemme hos
os på Frijsenborgvej 35 i Tjørring.
Det er ikke tanken, at Ingibjørg og jeg skal med i
gruppen, men vi vil gerne give folk i menigheden
og andre interesserede en chance for at mødes og
se hinanden i øjnene, og så må vi se, om det ikke
kan blive til en ny gruppe.
Det kan være, du er ny i kirken, eller måske aldrig
har været med i en gruppe før. Måske er du ikke
ny, og har været med i en gruppe før, men trænger
til at prøve noget andet. Der kan også være nogle
f.eks i sognet, som synes, det er en udfordring at
komme til gudstjenesten om søndagen, men savner et kristent fællesskab. Da kan det være, en lidt
mindre gruppe lige er noget for dig!
Hvis du er interesseret, da skriv og tilmeld dig til
Scot på enten: sac@km.dk eller sms 24664430.
Ingibjørg og Scot Christensen

vers 27). Altså et forgængeligt menneske. Asken er
også i bibelen brugt som udtryk for bod. Vi kan
læse om befolkningen i Nineve, som Herren ville
straffe pga deres ondskab, at Jonas blev sendt dertil og råbte: ”Om 40 dage bliver Nineve ødelagt”;
men så hører vi noget meget afgørende for et menneske og en by. Der fortælles nemlig, at ”mændene
i Nineve troede Gud på hans ord; de udråbte en
faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da
sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra
sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet”.
Så sorg, bod og vores forgængelighed er fremherskende toner ved askeonsdag.
Den 2. marts vil vi bruge en ceremoni med aske
ifm denne fyraftensgudstjeneste. Forløbet af gudstjenesten er som vanligt ved fyraftensgudstjenester. Det vil sige, at vi synger et par sange/salmer.
Dernæst deler vi et ord fra Bibelen, og da indbydes de, som ønsker det, at komme frem til altret
og knæle. Derefter går jeg rundt og tegner korsets
tegn på panden med aske idet jeg siger: ”Husk,
menneske, du er støv, og skal vende tilbage til støvet”, og til hvert hold siger jeg tilsidst: ”omvend
dig og tro på evangeliet” (Markusevangeliet kap
1:15). Derefter fortsætter vi med nadver og en afsluttende sang/salme.
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Efter sidste års aflysning pga. corona, glæder vi os
igen over at kunne tilbyde et nyt ALPHAKURSUS
her i foråret 2022. ALPHA startede i London i 1977,
og siden da har kurset bredt sig til over 100 lande, og mere end 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 med.
For mange af deltagerne har samværet
med andre om troens spørgsmål haft stor betydning. Så hvis du går
og tumler med spørgsmål til livet og måske denne
lange coranatid har fået dig til at tænke over meningen med livet, giver ALPHA dig 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 fællesspisning 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 emner. Alle aftenerne finder sted
ved Sct. Johannes Kirke.

KONFIRMATION 2022

I år bliver konfirmanderne konfirmeret 24. april
kl. 9 og 11, og den 1. maj kl.
10. Det drejer sig om elever
fra Vestervangskolens 7.
klasser og Ung
Herning.
Telegrammer
m.v. kan afleveres inden gudstjenesterne
i
kirkens Vestfløj, hvor
der er opstillet poser til
hver konfirmand.
Vi glæder os på de unges
og deres familiers vegne.

Hvem er ALPHA for?
Det er for alle aldre. Ved sidste kursus var aldersspredningen fra 20-80 år! ALPHA er for dig, som
ikke er kristen / som er ny i troen / som gerne vil
genopfriske nogle af de grundlæggende ting ved
kristentroen / som er nysgerrig på den kristne tro
/ som søger fællesskab med andre mennesker, der
tør tale om det åndelige og troen.
Program:
9. marts:
16. marts:
23. marts:
30. marts:
6. april:
9.
20.
27.
4.
18.
25.

april:
april:
april:
maj:
maj:
maj:

”Hvem er Jesus?”
”Hvorfor døde Jesus?”
”Hvordan kan jeg tro?”
”Hvorfor og hvordan skal jeg bede?”
”Hvorfor og hvordan skal jeg læse i
Bibelen?”
En lørdag om Helligånden.
”Hvordan leder Gud os i dag?”
”Helbreder Gud i dag?”
”Hvordan kan jeg modstå det onde?”
”Hvad med kirken?”
”Hvordan får jeg mest muligt ud af
mit liv?”

Pris:
Deltagelse er gratis. Dog betales der 30 kr. for aftensmad, og der kan tilkøbes et kursushæfte for
50 kr.
Sted:
Hele forløbet finder sted i Vestfløjen – sognelokalerne ved kirken.
Tilmelding:
Senest d. 3. marts 2022 til Scot A. Christensen.
Mail: sac@km.dk / tlf: 9721 4293 el. 2466 4430
Med venlig hilsen
Scot A. Christensen

GOSPEL, GLÆDE OG GOD ENERGI

Onsdag d. 27/4 kl. 20:00 er der koncert med Voices
By Heart. Koret består af omkring 25 sangere, solist
og dirigent Henriette Kirchhoff, og til koncerten akkompagneres koret af pianist Michael
Ammitzbøll Jæger og trommeslager Jimmi Bech.
Der er en smittende glæde og begejstring for sangen og musikken, når man oplever koret, samspillet
med dirigenten, trommeslageren og pianisten samt
kontakten til og med publikum. Det skal klart opleves. Korets repertoire er varieret lige fra uptempo
gospel til smukke ballader til sange med funky rytmer. Billetsalg online på korets facebook-side, og
dørene åbnes kl. 19:30. Kom og vær en del af denne
skønne koncert og oplev glæde, nærvær, gospel,
god energi og hjertevarme.
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