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BØRNEKLUB SPÆTTEN

Spætten er Sct. Johannes
Kirkes børneklub for børn i
alderen 4 - ca. 8 år.
Vi ser frem til opstart efter
sommerferie torsdag den 1.
september kl. 14:30 - 16:00 i
kirkens lokaler.
Alle er meget velkomne.

Spætten søger frivillige hjælpere, så har du lyst
til at være en del af fællesskabet i børneklubben
hører vi gerne fra dig. Aktuelt mangler vi hjælp
til at forberede forfriskning til børnene.
Se yderligere oplysninger om Spætten på hjemmesiden www.sctjohannes.dk og kontakt gerne
Tove Jessen, tlf 40 35 65 53, for yderligere information.
Tove Jessen

GOSPELKIDS

I Gospelkids starter vi op
den 1. september kl. 15:30,
hvor vi er inviteret til fødselsdagsfest i Spætten
med kagemand og sang.
Gospelkids slutter kl. 16:30.
Vi håber at se lige netop dig
:-)
Dorte Søltoft Bach

CAFÉ JOHANNES

Holder sommerferie i juli
og august måned. Tirsdag
den 6. september kl. 14:00 16:00 begynder vi igen.
I caféen lægges der vægt
på uformelt samvær, vi
hygger med kaffe og brød.
Vi hører meddelelser fra
kirken og slutter altid med
fællessang. Alle er meget velkomne.
Tove Jessen

AKTION BØRNEHJÆLP

Du kan allerede nu hente
et nyt program for Aktion
Børnehjælp på kirkens
hjemmeside for perioden
september 2022 - april 2023.
udvalget

Sct. Johannes Kirke, Herning
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ISRAEL-EFTERMIDDAG
Onsdag
d. 27. juli kl. 14.00
Billedforedrag
v. Karin Tikva og
Volf Volfson,
Mevasseret Zion,
Israel.
Emne: ”Israel – verdens centrum”.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2022

Tirsdag den 20. september
afholdes der i forbindelses med årets menighedsrådsvalg ”Valgforsamling”.
Nærmere herom i næste
nummer af kirkebladet.
På valgbestyrelses vegne
Knud Haaning Andersen

BESØGSTJENESTE

Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste er frivillige der går
på besøg i sognet. Formålet
er at skabe hygge og fællesskab. Som besøgsven tager man på besøg en gang i
ugen eller hver fjortende dag
alt efter aftale. Besøgsvennen giver lidt tid, men
får til gengæld meget igen, derfor vokser gensidigt venskab også frem. Besøgsvenner mødes
til inspiration 3 gange i året arrangeret i og ud
fra Sct. Johannes Kirke. Kontakt Tove Jessen, tlf.
40356553 / tbj@sctjohannes.dk, også hvis du
sidder meget alene og gerne vil have besøg.
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MENIGHEDSLEJR PÅ TÅRNBORG
Den 16. - 17. september
Igen i år tager hele menigheden på lejr i september, hvor vi denne gang har inviteret afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort , der om lørdagen
skal gøre os klogere på Paulus, hvem han var, og
hvorfor han skrev, som han gjorde. Kom og vær
med til årets bedste mulighed for at lære de andre
i kirken at kende. Se særskilt program, der er lagt
frem i kirken.
Menighedsarbejdet

GOSPELKORET GOOD TIME
Tirsdag den 30. august kl. 19:15
Det er tirsdag aften, klokken har passeret syv, og
folk vandrer enkeltvis eller i små grupper mod døren til Sct. Johs. kirke. Flere smiler, og nogle smågriner til hinanden - som i forventning. Indenfor
i store sal er snakken allerede godt i gang, der
bliver hentet kaffe til de trængende, og der høres
både drillende og kammeratlige bemærkninger,
mens snakken stiger.
En langhåret musiker i shorts klapper nogle rytmer, som koret skal gengive præcist, hvorefter følger nogle for en udenforstående mærkelige kropsog stemmeøvelser, men folk virker til at more sig og

Sct. Johannes Kirke, Herning

nyde hinandens selskab og samarbejde. Så bliver
der ellers sunget, i grupper eller alle på én gang.
Korlederen forlanger, at der skal synges med liv
og udtryk, hvilket tilsyneladende kan være svært,
når man samtidigt kæmper med at huske både toner og tekster. Gentagelse fremmer hukommelsen,
og efterhånden opbygges vers og omkvæd, og det
lyder som - et kor.
Kom og vær med!
Sæsonen starter 30. august, og vi øver tirsdage
kl. 19:15 - 21:30 i Store sal. Der er en sangprøve for
nye sangere. Kontakt gerne organist og korleder
Tjagvad, tlf. 61 65 43 55.
NB: Korsang er stærkt vanedannende.
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KALENDER
Torsdag 2. juni
Onsdag 22. juni
Torsdag 23. juni

kl. 18:00 Frivilligfest i Vestfløjen. Tilmelding er nødvendig til Henrik Kofoed,
henkofoed@gmail.com
kl. 8:00 Menighedsudflugt. (se side 6).
kl. 19:00 Sct Hans fejring i gårdhaven/Vestfløjen. Bål, sang og musik. Se særskilt program, der er lagt frem i kirken.

Onsdag 27. juli kl. 14:00 Billedforedrag v. Karin Tikva og Volf Volfson, Mevasseret Zion, Israel.
		
Emne: ”Israel – verdens centrum”.
Torsdag 18. aug. kl. 19:00 Johannesaften - fællesskab: ”Det er fedt at kende Jesus”
		
v. Studiegruppe 1.

SCT. HANS I KIRKEN

Vor far,

Den 23. juni kl. 19 i gårdhaven

du som er i himlene!

Vi gentager succesen fra sidste år, og fejrer Sct.
Hans aften i gårdhaven ved kirken. Der vil være
bål, musik, sang og en båltale. Se særskilt program, der er lagt frem i kirken.

Helliget blive dit navn,
komme dit rige,

Menighedsarbejdet

ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren
i evighed.
Amen!

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
Helligdag

5. juni
6. juni
12. juni
19. juni
26. juni
26. juni
3. juli
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli

Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1.søn.eft.trinitatis
2.søn.eft.trinitatis

7. aug.
14. aug.
21. aug.
28. aug.
28. aug.
31. aug.
4. sept.

8.søn.eft.trinitatis
9.søn.eft.trinitatis
10.søn.eft.trinitatis
11.søn.eft.trinitatis

3.søn.eft.trinitatis
4.søn.eft.trinitatis
5.søn.eft.trinitatis
6.søn.eft.trinitatis
7.søn.eft.trinitatis

12.søn.eft.trinitatis

Tid & Præst

10:00 SAC
10:00 LBJ
10:00 LBJ
10:00 SAC
10:00 LBJ
16:00 SAC
14:00 LBJ
10:00 LBJ
14:00 LBJ
10:00 SAC
14:00 SAC

Indsamling

Menighedsfakultetet
DBI
Åbne Døre
Retten Til Liv
MAF

Information
Optages til radioen

Frimesse

Folkek. Søndagsskoler
Indre Mission
Dansk Eur. Mission
SAT7
DBI
Stig Christensen, past. Em,
Sønderborg, prædiker.
10:00 SAC
Agape
10:00 LBJ
Menighedsfakultetet
10:00 SAC
Alpha Danmark
10:00 LBJ
Åbne Døre
14:00
16:00 LBJ
Dansk Oase
Frimesse
16:30 SAC
Fyraftensgudstjeneste
10:00 LBJ
Menighedsfakultetet
LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

Kraften fra det høje,
alt som en ild for øje,
med alle tungers liflighed
neddaled til Guds menighed.
Takker alle Gud for hans gave!

Børnekirke i gudstjenester. Se efter en

Dato

Kraften fra det høje,
Guds Ånd, os sammenføje
Kraften fra det høje
fra øst og vest, fra syd og nord,
os i vort sind fornøje,
til gæster ved vor Herres bord!
som Herrens folk med Himlens fred,
Takker alle Gud for hans gave!
udvalgte til Guds salighed!
Takker alle Gud for hans gave!
N.F.S. Grundtvig 1850. - DDS 287

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 for børn til børneklubben ”Spætten” aftales med Tove Jessen.
Sct. Johannes Kirke, Herning
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UDFLUGT TIL MOESGAARD MUSEUM Afgang kl. 8:00 fra Sct. Johannes kirke, og hjemOnsdag den 22. juni afholder menighedsrådet den
årlige udflugt, som i år går til Moesgaard Museum
ved Århus, hvor der bliver mulighed for at se særudstilling ”Rus, Vikinger i øst” som bl.a. omhandler fund fra vikingernes bosættelse i Ukraine.
Efter at vi har set udstillinger tager vi til Ikea, hvor
vi spiser middag.
Næste ophold på turen er Ejer Bavnehøj hvor vi nyder eftermiddagskaffen til udsigten fra Danmark
højeste punkt.

Sct. Johannes Kirke, Herning

komst ca. 17:00

Pris 150,- kr. Prisen er uden middagen i Ikea, hvor
man kan få forskellige retter fra 39,- kr.
Tilmelding kan ske på kirkens kontor eller til en af
kirkens Kirke- og kulturmedarbejdere.
Der vil max være plads til 50 deltagere.
På menighedsrådets vegne

Side 6

Knud Haaning Andersen

Marts, Aptil, Maj 2022

HJÆLP LOKALT / GLOBALT?

Forleden havde jeg en samtale med Peter
Vandgaard, som hører til Sct. Johannes Kirkes
menighed. Vi har kendt hinanden i en del år nu.
Peter kom selv fra Iran til Danmark midt i 80’erne.
Dengang var han flygtet fra styret i Iran, som vi
alle har hørt forfærdelige ting om igennem årene.
Peter er dansk statsborger, og gift med Hui Ning,
der kommer fra Kina.
Peter brænder for at hjælpe sine landsmænd, men
det er ikke altid nemt. I 2015 kom der en strøm af
flygtninge, og gennem årene har mange af dem
været omkring vores kirke. Vi har i kirken døbt
over 100 iranere, som har fulgt Peters undervisning både i kirken, men også via internettet. Nu
har de fleste af disse iranere fået opholdstilladelse,
har arbejde et sted i Danmark, hvor de som familie kan leve i tryghed. Mange af dem følger stadig
Peter og hans undervisning over nettet.
Ved siden af den store opgave det var efter 2015,
som er aftaget lidt her i kirken, så er der kommet
nye udfordringer. Krigen og flygtninge fra Ukraine
banker på, og det skal nok komme til at fylde i den
nærmeste fremtid, også her i Sct. Johannes Kirke.
Men Peters engagement for iranere, er ikke blevet
mindre. Styret i Iran har desværre ikke lempet undertrykkelsen i landet. De har tvært imod strammet grebet, og lukket meget af internettet ned, så
befolkningen ikke kan se f.eks. Youtube m.m.
Sct. Johannes Kirke, Herning

Peter har derfor fortsat sin indsats via mobilnettet,
med sms forbindelser dagligt til mange i landet.
At iranere ikke kan følge Peters kanal på Youtube,
var et slag imod den kristne undervisning, han bidrager med på sproget farsi. På Youtube (https://
www.youtube.com/c/ThewordsofEmmanuel) har
Peter 536 abonnenter og 12.500 der følger de video-taler han lægger ud.
Når adgangen fra Iran begrænses, så må man
tænke nyt. Der er små lyspunkter som Gud viser
os. Peter har fået fremstillet en chip, som ses på
billedet. Den kan sættes i en mobiltelefon eller
en computer, og den indeholder hele Bibelen på
farsi, og så 50 af de film med undervisning, som
Peter har fremstillet. 500 af disse chips er allerede
i Iran, og der er flere på vej.
På billedet ses Peter, der besøger en menighed i
Frankrig, hvor han jævnligt underviser. De har
sørget for indsamling til finansiering af disse
chips, så der igen kan komme en portion af sted.
Iran har allerede nu en stor andel af kristne, som
må bære deres tro i stilhed endnu, hvor sådan
et projekt er en stor hjælp og håndsrækning i en
svær tid.
Fremover bliver der mulighed for indsamling i Sct.
Johannes Kirke både til hjælp for Ukraine, men
også til Bibel-chips til Peters landsmænd.

Side 7

Lennart B. Jessen

Marts, April, Maj 2022

Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 51

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

Sandelig, sandelig
siger jeg jer: Den,
der holder fast ved
mit ord, skal aldrig i
evighed se døden.

