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CAFÉ JOHANNES

Caféen er lukket den 13. + 20. 
og 27. december + 3. januar.
Vi åbner igen tirsdage fra 
den 10. januar 2023.
Nye er meget velkomne!

Tove Jessen

JUNIORKONFIRMANDER
Vi tilbyder denne undervis-
ning til 3.klasse elever.
Nyt hold begynder 14. marts 
til 23. maj 2023.
Vi mødes tirsdage fra kl. 14:30 
til 16:00.
Tilmelding til: 25309327 eller 
på dsb@sctjohannes.dk

Kirke og kultur medarbejder
Dorte Søltoft Bach

JUNIORKLUB
Sct. Johannes Kirkes nye-
ste skud på stammen er en 
Juniorklub for børn imellem 
9 - 13 år.
Vi mødes hver torsdag fra kl. 
14:30 - 15:30.
Der vil være bibelhistorie, af-

slappet samvær, hygge, forfriskning, sang, leg, 
spil og aktivitet.
Vi vil gerne have flere med, så kunne det være 
noget for dig eller en du kender, så er du velkom-
men til at dukke op. For mere information kan 
du kontakte Kirke og kulturmedarbejder Dorte 
Søltoft Bach, 25309327, dsb@sctjohannes.dk

Dorte Søltoft Bach

BESØGSTJENESTEN
Inspirationsaften
”Nærværets betydning i mødet 
mellem mennesket”
Hvordan kan vi etablere dette 
nærvær i samtalen og mødet? 

Hvad er det nærværet kan og gør for os?
v. forstander Torill Kristensen,
Møltrup Optagelseshjem.
Tirsdag den 21. marts kl. 19:00
Baunekirken Østerbyvej 10, Tjørring.
Tilmelding efter næste kirkeblad!

JULEHYGGE I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag d. 15. december er der Johannesaften. 
Denne gang flytter vi dog fra kirkens lokaler til 
Frijsenborgvej 35 i Tjørring. Her byder vi på ju-
lehygge, æbleskiver og gløgg, gode julesalmer, 
en quiz og en lille andagt som afslutning på 
aftenen. Vi håber at se rigtig mange i alle aldre 
denne aften, som begynder kl. 19.30. Da der er 
forskel på om vi skal varme 10 æbleskiver eller 
200 er det nødvendigt med tilmelding. Enten på 
telefon/sms 24664430 eller på mail: sac@km.dk. 
Man er naturligvis også velkommen til at give en 
mundtlig besked.

Med venlig hilsen
Ingibjørg og Scot Christensen

BØRNEKLUBBEN
Spætten er for børn i alderen 4 
- ca. 8 år. Vi glæder til opstart 
i det nye år torsdag den 12. ja-
nuar kl. 14:30 - 16:00 i kirkens 
lokaler.
Kontakt Tove Jessen, 40356553
tbj@sctjohannes.dk

Tove Jessen
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FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE
PREP- Plej dit parforhold

Folkekirkens Familiestøtte 
vil igen fra foråret 2023 kun-
ne tilbyde PREP ” Praktiske 
Redskaber til et Engageret 
Parforhold’.
PREP - et kommunikationskur-
sus for par- Hjælp til at sætte 
fokus på parforholdet. 

Et PREP- par kursus, er til par for at styrke og boo-
ste deres parforhold til gavn for de voksne og for 
hjemmeboende børn. Kurset tager udgangspunkt 
i kommunikationen mellem parret.
Et tidligt fokus på konstruktiv dialog, kan være 
med til at par ikke ender i et brud/skilsmisse, som 
kan påvirke børnenes trivsel i en sårbar retning. 
PREP understøtter det fokus vi har i Folkekirkes 
Familiestøtte, vores diakonale arbejde, hvor ud-
gangspunktet er at støtte og bakke op om foræl-
drene til glæde og gavn for hele familien.
I en travl hverdag kan det være svært at give kær-
ligheden gode vækstbetingelser. Alligevel er det 
et grundlæggende ønske for de fleste at have gode 

parforhold og trygge familier. På Parkursus får I 
inspiration til at holde kærligheden ved lige.

Kurset har fokus på hvad der hæmmer og fremmer 
et godt parforhold. I får konkrete redskaber til at 
kommunikere trygt sammen og får større forståel-
se for Jer selv og hinandens tanker og følelser.
PREP er et forebyggende og relationsudviklende 
kursus. Der er hverken tale om gruppe arbejde el-
ler traditionel parterapi. 
På et PREP kursus arbejder man kun med sin 
partner, og behøver ikke indvie andre i ens pri-
vate forhold.
Tilbuddet er for par i alle aldre, og livsfaser, der 
ønsker at arbejde med deres parforhold.
Det første kursusforløb afholdes i Kibæk Sognehus, 
I kan tilmelde Jer uanset hvilket sogn i tilhører.
Kurset afholdes over 2 dage, fredag 17. marts og 
lørdag 18. marts 2023 kl. 9-16 begge dage.
Følg med på www.folkekirkensfamiliestotte.dk og 
på Facebook, hvor I også finder link til tilmelding.
Kontakt:
Mette Witt Jensen, 23827873
Dorthe Anna Weis, 23824077

JOHANNES-LØRDAG VINTER 2022/23
Som et nyt tiltag inviterer Menighedsarbejdet til 
to kursusformiddage i det nye år, hvor du på en 
formiddag kan få et godt indblik i et vigtigt emne. 
I januar og februar kan du få et godt overblik over 
og et godt indblik i den sammensatte bog, som 
vores Bibel er, og den historie, som den er blevet 
skrevet ind i. Begge kursusdage er lørdage.

Program:
9.00    Rundstykker og kaffe/te
9.30-10.30  Del 1
10.30-10.45  Pause og kaffe/te
10.45-11.45  Del 2
11.45-12.00  Afrunding
Lørdag d. 28. januar kl. 9.00-12.00: Det Gamle 
Testamente. 39 bøger og dog en bog. Hvad er hi-
storien bag? Hvad er sammenhængen mellem 
bøgerne, og hvem skrev dem og hvorfor? v/ Cand. 
theol. Henrik Søgaard Kofoed (se nærmere pro-
gram)
Lørdag d. 18. marts kl. 9.00-12.00: Det Nye 
Testamente. 27 bøger og dog en bog. Hvad er hi-
storien bag? Hvad er sammenhængen mellem bø-
gerne, og hvem skrev dem og hvorfor? v/ sogne-
præst Scot Christensen (se nærmere program)

FRIVILLIGFEST 2023
Sæt kryds i kalenderen
Årets frivilligfest afholdes tors-
dag d. 15. juni 2023 i kirkens 
vestfløj. Nærmere oplysninger 
følger i næste kirkeblad - men 
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

MENIGHEDSARBEJDETS ÅRSMØDE
2. marts 2023 kl. 19:00 
Forslag til årsmødet skal sendes skriftligt til for-
mand Henrik Søgaard Kofoed senest 8 dage før. 
Mail: henkofoed@gmail.com
Adresse: Händelsvej 3, 7400 Herning
Tlf: 25444094
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
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Torsdag 1. dec. kl. 16:30 Messy Church - Se info. på kirkens hjemmeside.
Torsdag 8. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 15. dec. kl. 19:00 Johannesaften - ”Julehygge i præstegården” v/ Ingibjørg og Scot 

Christensen. (se side 2)

Torsdag 12. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 26. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 26. jan. kl. 16:30 Messy Church - Se info. på kirkens hjemmeside.
Lørdag 28. jan. kl. 9:00 Johannes-lørdag - (se side 3)

Torsdag 2. febr. kl. 19:00 Johannesaften - Foredrag: Professor Niels Christian Hvidt:”Kan tro 
flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen? Om forholdet mellem tro, hel-
bred og åndelig omsorg.”

Torsdag 9. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 23. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp - Vi mødes i Glassalen.
Torsdag  2. mar. kl. 19.00 Årsmøde i Menighedsarbejdet i Vestfløjen. (se side 3) G
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HERNING KONCERTORKESTER

Koncert med Herning Koncertorkester tirsdag den 6. 
dec. kl. 19:30. Kom i julestemning og syng med på 
nogle af de kendte julesange!

Sct. Johannes Kirke og Herning Koncertorkester

HERNING KORFORENING   ”Stille glæde og stor jubel” mandag 12. dec. kl. 19:30.
Med et mangeårigt samarbejde bag, kan Sct. Johannes 
Kirke og Herning Korforening igen byde tilhørere vel-
komne til julemusik, der både indbyder til den stille, 
indre glæde og stor jubel. Der er engelske julesange, 
danske julesalmer og nyere dansk musik for kor og 
orgel inkl. flere klassiske værker. Vi får glæde af den 
velsyngende sopransolist Charlotte Duholm. Udover 
dirigent Søren Fogt Bormann er Benjamin Davis med 
på orgel. Der vil selvfølgelig være fællessalmer, som 
alle kan synge med på.

Sct. Johannes Kirke og Herning Korforening

FASTELAVN - Søndag den 19. februar kl. 10:00
Vi holder fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende varme 
pølser og tøndeslagning. 12:30-13:30 spiller PastaParty sjove 
og skøre børnesange for hele familien. Sangene tager ud-
gangspunkt i Bibelens fortællinger og formidler den kristne tro 
i børnehøjde. Med til sangene hører fagter og bevægelser, så 
hele kroppen kommer i gang. Alle kan være med, når der er 
familie-koncert med PastaParty! PastaParty består af Simon 
Bartholdy (ukulele og vokal), Margit Bartholdy (fagter), Søren 
Ehlers (cajon) og Anders Tuxen (bas). Første koncert blev givet 
i 2014, og siden da er der udgivet to PastaParty-CD’er med alle 
sangene. Kom til FASTELAVN for hele familien. Det bliver sjovt!

Tjagvad & Lennart
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1. dec. 16:30  LBJ MAF Messy Church 
4. dec. 2. søn. i advent 10:00 SAC MAF
11. dec. 3. søn. i advent 10:00  LBJ Kirkens missionsproj.
18. dec. 4. søn. i advent 10:00  SAC Menighedsarbejdet
24. dec. Juleaften 11:00  LBJ Folkek. Søndagsskole Børnevenlig gudstjeneste

24. dec. Juleaften
13:30 LBJ
15:00 SAC Folkek. Søndagsskole

25. dec. Juledag / Julesøndag 10:00 SAC SAT7
26. dec. 2. juledag 10:00 LBJ Kirkens missionsproj. Formet som frimesse
1. jan. Nytårsdag / H3k. søn. 14:00 LBJ Bibelselskabet
8. jan. 1. søn. eft. h3.konger 10:00  SAC Åbne Døre
15. jan. 2. søn. eft. h3.konger 10:00 SAC DBI
22. jan. 3. søn. eft. h3.konger 10:00 LBJ Menighedsfakultetet
25. jan. 16:30 SAC Dansk Eur. Mission Fyraftensgudstjeneste
26. jan. 16:30  LBJ Folkek. Søndagsskole Messy Church 
29. jan. Sidste søn. eft. h3k. 10:00 SAC Dansk Eur. Mission
29. jan. 14:00  SAC Dansk Eur. Mission Frimesse
5. febr. Søn. septuagesima 10:00  LBJ Menighedsarbejdet
12. febr. Søn. seksagesima 10:00 SAC Alpha Danmark
19. febr. Fastelavnssøndag 10:00  LBJ Folkek. Søndagsskole Inkl. Pastaparty koncert.
22. febr. 16:30 SAC MAF Fyraftensgudstjeneste
26. febr. 1. søn. i fasten 10:00 LBJ MAF
26. febr. 14:00  LBJ MAF Frimesse
5. mar. 2. søn. i fasten 10:00 SAC Indremission

LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen
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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 hjælpemid-
del / ledsager. Returkørsel fra kirken til hjemmet bestilles af kirketjeneren.
Taxa for børn til børneklubben ”Spætten” aftales med Tove Jessen.

Dato Helligdag Tid & Præst Indsamling Information
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TIDLIGERE ALPHA KURSUS
DELTAGER FORTÆLLER
Jeg hedder Mette og er 57. For halvandet år siden 
flyttede jeg fra Møn til Herning. Jeg sætter stor pris 
på at gå til gudstjeneste, og da jeg bor tæt på Sct. 
Johannes kirke valgte jeg naturligvis at forsætte 
min kirkegang i denne kirke.
Og sikke da en kirke! Så fuld af liv, glade imøde-
kommende mennesker og mange forskellige akti-
viteter og tilbud til alle aldersgrupper.
Det var her jeg hørte om Alpha kurset. Et tilbud til 
dem som ville lære/høre noget om Gud og Jesus 
og den kristne tro. Det tilbud kunne jeg ikke sige 
nej til, for det var lige sådan noget jeg havde søgt i 
meget meget lang tid.
Jeg er vokset op i en familie, hvor der ikke blev 
snakket om Gud og Jesus, det var en meget dys-
funktionel familie, jeg var 11 år og meget ensom.
Men Gud havde set mig.
En aften da jeg lå i min seng viste Jesus sig for mig. 
Selv efter så mange år husker jeg det helt tydeligt 
og jeg bliver varm og blød inden i.
Jeg husker hans øjne, der lyste af varme og kær-
lighed og den besked han lagde i mit hjerte: du er 
aldrig alene, jeg elsker dig. Fra den dag var jeg tro-
ende.
Jeg var ung dengang, der var så meget jeg ikke 
vidste om kristendom og jeg mødte aldrig nogle på 

min vej, der kunne lære/fortælle mig om den krist-
ne tro, så det måtte jeg selv finde ud af.
Derfor var Alpha kurset lige det jeg havde brug 
for. Jeg kunne få svar på nogle af de spørgsmål jeg 
havde, jeg kunne møde andre, der også søgte svar 
eller bare var nysgerrige, men mest af alt - jeg var 
ikke længere alene med min tro.

Mette

JOHANNESAFTEN
TORSDAG 2. FEBRUAR
Kan troen flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen? 
Forholdet mellem tro og helbred har været et  re-
lativt overset emne i den danske sundhedsfagli-
ge forskning. I de fleste kulturer har der imidlertid 
været en afgørende forbindelse mellem tro og hel-
bred med fokus på sammenhængen mellem krop, 
psyke og sjæl.
I de vestlige kulturer varetager separate faggrup-
per  omsorgen for krop, psyke og sjæl. Ofte ople-
ver patienter, at de ikke bliver mødt som de hele 
mennesker, de er. Det moderne  sundhedsvæsen 
er derfor præget af et ønske om atter at behandle 
det hele menneske og have patienten som partner. 
Dette foredrag belyser og bidrager til denne ambi-
tion gennem et fokus på den eksistentielle og ån-
delige omsorg.
Niels Christian Hvidt, theol.dr., professor i eksisten-
tiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på 
Syddansk Universitet har fokus på disse emner  i 
krydsfeltet mellem tro, håb, mening og videnskab. Menighedsarbejdet
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NYT ALPHAKURSUS!
Så har vi atter den store glæde at kunne indbyde 
til ALPHAKURSUS i foråret 2023. Det er 5. år i træk 
og vi glæder os i ALPHA teamet!

På verdensplan har man af-
holdt ALPHA kurser siden 

1977, hvor det begyndte i 
en Anglikansk kirke i 

London. Holy Trinity 
Brompton hedder kir-
ken. I en del år var det 

blot et mindre kursus i 
Holy Trinity Brompton, men 

i 1990 overtog den nuværende 
leder Nicky Gumbel ansvaret for kurset, og 

derfra voksede kurset eksplosivt. I 1991 blev der 
holdt 4 ALPHA kurser i Storbritanien. 4 år senere i 
1995 blev der afholdt 2500 kurser. I dag har kurset 
spredt sig til det meste af verden og kurset er over-
sat til 112 sprog og man estimerer, at mere end 25 
millioner mennesker igennem årene har deltaget i 
kurset. Kurset er blevet afholdt inden for de fleste 
kirkeretninger, bl.a er det afholdt blandt anglika-
nere, lutheranere, pinsevenner og katolikker.
Min kone og jeg deltog ved en enkelt aften i 2017 i 
Holy Trinity Brompton i London – i øvrigt sammen 
med 600 deltagere, primært helt unge mennesker 
bosat i London. Grundet de mange deltagere ind-
drog man selve kirkerummet til de mange kursi-
ster.
I Sct. Johannes kan vi stadig benytte kirkens lo-
kaler hertil, da deltagerantallet er knapt så højt! 
Men jeg drømmer da om, at vi en dag er nødt til 
at bruge hele kirkens rum for at kunne huse alle 
deltagerne! Så er det jo ligesom juleaften. Man har 
jo lov at drømme?
ALPHA kurset er for enhver, som har lyst til at un-
dersøge, hvad den kristne tro drejer sig om. Det er 
afslappet, sjovt og udfordrende. Hver aften begyn-
der 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 op-
læg drøftes. Vi slutter præcis kl. 21.00 hver gang. 
Endvidere vil der være en enkelt 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. Den ældste deltager har væ-
ret omkring de 80 år. De yngste omkring de 20 år, 
men de fleste nok midt imellem. ALPHA  er for dig: 
som ikke er kristen / ny i troen / som gerne vil gen-
opfriske nogle af de grundlæggende ting ved kri-
stentroen / for dig som er nysgerrig på den kristne 
tro / som søger fællesskab med andre mennesker, 
der tør tale om det åndelige og troen / dig som sø-
ger meningen med livet.
Program:
8. marts: ”Hvem er Jesus”?
15. marts: ”Hvorfor døde Jesus”?
22. marts: ”Hvordan kan jeg tro”?
29. marts: ”Hvorfor og hvordan skal jeg bede”?
12. april: ”Hvorfor og hvordan skal jeg læse i 
Bibelen”?
19. april: ”Hvordan leder Gud os i dag”?
3. maj: ”Helbreder Gud i dag”?
6. maj: ”En lørdag om Helligånden”.
10. maj: ”Hvordan kan jeg modstå det onde”?
17. maj: ”Hvad med kirken”?
24. maj: ”Hvordan får jeg mest ud af mit liv”?
Pris:
Deltagelse er gratis. Dog betales 35 kr for aftens-
maden.
Sted:
Hele forløbet finder sted i Vestfløjen – kirkens sog-
nelokaler.
Tilmelding:
Senest d. 3. marts 2023 til sognepræst Scot A. 
Christensen. Mail: sac@km.dk / tlf: 97 21 42 93 el. 
24 66 44 30

Scot A. Christensen

NYT MENIGHEDSRÅD
Følgende personer er valgt

Mette Lysholm
Lisbeth Gammelgaard Trans
Gert Vendelboe
Henrik Bording
Alice Schmidt Lodahl

Tina Jæger Christensen
Niels Henrik Lyngbye
Knud Haaning Andersen
Peter Bøgebjerg Mortensen
Erling Skov Larsen

Stedfortrædere
Poul Erik Lodahl
Lise Fast
Lene Johansen

Menighedsrådet
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BØN I KIRKEN
De første 3 onsdage i måneden indbyder vi til fæl-
les bøn i Sct. Johannes kirke. Vi mødes i Lille sal 
i kirkens menighedslokaler i tidsrummet 16:30-
17:15.
Der indledes med et ord fra bibelen og
afsluttes med fadervor og en salme.
Alle er velkommen!
Mogens Andersen,
 Lise Fast og
Ingibjørg Christensen

 Uddrag af bogen Bøn, en indføring i bønnens
 univers af Steen Skovsgaard:

Hvorfor skal vi bede?
I bønnen henter vi kraft og styrke og lærer Gud at 
kende. Ligesom træer og blomster folder bladene 
ud mod solen for at hente kraft til roden, får vi liv 
og kraft fra Gud gennem bønnen.
Hvor skal vi vende os hen?
At bede er at vende sig mod Gud og vente alt 
godt fra ham. I Fadervor lærer Jesus os at bede 
til Gud som vores far.

Hvad skal vi bede om?
Der er ingen bøn der er for lille eller for stor. Vi 
kan bede om alt. Bøn er dog ikke en ønskeliste, 
som vi lægger fremfor Gud i forventning om at få 
alt opfyldt. Hjertet i al kristen bøn er ordene: Ske 
din vilje.

Hvor ofte skal vi bede?
Salme 588 i Den Danske Salmebog
hedder: ”Herre gør mit liv til bøn”. Det er en god 
bøn, hvor vi beder om, at Gud vil hjælpe os til at 
leve et liv med vores opmærksomhed mod ham. 
For bønnen kan også leve ubevidst i os, ligesom 
åndedrættet. Hvis bønnen er som åndedrættet, er 
det ikke sundt med for lange pauser. Som kristne 
skal vi bede hver dag, for i Fadervor lærer Jesus 
os bønnen: Giv os hver dag vort daglige brød.   
    
Hvordan skal vi bede?
Bønnen skal være varm og oprigtig. Vi skal have 
hjertet med når vi beder. Vi skal ikke lade mun-
den løbe i den tro, at vi bliver bønhørt for vores 
mange ord. Bøn kan bestå i et lille suk fra hjertet.                                                                      
Når vi åbner os for Gud, vil vi få øje på mørke kro-
ge i vores sind. Det kan være tanker med jalousi, 
modvilje, bitterhed, eller ord og handlinger vi for-
tryder. Alt dette må vi ikke stirre os blinde på eller 

vende ryggen til. Vi skal derimod bekende det for 
Gud: og bede om tilgivelse: Forlad os vor skyld, 
som også vi forlader vore skyldnere.

Hvor skal vi bede?
Det vigtigste er ikke hvor vi skal bede, men hvor 
bønnen fører os hen. Vi kan bede hjemme i fami-
lien, ved spisebordet, ved barnesengen eller
alene på værelset, i bilen eller ved bus-
stoppestedet. Hvor som helst kan vi
bede Gud om at være med os.
Men allerhelst skal Gud gå foran os
og lede os. Det er en stor fristelse
for os at gå vores egen vej, hvor
vi kun lytter til os selv og gør
hvad vi selv vil. Derfor lærer
Jesus os at bede: ”Led os
ikke i fristelse, men fri os
fra det onde”.

Ingibjørg Christensen

BØN I KIRKEN
De første 3 onsdage i måneden indbyder vi til fæl-
les bøn i Sct. Johannes kirke. Vi mødes i Lille sal 
i kirkens menighedslokaler i tidsrummet 16:30-
17:15.
Der indledes med et ord fra bibelen og
afsluttes med fadervor og en salme.
Alle er velkommen!
Mogens Andersen,
Lise Fast og
Ingibjørg Christensen
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