
Næste kirkeblad indeholder april og maj måneder. Deadline er 1. marts 2007.

FasteDøbte
Faste for det moderne
menneske
Det er vigtigt at slå fast, at fasten 
ikke er bodsøvelse. Hvad vi gør i 
fasten, gør vi ikke for Guds, men 
for vores egen skyld. Vi forsø-
ger at nærme os Gud ved at finde 
det sande, værdifulde og gode liv. 
Dertil har vi brug for at sætte os 
uden for den støj og den travle
hverdag, som normalt omgiver os, 
og give plads for eftertænksom-
hed. Det er således snarere kam-
pen mod synden i vores liv, vi skal 
føre, end det er kamp mod
kalorier og fråds.
De færreste moderne mennesker 
er syndsbevidste. Man kan nok 
både se ubalance, ødelæggelse og 
ufred i det liv, der omgiver en,
men den enkelte skal ikke nyde 
noget af at påtage sig ansvar og 
skyld. Ikke desto mindre er der i 
fastetiden god lejlighed til at pege 
på de ting i livet, som skiller men-
nesker fra hinanden og mennesker 
fra Gud. Tankeløshed, let-
sindighed, selvoptagethed og 
fortvivlelse er blot nogle af 
årsagerne til, at synden 
kommer ind i verden. 
Det, jeg gør, når jeg 
ubevidst krænker en 
anden, kan føre til yder-
ligere krænkelse af et 
medmenneske, og således 
forplanter det onde sig som 
ringe i vandet.

Roskilde Stift “Kirkegang for beg.”

Sagt om fasten:
- Folk propper sig gladeligt med 
store mængder billige hakkebøf-
fer og bjerge af chips, sodavand 
og fabrikssmåkager til litervis 
af discountkaffe foran fjerneren 
om aftenen. Man er mere tryg 
ved mængden end ved kvaliteten. 
Mere tryg ved at lade weekendfe-
sten være lig med forbrug.
Men det sjove er, at hvis man læ-
rer at faste, bliver ens sanser så 
fintfølende, at man ikke kan byde 
dem hvad som helst.

Sognepræst Poul Joachim Stender

- Grundtanken i faste er at give 
afkald på noget for at kunne 
samle kræfter og koncentration 
om noget andet! Det er vigtigere 
og frommere at give afkald på tid, 
penge og bekvemmelighed for at 
hjælpe andre, end at leve af fromt 
knækbrød og vand i en uge.

Pastor Hans Ole Bækgaard
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Fastelavn
I år holder vi igen fastelavnsguds-
tjeneste, hvor alle er velkomne! 
Efter gudstjenesten er der tønde-
slagning, hvor børn og unge kan 
deltage og prøve kræfter. 
Udklædning er tilladt og bestemt 
ingen hindring J
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Landsdækkende indsamling søndag d. 
4. marts. Indsamlingen i år sætter fokus 
på AIDS - og den kendsgerning, at den 
grusomme epidemi kun kan stoppes, hvis 
vi hindrer, at smitten bliver givet til næste 
generation. Derfor går pengene til fore-

byggelse - især blandt unge piger i Afrika, som er i stor 
risiko for at få AIDS. Denne søndag er der højmesse 
kl. 9:30. Efter gudstjenesten vil de frivillige indsam-
lere få udleveret ruter og indsamlingsbøsser i Vestflø-
jen. Der kan købes kaffe, te og boller m. pålæg. For 
indsamlere og hjælpere er det gratis. Menighedsrådet 
og Menighedsarbejdet er vært ved servering af varm 
suppe efter indsamlingen. Meld dig som indsamler på 
kirkekontoret tlf. 9722 2995.

Kirkebladet

Musikandagter i Sct. Johannes Kirke
Ved gudstjenesterne i Sct. Johannes Kirke forenes or-
det og tonerne på en ganske særlig måde gennem guds-
tjenestens liturgi. Men musikken, som fremføres her, 
musikken fra kirkemusikkens rige skatkiste, får også i 
større omfang mulighed for at komme ”til orde” ved de 
koncerter, der afholdes i kirken.
Tidligere har der ved vor kirke været en tredje mulig-
hed for at gennemføre arrangementer, hvor ordene og 
tonerne blev forenet på en måde, som lå midt imellem 
gudstjeneste og koncert. Nemlig ved de ”Aftensange” 
som kirkeåret igennem blev afholdt før sogneaftenerne. 
Nu er tiden kommet til at genoptage denne tradition i 
en form, som er tilpasset en ny tid - vor tid:
Én gang om måneden - på en fredag - og normalt kl. 
17 afholdes der fra nu en musikandagt i kirken. Den 
første afholdes fredag den 19. januar kl. 17. Et kort 
samvær i kirkerummet med læsninger ved medlemmer 
af kirkekoret, menighedsrådet, eller ved folk som på en 
eller anden måde har tilknytning til vor kirke. Dertil 
fællessalmer, hvor ord og toner forbindes, og orgelmu-
sik som understøtter - eller sætter kontraster til andag-
ten ord. Musikandagter som vil sætte et pejlemærke for 
den kommende søndag - efter en arbejdsuges afslut-
ning  - før weekenden begynder.
I kirken kan der hentes en folder med datoer og tider 
for årets kirkemusik. Musikandagterne er naturligvis 
også opført her, ligesom de kan findes på kirkens hjem-
meside. 
På gensyn og genhør ved
MUSIKANDAGTERNE I SCT. JOHANNES

Med nytårshilsen fra organisten

OpslagOpslag
Ord og Toner

Moderne gudstjenester

Menighedsarbejdets årsmøde 1. 3. kl. 19:30

Folkekirkens nødhjælp

Februar / Marts

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning v/ formanden.
4. Regnskabet.
5. Beretning / regnskab kirkeblad.
6. Indkomne forslag.
7. Orientering fra arbejdsgrenene.
8. Valg af 2, bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er: Inge Kristensen og Henning Jensen.
 Inge Kristensen tager ikke mod genvalg.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer. + 11. Eventuelt.

Kirkebladsredaktionen har besluttet at give årets kir-
keblade forskellige farver. Derfor kommer der ud over 
dette blad 4 andre farver i løbet af 2007.
Hvis man har lyst at støtte bladet, kan man aflevere 
sit bidrag på kirkekontoret eller til en af præsterne. 
Der er også mulighed for at overføre direkte til 
Handelsbanken konto: 7614  - 10282009. Bladet får 
sandsynligvis behov for at udvide antallet af sider i 
fremtiden. På forhånd tak for jeres støtte!

Redaktionen

Fra januar 2007 er Lennart Jessen og undertegnede gået i 
gang med en ny type gudstjeneste.
Gudstjenesten afholdes den anden søndag i hver måned, 
dog ikke i juni, juli og december. Gudstjenesten er en mere 
moderne præget gudstjeneste. Det moderne består primært 
i, at formen er noget anderledes end ved den almindelige 
højmesse. Der vil være velkendte liturgiske led fra højmes-
sen, men for nogle vil det også være nyt med bl.a. ”lov-
sange”, som er kortere danske eller engelske sange. Denne 
lovsangsdel vil være ledsaget af guitar, klaver og korsan-
gere. Vi er glade og taknemmelige for, at der er samlet en 
lovsangsgruppe, som vil gå ind i denne tjeneste i Guds 
Rige. I forbindelse med lovsangsdelen vil der også være 
mulighed for forbøn ved én af præsterne.
Det er altid spændende at være med til at starte noget nyt, 
og det er vores håb og bøn, at det må være noget Gud glæ-
der sig over. Om Gud vil, bærer det frugt.
Som Paulus siger et sted: ”Jeg plantede, Apollos vandede, 
men Gud gav vækst”. Hvis et skib skal sejle, så må det na-
turligvis først sættes i søen, og man må tro på, at det kan 
sejle. Man kan tegne og bygge verdens smukkeste skib, men 
til ingen nytte hvis det står på land. Man må tage chancen 
og søsætte det for at se, om det holder. Vi søsætter også 
denne nye type gudstjeneste i tro på Jesus Kristus. Om det 
skal sejle, og i givet fald, hvor længe det skal sejle, det over-
lader vi til Herren Jesus Kristus. Velkommen til enhver.

Scot A. Christensen
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Hvad er forskellen?
Dette spørgsmål stiller vi, når vi skal tage stilling til, hvad enten vi skal købe en bil, et stykke kød eller en 
skjorte. Mere vigtigt er det at vide, hvilken forskel der er på religionerne. Vi kan forledes til at tro, at der ikke er 
nogen forskel, så derfor vil Kirkehøjskolen i foråret beskæftige sig med forskellen, så vi bliver bedre til at forstå, 
hvorfor vi mener, at sandheden er i Kristendommen.

Agnes Kuhlmann

Opslag

KLF, Kirke og Medier, “Herning og Omegn”
Generalforsamling mandag den 26. februar 2007 kl. 19:00 
i Sct. Johannes Kirkes Vestfløj. Journalist Kaj Hartmeier 
vil fortælle om sit arbejde på TV Midt/Vest, og efter gratis 
kaffebord vil vi afholde generalforsamling efter vedtæg-
terne. I år skal vi bl.a. tage stilling til, om vi vil fortsætte 
som lokalkomité eller med en almindelig bestyrelse og årlig 
generalforsamling som nu! Alle medlemmer er velkomne til 
at være med i beslutningen!

Februar / Marts

Tak til Jens Erik Kristiansen
Menigheden, menighedsrådet og kir-
kens ansatte sagde mange tak til  Jens 
Erik Kristiansen for 10 års indsats som 
kirkeværge ved Sct. Johannes Kirke 
i forbindelse med kirkefrokosten 1. 

søndag i advent. Endnu engang TAK for dit store 
engagement overfor opgaven og for mange års godt 
samarbejde. 

Præsentation af ny kirkeværge
Samtidig skal vi sige velkommen til den 
nyvalgte kirkeværge. Menighedsrådet 
har valgt  Ejgil Laursen til kirkeværge 
fra 1. søndag i advent 2006. Ejgil er 
medlem af Menighedsarbejdets besty-

relse og ligeledes kendt fra arbejdet med tirsdagsklub-
ben. Menigheden, menighedsrådet og kirkens ansatte 
siger velkommen og indbyder til godt samarbejde.

Ny sognemedhjælper
I skrivende stund læser menighedsrådet 10 ansøgnin-
ger igennem, for at finde den nye sognemedhjælper. 
Der forestår samtaler med nogle af ansøgerne, og 
sognemedhjælperudvalget regner med at færdiggøre 
arbejdet i første halvdel af januar. Vi håber at kunne 
præsentere sognemedhjælperen i næste blad.

Ugentlige annoncer i HERNINGBLADET
Menighedsrådet har besluttet, at der skal være mulig-
hed for annoncering i avisen en gang hver uge. Alle 
kirkelige aktiviteter kan således indgives til annonce-
koordinatoren og menighedsrådsmedlem Annalise S. 
Albertus, tlf: 9726 9865 eller a.albertus@mail.dk

FORÅRSFEST
Tirsdag den 17. april 2007 kl. 19:00 i Hedeager Kirke.
Bent Lumholt, Nimtofte, vil tale over emnet: “Livets gang 
i Lidenlund Sogn”. Vi hygger os over kaffen (30,- kr.) og 
lytter derefter til Bent Lumholt, når han fortæller om op-
tagelserne til DR-Kirken og optagelserne til to forskellige 
radioudsendelser. Både Bent og Pouline Lumholt vil synge 
grønlandske og rytmiske sange, og måske får vi også lov at 
opleve både tromme- og dansenumre. Alle er velkomne!!!

Bestyrelsen

Fra menighedsrådet KLF, Kirke og Medier

Hjælp til kirkekaffe søges!
Vi søger personer til at lave kirkekaffe efter 
gudstjenesten om søndagen én gang i kvarta-
let. Jo flere vi er, jo sjovere er det! Arbejdet 
består i at brygge kaffe, lave te, sætte småka-
ger og kopper på rullevogn samt rydde op og 
vaske op bagefter - kun én gang i kvartalet! 

Henvendelse og spørgsmål kan ske til undertegnede, Vester-
gade 56, Tlf: 9721 4901 eller 2344 3951.

Ole Jensen
Børnevenlige lokaler

Vi har i nogen tid haft behov for en supplering af 
hjælpere til gudstjenesterne på Aktiv Centret. Vi søger 
“kordegne / kirketjenere”. Har du lyst at hjælpe en 
gang imellem, hører vi gerne fra dig. Opgaven er at 
stille ting klar til gudstjenesten og være behjælpelig 
med salmebøger m.v. For yderligere information, kon-
takt da venligst Kristian Jensen, tlf: 9721 0354 eller 
Lennart Jessen, tlf: 9721 4483.

Kom og vær med til at pynte Børnekirkens lokaler 
søndag d. 11. mar. kl. 14-17. Vi begynder med gudstje-
nesten kl. 14. Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal 
have gang i det kreative. Så har du lyst til at sætte dit 
præg, er det vigtigt at møde op. Medbring en saks. Vi 
håber, at der er rigtigt mange børn, der vil tage foræl-
dre/bedsteforældre med til denne eftermiddag. Der vil 
være gratis kaffe/te/saft og kage. Vel mødt!

Helene Thusholt & Tove Jessen

Kirkehøjskole

Hjælp til Aktiv Centret

Tak for Basar 2006
En stor Tak til dem der på en eller anden måde har 
givet en gave eller har hjulpet til at gøre basardagen 
den 4. nov. 2006 til en god og indbringende dag. Vi fik  
20.001,- kr. i overskud - Tak!

Menighedsarbejdet
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Kontakt & Adresse
Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk - Privat tlf. 9712 7941
 Træffes daglig kl. 900 til 1300, samt torsdag kl. 1600 til 1800 og lørdag kl. 1000 til 1200 - Fredhøj Allé, 7400 Herning.

Sognepræster: Lennart Jessen, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag)
  Scot A. Christensen, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (ikke fredag)

Organist: Bjarne Hersbo, tlf. 9712 6802.
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 9712 6183
Kirketjenerafløser: Kristian Østergaard, tlf. 9726 6710.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 1� dagen før.
Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme ordning.

Sognekalender
Torsdag d.1. feb. kl. 19:30 Sogneaften. Åbne døre - forfølgelse af kristne i dag v/ generalsekretær Jørgen 

Knudsen, Holstebro.
Søndag d.4. feb. kl. 20:00 Kirkekoncert. Solokantaten ”Es ist genug” og musik for orgel af Johann 

Sebastian Bach. Tore Asbjørn Hansen, baryton - Lasse Eriksen, orgel. 
Torsdag d.15. feb. kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Fritidsforkynder Børge Ladekjær, Sørvad. Lovsang. Der 

er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne. 
Fredag d.16. feb. kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. Bjarne Hersbo, orgel.
Fredag d.16. feb. kl. 17:30 Familieklub. Fællesspisning, børnene leger, og vi studerer Bibelen.
Tirsdag d.20. feb. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Volontør Lars Haahr Jepsen fortæller fra opholdet i Israel.
Tirsdag d.20. feb. kl. 19:30 Tirsdagsklub. Digteren Ambrosius Stub i ord og toner. Vi skal igen møde 

Lisbeth Jakobsen og Wilhelm Schreiber fra Ørre, de kommer sammen for at fortælle 
om den fynske digter og komponist.

Torsdag d.22. feb. kl. 19:30 Mandeklub.
Mandag d.26. feb. kl. 19:00 KLF, Kirke og Medier, ”Herning og Omegn” Generalforsamling. (Se side 3)
Torsdag d.1. mar. kl. 19:30 Menighedsarbejdets årsmøde / generalforsamling. (Se side 2)
Tirsdag d.13. mar. kl. 19:00 Tirsdagsklub. Vi skal på tur til Aulum, denne gang skal vi besøge firmaet 

Auluna, hvor Ole Overgaard vil orientere om fremstilling og salg af skindvarer m.v. 
Bussen kører fra kirken kl. 19:00. Prisen er 50,- kr. Tilmelding senest den 28. febr.

Torsdag d.15. mar. kl. 19:30 Missionærmøde. Tale, sang og spil v. Missionær Henrik Hindbo Dideriksen, 
Esbjerg. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne. 

Fredag d.16. mar. kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. Bjarne Hersbo, orgel.
Tirsdag d.20. mar. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Hvad var det dog, der skete... v/ sognepræst Erik Ladegaard.
Fredag d.23. mar. kl. 17:30 Familieklub. Fællesspisning, børnene leger, og vi studerer Bibelen.
Tirsdag d.27. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklub. Du skal elske din næste - hvem er det? Ved fhv. kommunaldirek-

tør Bo Roswall, Ikast.
Torsdag d.29. mar. kl. 19:30 Mandeklub.

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
4. febr. Søn. Septuagesima 8:30 og 10:00 LJ Vort eget missionsprojekt Kirkefrokost.
10. febr. 14:00 Jens Førgaard Døve / Børnegudstjeneste
11. febr. Søn. Seksagesima 10:00 og 14:00 SAC KLF-Kirke og Medier Kl. 14 (moderne gudstj.)
18. febr. Fastelavns Søndag 10:00 LJ Folkekirk. Søndagsskoler m/ Tøndeslagning J
25. febr. 1. Søndag i Fasten 10:00 og 16:00 SAC Y’s Men’s International DK Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
4. mar. 2. Søndag i Fasten 9:30 SAC Folkekirkens nødhjælp (Bemærk ændret tidspunkt)
11. mar. 3. Søndag i Fasten 10:00 og 14:00 LJ Mission blandt hjemløse Kl. 14 (moderne gudstj.)
18. mar. Midfaste Søndag 8:30 LJ og 10:00 SAC Kr. Forbund for Studerende
25. mar. Mariæ Bebud. 10:00 og 16:00 SAC Vort eget missionsprojekt Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
1. apr. Palmesøndag 10:00 LJ Samvirkende Menighedspl.

GudstjenesterGudstjenester
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