
Næste kirkeblad indeholder juni - august måneder. Deadline er 1. maj 2007.

SognemedhjælperDøbte
Menighedsrådet 
har i mange år 
haft et ønske om 
at kunne ansæt-
te en sognemed-
hjælper. Dette 
er nu lykkedes 
med økonomisk 
støtte fra me-

nighedsarbejdets bestyrelse. Det 
er derfor en stor glæde at kunne 
meddele, at vi har ansat Tove 
Bjørn Jessen på halv tid med virk-
ning fra den 1. marts 2007. 
Tove har fået tildelt det gamle kor-
degnekontor til venstre for våben-
huset og kan træffes efter aftale.
Tove vil starte med at oprette en 
café i et af kirkens mødelokaler. 
Endvidere vil hun arbejde på at 
oprette besøgstjeneste og børnear-
bejde.
Vi glæder os til samarbejdet med 
vores nye sognemedhjælper, og 
håber på kirkens opbakning til 
gavn og glæde for hele Sct. Johan-
nes Sogn.

Menighedsrådet      
Giv lidt, få meget.
Sct. Johannes Kirkes Besøgstjene-
ste søger frivillige besøgsvenner. 
Har du lidt tid og overskud til at 
være noget for et andet menneske, 
er besøgstjeneste en god anled-

ning til samvær med 
meningsfyldte timer. 
Ved at give lidt af 
din tid, kan du 
være et lyspunkt 
for et medmenneske.
Du er meget velkommen til at tage 
en uforpligtende snak med sog-
nemedhjælper Tove B. Jessen, tlf. 
4035 6553. Husk også informati-
onsaften tirsdag den 17. april
(se side 4)

Cafè Johannes åbnede onsdag 
den 21. marts. Kaffe / the med 
brød kan købes for 15,- kr.
Café Johannes vil holde åbent 
hver onsdag kl. 14 – 16.
Cafèen er stedet, hvor man kan 
mødes på tværs af alder til ufor-
melt samvær. Der vil hver gang 
være mulighed for at synge lidt 
sammen, men ellers vil der ikke 
være et fast program. Lejligheds-
vis er der mulighed for frie ind-
slag. Her er der en god chance for 
at få en hyggelig samtale og der-
ved lære nye mennesker at kende 
i dit nærmiljø. Cafè Johannes kan 
også blive det sted, hvor du giver 
lidt, men til gengæld modtager 
meget. Prøv det! 

Tove B. Jessen

1.1.2007 - 28.2.2007
Julie Bergenhammer Lieberknecht
Kristoffer Alexander B. Knudsen
Cecilie Hangaard Christensen
Karl-Viktor Dormann Larsen
Katrine Flindt Holm Hansen
Oliver Damgaard Katberg
Rasmus Holm Slumstrup
Mathias Lyck Berthelsen
Sofie Vestergaard Harris
Hanna Borup Knudsen
Ebba Sander Andersen
Mathilde Bruun Hvam
Loke Brink Knudsen
Josephine Tang Dahl
Elea Amalie Poulsen
Oliver John Jensen
Lau Ivik Hegelund
Ida Brodersen
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Paske
Måske er der nogen, der kan huske 
JOKU-spørgekassen, som I kan se 
herunder (JOKU står for JOhan-
nes kirkens Kristne Ungdom). Den 
har været brugt for en del år siden, 
til at aflevere spørgsmål i. Ved 
JOKU- møderne var der således 
mulighed for at stille spørgsmål til 
f.eks. præsten. Hvis man var genert 
og ikke turde spørge, så kunne man 
skrive en seddel og spørge ano-
nymt. På den måde er mange 
gode spørgsmål blevet 
stillet og sikkert også 
besvaret langt hen ad 
vejen....

(fortsættes på side 6)

o

Ny licens giver mulighed for gra-
tis filmaftner. Læs mere om det i 

næste kirkeblad.
Medieudvalget

Film-aftener i menighedslokalerne



Side 2 Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning

Opslag
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

April / Maj

Fra udvalgets side vil vi gerne sige en stor 
tak til alle indsamlere, hjælpere og bidrag-
ydere. I medvirkede alle til, at det blev en 
rigtig god dag, og at vi opnåede et rekordbe-

løb på 30.280,- kr. Dette beløb vil være en god hjælp i 
bekæmpelsen af Aids. Endnu en gang TAK.

Maibrit Jakobsen, Ole Jensen,
Leif Søndergaard og Selma Holm

Sidste år var vi 35 
voksne og børn på 
Sommeroase i Od-
der. Det er en kristen 
lejr, som er god, 
opbyggelig, hyggelig 
og sjov, og så er den 
helt sikkert for alle 
aldre. Det var rigtig dejligt, at vi kunne være så mange, 
og det ser vi gerne fortsat i år. Det er godt med en fæl-
les oplevelse, det er helt klart med til at styrke fælles-
skabet.
I år finder Sommeroase sted i perioden 14.-21. juli, og 
man kan være med hele ugen, eller blot en enkelt dag 
eller to. Hvis man nu synes, at det kunne være spæn-
dende at være med en enkelt dag, så vil jeg foreslå 
torsdag d. 19. juli. Det er ”gæstedag” på Sommeroase, 
og det er en dag, hvor det er gratis at deltage for gæ-
ster. Om aftenen er hovedtaleren, Tony Anthony, fra 
England, og det er ikke ”hr. hvem som helst”. Han er 
tidligere 3-dobbelt verdensmester i Kung Fu, og har 
levet et meget anderledes liv. På et tidspunkt ender 
han i fængsel i Cyperns berygtede centralfængsel i 
Nicosia. Et fængsel som er fyldt med hårdkogte forbry-
dere. Men i fængslet sker der så det, at han får besøg 
af nogle kristne, og han ender med at komme til tro på 
Kristus. Skriv d.19.juli i kalenderen og besøg resten af 
Sct. Johannes folkene til en snak, og vi gi´r helt sikkert 
en kop kaffe!
NB! Jo før man tilmelder sig, jo billigere bliver det.
     Scot Christensen

Onsdag den 11. april kl. 18.00 indbyder vi til fest, hvor 
vi inviterer enhver som året igennem giver en hjæl-
pende hånd i vort omfattende menighedsarbejde i alle 
de forskellige sammenhænge vi dækker.
Vi inviterer til spisning. Underholdning ved Kærmin-
deparkens Seniorkor fra Bording, under ledelse af Bo 
Roswall, Ikast. Vi sender invitationer ud, men skulle 
vi glemme dig/jer så gør os lige opmærksom på det. 
Kontakt kirkekontoret på tlf: 9722 2995.
(Vi har planer om et arrangement for de unge senere 
på året, hvor indholdet bliver lidt andet).

Menighedsarbejdet

Fest for frivillige medarbejdere

Tag på sommerlejr med kirken

Den yngste børneenhed hos KFUM-Spejderne kaldes 
”Bæverne” og består af børn i 6-7 års alderen. Bæverne 
mødes hver mandag året rundt og laver mange forskel-
lige aktiviteter.
I januar måned har bæverne f.eks. arbejdet med Kirken 
som et tema. I den forbindelse var vi på besøg her i kir-
ken, hvor Lennart viste os rundt. Vi så de fleste afkroge 
af kirken og havde en rigtig god aften.
Efter besøget i kirken skulle bæverne male ”altertav-
ler”. Som inspiration, lyttede bæverne til forskellige 
bibelske fortællinger, men alle blev så grebet af Jesu 
skæbne på korset, at det endte med at blive temaet for 
børnenes altertavler.
Læs mere om KFUM-Spejderne på:
www.herningspejder.dk

Karin Torp & Anne-Marie Laugesen

Altertavler malet af KFUM-Spejderne
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Stolaer på prøveSommerudflugt
2. pinsedag mandag den 28. maj arrangerer børnekirken 
en udflugt til Kvinten i Snejbjerg. Ligesom sidste år 
mødes vi ved Sct. Johannes Kirke kl. 12:45, hvor der 
vil være fælles afgang. Medbring din egen madkurv til 
frokost. Der serveres drikkevarer, kage og kaffe.
Eftermiddagen byder på:

* Fælleshygge.
* Sang ved bålstedet
 og ristede skumfiduser.
* Sjovt løb for alle
 aldersgrupper.

Dagen slutter ca. kl. 16:30 – eller når du trænger til at 
komme hjem.
Husk påklædning efter vejret (ved dårligt vejr kan man 
opholde sig inden døre).
Vi håber, mange har lyst og mulighed for at være med. 
Udflugten er ikke kun for børnefamilier, men for hele 
menigheden. ”Med lidt fælles hygge kan vi lære hinan-
den lidt bedre at kende på tværs af generationer.”
Kvintens adresse er:
Snerlundvej 20, Snejbjerg, 7400 Herning
På glædeligt gensyn!

Børnekirkens udvalg

Da vore præster har 
savnet et tydeligt 
kristent symbol på 
de nye messehageler 
og af samme grund 
ikke helt har brugt 
dem i det ønskede 
omfang, har menig-
hedsrådet besluttet, 
at der i en prøvepe-
riode må bæres en stola over messehagelen. Dette sker 
fra 1. april.
Disse stolaer er købt hjem fra USA til et meget beske-
dent beløb, og de bærer kristusmonogrammet.
Vi ved, at man kan købe stolaer i Danmark, og få dem 
tilpasset bedre til den danske præstekjole, men da 
kan prisen meget nemt blive 10 gange mere. I første 
omgang er dette forsøg tænkt som en prøvetid, hvor 
menigheden kan blive fortrolig med tanken, om det er 
en gevinst, at vore præster bærer de kristne symboler 
på den måde. Menighedsrådet tager gerne imod tilken-
degivelser vedr. dette.

Menighedsrådet

Kirkens musikalske legestue
Påskearrangement

I lighed med sidste år, har vi igen flere ting til kalende-
ren i påsken (se side 4 for yderligere information).

Vi begynder med Pal-
mesøndags familie-
gudstjeneste, hvor bør-
nene gerne må komme 
med i indgangs proces-
sionen med palmegrene. 
Og så er der påskekon-
cert om aftenen kl. 20.

Skærtorsdag holder vi igen en aften, der begynder 
med fællesspisning kl. 17. Den er udformet som det 
påskemåltid, Jesus selv deltog i den sidste påske, inden 
han blev korsfæstet. (Husk tilmelding til kontoret inden 
den 3. april - Voksne 70,- kr. Børn 35,- kr.).
Kl. 19 er der gudstjeneste i kirken. Den er gratis!
Kl. 20 er der aftenskaffe med sang af vore påskesalmer. 
For børnene vil der blive vist en kristen tegnefilm i 
konfirmandlokalet. (Kaffen koster 15,- kr. for voksne).
Langfredag er der gudstjeneste kl. 10 og musikandagt 
i Jesu dødstime kl. 15.
Påskedag og 2. påskedag er der traditionen tro guds-
tjenester kl. 10.

Lennart Jessen

Hver torsdag formiddag kl. 09:30 - 11:30 vil vi byde 
jer velkommen - og vi glæder os til at lære jer at kende 
og være sammen med jer.
Der kommer ca. mellem 30 og 60 hver gang.
Vi kan byde på ½ times sang og leg - hvor Lisbeth spil-
ler til.
Skulle der være en eller flere, der kunne tage ca. hver 
4. gang og være os behjælpelige, så at vi fortsat kan få 
legestuen til at køre, er man velkommen til at kontakte 
kirkekontoret på telefon: 9722 2995

Bente Bræmer
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Søndag d. 1. april kl. 20:00 Påskekoncert med Sct. Johannes Kantori under ledelse af Irma Andersen.
    Musik af bl.a. Gabriel Fauré og Georg Friedrich Händel.
Tirsdag d. 3. april kl. 19:30 Fællesmøde med Bethania i Vestfløjen. Tale v. Missionær Bjarne Lindgren
    Christensen. Emne: ” Vort ansvar for ikke kristne medmennesker.”
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Fredag d. 6. april kl. 15:00 Musikandagt i Jesu dødstime med læsninger, fællessalmer og orgelmusik
    af Franz Liszt. Bjarne Hersbo, orgel
Tirsdag d. 10. april kl. 19:30 Tirsdagsklub. Vicepolitikommisær Jørgen Christensen fra Herning politi
    vil orientere om, hvad en døgnrapport kan indeholde.
Onsdag d. 11. april kl. 18:00 Menighedsarbejdet inviterer frivillige medarbejdere til festaften.
Torsdag d. 12. april kl. 14:00 Mother Teresa, Vi mødes i Glassalen.
Tirsdag d. 17. april kl. 14:00 Sogneeftermiddag. “Kolorittens kor”  under ledelse af Inger og Arne
    Terkelsen synger for os denne eftermiddag.
Tirsdag d. 17. april kl. 19:30 Informationsaften v/ sognemedhjælper Tove B. Jessen om de nye tiltag
    ud fra kirken. Aftenen vil bl.a. indeholde information om børne / junior-
    arbejde, besøgstjeneste og ugentlig café. Alle er hjerteligt velkomne.
Torsdag d. 19. april kl. 19:30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Brian Madsen, Vejle. Sang og spil
    v. Britta & Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg. Der er bedemøde kl. 19.
    Alle er velkomne.
Fredag d. 20. april kl. 17:30 Familieklub. Fællesspisning, børnene leger, og vi studerer Bibelen.
Søndag d. 22. april kl. 20:00 Korkoncert “Vigiliemesse” af Sergei Rachmaninov. Vor Frelsers Kirkes Kor,
    Esbjerg. Dirigent: Mikkel Andreassen.
Tirsdag d. 24. april kl. 19:30 Tirsdagsklub. Bodil Holm fra Sunds vil fortælle om den fynske komponist
    Carl Nielsens barndom og baggrunden for hans liv i musikken.
Torsdag d. 26. april kl. 14:00 Mother Teresa, Vi mødes i Glassalen - afslutning på sæsonen.
Onsdag d. 2. maj kl. 20:00 Orgelkoncert med studerende fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.
Torsdag d. 3. maj kl. 19:30 Sogneaften v. sognepræst Jakob Nissen, Virklund.
    Emne: “Påskeklokken” temaer i Martin A. Hansens forfatterskab.
Tirsdag d. 8. maj kl. 19:30 Tirsdagsklub. SPP konsulent Bjarne Rosendahl vil fortælle om, hvad der
    gøres for vore børn og børnebørn i Herning.
Onsdag d. 9. maj kl. 19:30 Medieaften. Aften med fokus på kirkens brug af medier, logoer, design
    og andet informationsmateriale. Vi ser, hvordan vi laver tingene, og får
    en forklaring til symbolik m.v. v/Lennart Jessen
Fredag d. 11. maj kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik v/ Bjarne Hersbo.
Tirsdag d. 15. maj kl. 14:00 Sogneeftermiddag v. sognepræst Herluf Kortegaard, Ikast. Emne:
    “Han klæder marken lilje og runder Himlens ring”
Lørdag d. 19. maj kl. 15:00 “Plads til alle-brug for alle” v/sognepræst Jens Fischer-Nielsen (Se øverst)
Tirsdag d. 22. maj kl. 18:00 Tirsdagsklub. Afslutning på denne sæson holder vi på Naturskolen i
    Løvbakkerne. Løvbakkevej 32. Vi starter fra kirken i egne biler kl. 18:00.
    Prisen er 90,- kr. Du sørger selv for tallerkener, krus, bestik, og hvad du
    vil drikke, herunder også kaffe. Tilmelding senest den 8. maj.

Sognekalender
April / Maj

Lørdag d. 19. maj kl. 15:00 får vi besøg af sognepræst Jens Fischer-Nielsen fra Kvaglund kirke ved Esbjerg.
Hans emne er: “Plads til alle - brug for alle”, og det med udgangspunkt i egne erfaringer fra hans sognekirke. 
Det er lykkedes meget fint for Jens Fischer-Nielsen at praktisere dette princip med plads til alle og brug for 
alle. Både ind i gudstjenestesammenhæng, men også ellers ind i menighedslivet, og der er skabt en engageret 
og dejlig menighed ved Kvaglund kirke, hvor rigtigt mange er medarbejdere og fungerer som lemmer på Kristi 
legeme. Jens Fischer-Nielsen var også i mange år udsendt af Danmission som missionær i Bangladesh. Velkom-
men til både unge og ældre denne eftermiddag, som vi begynder med en kop kaffe.

Scot Christensen
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Niels Frederik 
Kjærgaard 
Andersen

Sofie Nørager 
Andersen

Stine Venø 
Andersen

Bjarke Behr

Nikolaj Falkenberg 
Brødsgaard

Sara Friis Moesby 
Christensen

Malene Hesseldal 
Gundersen

Steffen Sandfeld 
Hansen

Felix Hagelskjær 
Jensen

Lillian Korsgaard 
Jensen

Mathilde Lund 
Jensen

Malene Mai 
Jørgensen

Jesper Rahbæk 
Knudsen

Jacob Nautrup

Louise Pedersen

Nicolai Varon 
Pedersen

Sara Hedegaard 
Pedersen

Thomas Vaaben 
Pedersen

Søren Rammekjær 
Thomsen

Thea Overgaard 
Wichmann

Patrick Nørskov 
Vang Madsen

Søren Jensen

Nanna Lysgaard 
Ahler

Frederik 
Lyngholm 
Bornhøft

Sara Broberg

Sofie Leth 
Christensen

Cecilie Facius

Andreas Bjørn 
Hiltmar

Emma Kousgaard 
Jacobsen

Frederik Thalund 
Jensen

Peter Østergaard 
Jensen

Samuel Bjørn 
Jessen

Martin Østergaard 
Jørgensen

Malene Trøstrup 
Kristensen

Malene Møller 
Larsen

Henrik Juul 
Nielsen

Rico Aakerblad 
Nielsen

Kevin Ib Pedersen

Thomas Ørskov 
Pedersen

Maria Månsson 
Rahbek

Line Sørensen

Sofie Tine 
Sørensen

Nanna Gregers 
Bøje Thomsen

Maiken Jensen

Mette Skov 
Jensen

Stine L. Jespersen

Camilla 
Kristensen

Camilla Louise 
Kristensen

Melisa Kristiansen

Alberte Lørup

Cathrine Weiss 
Mortensen

Kimmie Randeris

Sara Dalgaard 
Thomidis

Emil Andersen

Morten Hedegaard 
Buus

Christian Engelbøl

Claus Møller 
Feldborg

Simon Fisker

Rasmus Nørmark 
Hansen

Jesper Jensen

Alexander 
Østergaard 
Jørgensen

Michael Kjær 
Nielsen

Kristian Faurby 
Nørgaard

Mathias Rendbæk

Patrich Juhl 
Simonsen

Konfirmander i Sct. Johannes Kirke - 2007
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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
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 9726 6710.
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret torsdag kl. 1000 til 1100.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før.
Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme ordning.

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
1. apr. Palmesøndag 10:00 LJ Spedalskhedsmissionen Familiegudstjeneste
5. apr. Skærtorsdag 19:00 LJ og SAC Samvirkende Menighedspl. Beg. kl. 17 - (Se side 3)
6. apr. Langfredag 10:00 SAC
8. apr. Påskedag 10:00 LJ KFUM og KFUK i DK
9. apr. 2. Påskedag 10:00 SAC Vor eget missionsprojekt
15. apr. 1. søn. eft. påske 10:00 og 14:00 LJ Kofoeds Skole Kl. 14 (moderne gudstj.)
22. apr. 2. søn. eft. påske 8:30 og 10:00 SAC Sankt Lukas Stiftelsen
29. apr. 3. søn. eft. påske 9:00 og 11:00 LJ Folkek. Ungd. kor Konfirmation af V.V.Skolen
29. apr. - 16:00 SAC Kl. 16 (Agape gudstj.)
4. maj Bededag 10:00 SAC Kirkefondet
6. maj 4. søn. eft. påske 10:00 SAC Dansk Bibelinstitut Konfirmation af Br. Skolen 
6. maj 4. søn. eft. påske 14:00 Gudstjeneste for døve
13. maj 5. søn. eft. påske 10:00 og 14:00 SAC Unge Hjem Kl. 14 (moderne gudstj.)
17. maj Kristi Himmelfart 10:00 LJ Folkek. Mission
20. maj 6. søn. eft. påske 8:30 og 10:00 LJ KFUMs Soldatermis.
21. maj 19:00 SAC og LJ B&U-Gudstjeneste
27. maj Pinsedag 10:00 LJ og 16:00 SAC Folkekirkens Nødhj. Kl. 16 (Agape gudstj.)
28. maj 2. pinsedag 10:00 SAC Vor eget missionsprojekt
3. jun. Trinitatis søndag 8:30 LJ og 10:00 SAC Rel. Pæd. Center Kirkefrokost

Gudstjenester
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Påske
Lige nu er vi på vej ind i påsken, og det burde jo i sig selv 
fremkalde nogle spørgsmål, da vi ved, at paratviden om 
kristendom ikke er på sit højeste i denne tid. Men der kan 
og vil selvfølgelig også altid komme spørgsmål, der ikke 
kan besvares fyldestgørende. Selv om vi alle har behov for 
at stille ”de store spørgsmål”, hvor kommer vi fra, og hvor 
skal vi hen, hvad er meningen med livet osv. Ja - så er der 
ikke ret mange, der i dag stiller disse spørgsmål, og slet ikke 
til præsten. Det nytter nok ikke at sætte JOKU-spørgekassen 
frem på bordet. Man er ikke genert for noget i dag, så der er 
ikke behov for anonymiteten, men problemet er nok af en 
anden art.
Vi er alle blevet skolet med den opfattelse, at vi kan og skal 
klare os selv. Hvis der så kommer nogle religiøse spørgsmål 
undervejs, så må man nok hellere putte dem væk, for vores 
moderne verden har i lange tider overladt ordet til fornuften 
og videnskaben. Men her skal der siges imod og siges fra. 
Fornuften kan aldrig udgrunde alt, fordi den selv er bundet 

og begrænset af den verden, den er en del af, og benytter 
vi det religiøse sprog, så har fornuft og videnskab ikke ret 
mange ord tilbage.
I påsken bliver det tydeligt for os, hvis vi følger kirkeårets 
tekster fra Bibelen. Der tales til os om en hændelse, hvor 
en mand bliver slået ihjel, men som opstår af graven 3 
dage efter. En hændelse, der ikke taler til fornuften, men til 
vort hjerte og vor tro. Hvis man tror, at Jesus virkelig var 
det, Han selv sagde, så vil man finde ud af, at påsken kan 
give os en rigdom, som hverken videnskab eller fornuft 
kan. Det er, som om Helligånden åbner dørene i vort tætte, 
lukkede begrænsede rum i verden og giver os frit udsyn til 
en større, mere åben, fri, lys og menneskelig virkelighed.
Ja - det kan ikke forklares - det må erfares!
Derfor - Kom og se! Kom og hør! Vær sammen med os 
om denne Guds gode gave. Jesus sætter stadig mennesker 
fri fra syndens tyranni. Lad Guds Ord tale til dig i kirken 
i denne påsketid. Hans Ord vender ikke virkningsløst 
tilbage! 

Lennart Jessen
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(fortsat fra forsiden)


