
Næste kirkeblad indeholder november - december måneder. Deadline er 1. oktober 2007.

NytDøbte
”Spætten” ny BørnekluB
Tirsdag den 4. september slår vi dørene op for 
en ny klub for børn i alderen 4 – 8 år ca.
Børneklubben hedder ”Spætten” og mødes 
hver tirsdag kl. 14:30 – 16 ved Sct. Johannes 

Kirke i konfirmandlokalet.
Hvad sker der i Spætten? Spætten ledes af undertegnede i samarbejde 
med frivillige medhjælpere. Vi vil hver gang synge, høre en bibelhi-
storie og lave en fælles aktivitet. Tid bliver der også til forfriskning. 
Engang imellem vil vi gå på opdagelse i kirken.
Det er gratis at gå i Spætten!
Hvis barnet er i institution og ikke selv kan komme til Spætten, kan 
der benyttes taxa-ordning. Dette forudsætter dog en fast og skriftlig 
aftale med mig og det er forældrenes ansvar, at barnet bliver hentet i 
Spætten, når vi slutter kl. 16:00. Du er meget velkommen til at rette 
henvendelse til mig på tlf. 4035 6553 eller via tbj@sctjohannes.dk for 
yderligere information. Programmer til Spætten kan fås i kirken, fra 
kirkens hjemmeside www.sctjohannes.dk eller på biblioteket.

sognemedhjælper Tove B. Jessen

1.5.2007 - 31.7.2007
Simon Reinholdt Thomsen Jensen
Sheyla Stamp de la Guardia
Alberte Albinus Grønbæk
Nadja Lundgaard Madsen
Filip Hoffmann Jakobsen
Ida-Sofie Hostrup Rathe
Jonathan Birkholm Jess
Gustav Frost Petersen
Jannik Møller Dahl
Nicklas Fomsgaard
Philip Holm Zink
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Film
Som annonceret i kirkebladet 
i foråret, vil vi gerne tilbyde 
GRATIS filmaftener i kirkens 
lokaler, med efterfølgende kaffe/
te og debat.
Den fordelagtige licens, vi har 
fået til offentlig filmfremvis-
ning, tillader ikke, at vi annon-
cerer offentligt, hvilke film vi 
viser på de enkelte dage.
Vi kan kun sige, at det er de 
store internationale film, som 
mange kender fra biograferne.
Du kan hente en informati-
onsfolder i kirken, eller vi kan 
sende en til dig.
Vi viser filmene kl. 19:00
Den 12. september
Den 10. oktober
Den 14. november
Den 12. december

Alle er velkomne!
Lennart Jessen

Oplev vore spændende ungdomsguds-
tjenester, som vi afholder den 17. sep-
tember og den 26. november kl. 19:00.
Vi har altid mange FDF’ere og KFUM-
Spejdere på besøg, men der er plads til 
endnu flere. Når vejret tillader det, hol-
der vi dem udendørs, både ved kirken, 
men også andre steder. f.eks. ved Fuglsang sø. Der er altid valgt spe-
cielle temaer, som involverer sjove eller provokerende indslag. Vi har 
f.eks. afholdt katakomber-gudstjeneste på loftet af kirken, hvor vi kun 
havde lommelygter med. Vi har også haft musik-effekt og lysgudstje-
neste, vi har sejlet med skibe i springvandet, og vi finder nok på endnu 
mere. Kom og vær med!
Selv om det er ungdommen, vi retter disse gudstjenester imod, så er 
det også rart at se voksne og ældre deltage her. Det gør, at vi er flere i 
menigheden, der kan tale med om, hvad der foregår, og det er en posi-
tiv opmærksomhed at give de unge. Velkommen til alle!

Lennart Jessen

Ungdomsgudstjenester
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Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste
arrangerer inspirationsaften ons-
dag den 26. september kl. 19.30 i 
Den Store Sal. Emne: ”Samtalen” . 
Dette vigtige emne vil blive belyst 
af sognepræst Ingrid Svarre Elgaard, 

Hammerum.
Det er utrolig vigtigt, hvordan 
vi kommunikerer med hinan-
den, og derfor har vi i første 
omgang valgt at sætte fokus på 
dette emne. Denne aften vil give 
os nogle redskaber / værktøjer 
til at styrke dialogen menne-
sker imellem. Alle er hjertelig 
velkomne!

Af hensyn til kaffebord er der tilmelding senest tirsdag 
d. 25. september på tlf. 40356553.
Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste er hele tiden i 
bevægelse. Hvis du har et ønske om en besøgsven fra 
kirken, eller har du tid og overskud til at besøge et an-
det menneske, må du gerne rette henvendelse til mig.

Sognemedhjælper Tove B. Jessen

Opslag
September / Oktober

Onsdag den 19. september
Vi (menighedsrådet, menighedsarbejdet og ansatte) vil 
meget gerne være med til at gøre Sct. Johannes Kirke 
til en endnu bedre kirke. Derfor ønsker vi at invitere 
alle som har lyst til debat denne aften.
Med udgangspunkt i det arbejde som er i gang, vil vi 
gerne høre, om der kan/skal, gøres noget anderledes.
Vi vil prøve at komme med et oplæg om, hvordan vi 
kan styrke det igangværende arbejde, og derefter foku-
sere på hvilke muligheder vi har. Vi vil prøve at tage 
fat i de positive sider og komme med et lille oplæg 
omkring samarbejde og kommunikation.

Kristian Østergaard har været ansat som fuldtids kirke-
tjenerafløser for kirketjener Carsten Ostersen siden 1. 
august 2005. Men pr. 1. juni 2007 er kirketjenerafløse-
rens stilling ændret til status som 2. kirketjener.
Den største ændring for os som menighed vil være, 
at vi får Kristian Østergaard at se noget oftere. Begge 
kirketjenere vil nemlig dele gudstjenesterne imellem 
sig med ca. halvdelen til hver. Vi er glade for, at vore 
kirketjenere altid er tjenstvillige og møder os med et 
smil, når vi kommer i kirken..
Samtidig vil vi ønske tillykke til både Carsten Ostersen 
og Kristian Østergaard med den ændrede kirketjener-
status og håber, at ændringen må blive til glæde for alle 
parter.

Menighedsrådet

Inspirationsaften

Debat om Sct. Johannes Kirke

Ændrede stillinger

Det er vort håb, at kirken har noget at tilbyde i vort 
nærmiljø, og vi vil gerne opfordre alle, som gerne vil 
fremme dette arbejde, til at møde op. Vi har valgt at 
lave oplægget selv, da vi tror, at vi, som er i og om-
kring kirken i det daglige, har gode forudsætninger for 
at se, hvilken rolle kirken skal have her i Sct. Johan-
nes sogn.

Menighedsrådet vil gerne være med til at se på mu-
lighederne for, at endnu flere mennesker kommer i 
kirke. Og det er her, vi har brug for dig, til at fortælle 
os, hvilke behov/forventninger du og din nabo har til 
kirken.

Pt. har vi et bredt udvalg af diverse arrangementer: 
Sogneeftermiddage, Sogneaftener, Koncerter, Tirs-
dagsklub, Missionærmøder, Moder Teresa, Musikalsk 
legestue, Mandeklub, Café, Besøgstjeneste, Skole/kir-
keuge, Børnekirke, Cellegrupper, Moderne gudstjene-
ster, Agape-gudstjenester og snart en børneklub.
Hvordan kan vi styrke dette arbejde? Hvordan kan vi 
finde flere frivillige til evt. musikalsk legestue? Osv. 
Vi ser frem til en spændende aften, hvor vi glæder os 
til at diskutere dette og meget mere i en åben dialog.

Udvalget
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Agapegudstjenester - en hjælpende hånd!
Agapegudstjenesterne fortsætter, 
som de plejer i efteråret. Guds-
tjenesten ligger altid den sidste 
søndag i hver måned kl. 16.00. Gudstjenesten er ret 
utraditionel i forhold til den almindelige højmesse. Der 
er altid en prædiken naturligvis, men derudover er der 
megen lovsang, som er kortere danske eller engelske 
sange. Musikken ledsages af et kor og band, som spil-
ler på en lang række forskellige instrumenter. Under 
lovsangsdelen er der vanligvis mulighed for, at man 
kan gå til forbøn hos to forbedere, hvilket foregår i 
dåbsværelset.
Efter gudstjenesten spiser vi altid sammen. Menuen er 
normalt ikke alt for sofistikeret, da vi ofte spiser pizza.
Sagen er den, at der altid er lidt arbejde med at stille 
an til aftensmad og med at rydde op bagefter. Her har 
vi hårdt brug for nogle hjælpsomme hænder, der vil 
hjælpe til med dette. Det tager vel en times tid alt i alt.
Hvis du har tid og lyst hertil, så kontakt undertegnede.

sognepræst Scot A. Christensen

En lille flok fra kirken 
havde en rigtig spæn-
dende uge sammen 
med ca. 3000 andre. 
Der blev sat camping-
vogne på plads, og 
med fælles hjælp blev 
der sat fortelt op på 
de fleste af vognene. 
Vi havde vores egen 
lille ”gade”, hvor Sct. 
Johannes kirke holdt 

sig til. Da teltene var på plads, skulle vi ellers bare tage 
for os af retterne. Vi fik udleveret et stort spændende 
program for alle aldersgrupper.
Alle børnene gik til BørneOASE, hvor de fulgte Ida og 
Bo (tvillinger) som var på besøg hos deres bedstemor, 
som boede ude ved havet. Her voksede historien om 
Guds nåde hver dag, og efterhånden fik de lært de nye 
sange, som fulgte med til fortællingen. Der var næsten 
500 børn i børneteltet, så det lød bare godt, når bandet 
spillede op og de sang ”Nåden er som havet”. Hver for-
middag var der program, hvor de legede, var kreative 
eller hoppede i hoppeborgen.
Mens børnene lærte om Guds nåde på den kreative 
måde, så kunne forældrene få lidt indenbords om nåden 
på den lidt tungere, men ikke kedeligere måde. Udover 
fællesmødet i teltet om formiddagen, var der som sagt 
et stort udbud af forskellige grupper, hvor man kunne 
lære mere om alt fra A-Z. 
På vores gade var der en aften, hvor vi grillede sam-
men, og ellers kiggede man bare ind i et eller andet 
fortelt og fik en kop kaffe og en lille sludder. 
Et fællesskab, hvor børnene legede, og de voksne vok-
sede og delte glæder og erfaringer med hinanden. 
Skulle du få lyst, kan du høre nogle af talerne her. 
www.sommeroase.dk

Lørdag den 29. 
september kl. 9-16 
er der basar i kirkens 
vest og sydfløj.
Det bliver sikkert en forrygende dag! For 2 år siden 
blev der samlet 25.000,- kr ind, som blev en fin hånds-
rækning til hjælp i Cambodja. Vi håber meget på et 
lignende godt resultat i år.
Der er planlagt tombola, håndarbejde og gamle ting, 
blomsterbod, lys- og te-bod, bod med bagte ting, kug-
ler i glas, cafetererie, vaffelbod, rundstykker, korsang 
og musik. Vi håber på endnu flere gode tiltag.
Glæd dig til en festlig dag og overvej, om der er noget, 
du kan bidrage med: f.eks. bagværk, pålæg, marmela-
de, surt, grønsager, frugter, blomster, håndarbejde m.m. 
Tilsagn om bidrag gives til kirkekontoret tlf: 9722 
2995 eller Danmissions Genbrug tlf: 9721 2740.

Danmission Herning

Oase bibelcamping 2007

Danmissions Basar 2007

Ny gave til brudepar
I nogen tid har kirken givet brudepar en ny Bibel i 
gave, men nu har vi fundet en bog, som vi gerne vil 
give parrene, hvis de i forvejen har en Bibel.
Vi kan varmt anbefale bogen til alle ægtepar, som 
gerne vil have lidt til opfriskning af ægteskabets vel-
signelser.
Bogen hedder: ”Kærlighedens fem sprog” og er skre-
vet af Cagy Chapman (oversat til dansk). Forlaget er 
Lohses Forlag.



Side � Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning
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Torsdag d. 6. sept. kl. 19:30 Sogneaften. ”Islam og Kristendom”
   v/ sognepræst Morten Kvist, Valgmenighedskirken, Herning.
Tirsdag d. 11. sept. kl. 19:30 tirsdagsklubben. Anette Kortegård, Silkeborg, Korshærspræst
   ”Mit møde med mennesker på kanten af livet.”
Fredag d. 14. sept. kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. v/ Bjarne Hersbo.
Lørdag d. 15. sept. kl. 12:30 Sponsorcykelløb til fordel for vort missionsprojekt (Cambodja).
Søndag d. 16. sept. kl. 14:00 Informationsmøde v/ missionær Anne Mette Jürgensen
   ”Bibelskolen i Phnom penh og livet i Cambodja” Vi ser lysbilleder derfra.
Tirsdag d. 18. sept. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Rikke Vestergaard har arbejdet som missionær og
   sygeplejerske i Sudanmissionen i 40 år og vil fortælle om udvikling og
   samarbejde med befolkningen.
Onsdag d. 19. sept. kl. 19:00 Debataften. Vær med - tænk tanker omkring vor kirke! (se side 2)
Torsdag d. 20. sept. kl. 19.30 Missionærmøde. Tale v. Fritidsforkynder Thorvald Jensen, Karup.
   Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 25. sept. kl. 19:30 tirsdagsklubben. Vibs og Knud Jørgensen, Mejrup
   ”De gode de onde og dem fra Lolland.”
Torsdag d. 27. sept. kl. 18:00 Mandeklub. Paintball i Nr. Snede ”www.mpact.dk”
Torsdag d. 4. okt. kl. 19:30 Sogneaften. ”Rejsen til verdens største kontinent”
   v/ menighedsrådsformand Peter Jørgensen.
Tirsdag d. 9. okt. kl. 19:30 tirsdagsklubben. Hr. Conny Jensen, Aulum
   I verdens brændpunkter - Sri Lanka ”Overholdes våbenhvilen.”
Fredag d. 12. okt. kl. 17:00 Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. v/ Bjarne Hersbo.
Tirsdag d. 16. okt. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Rundtur omkring Genezaret sø.
   v/ tidligere sognepræst i Gullestrup Hartvig Wagner.
Torsdag d. 18. okt. kl. 19.30 Missionærmøde. Tale v. Missionær Søren Grysbæk, Horsens. Lovsang.
   Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 23. okt. kl. 19:30 tirsdagsklubben. Alex Dahl Nielsen, Herning
   ”Med korset og pistolen” En feltpræst’s oplevelser i Afghanistan.
Torsdag d. 25. okt. kl. 19:30 Mandeklub. Vi prøver at tage i byen - og snakker om vore erfaringer!
FASte InDSlAG (som ikke er anført i kalenderen ovenfor)
 Hver tirsdag kl. 10 er der andagt i kirken. 14:30-16 er der børneklub (Spætten) i konfirmandstuen.
 Hver onsdag kl. 14-16 er der Café Johannes i Glassalen.
 Hver torsdag kl. 9:30-12 er der Musikals legestue i Den Store Sal.

Sognekalender
September / Oktober

1. september i Fredens Kirke ”Kristne fortællinger i
 billedkunsten” v/ mag. art., kunsthistoriker
 Gitte Tandrup, Horsens.
6. oktober i Gullestrup Kirke ”Vores virkelighed i
 mødet med den nye højskolesangbog”
 v/ højskolelærer Pernille Raagaard, Uldum.

Missionsprojekter Herning Kirkehøjskole
BeSøG FrA CAMBODJA Søndag den 16. sept. 
Missionær Anne Mette Jürgensen fortæller om sit ar-
bejde på bibelskolen i Phnom Penh.
* Først kan vi høre om det ved gudstjenesten kl. 10 og 
efterfølgende ved kirkekaffen.
* Om eftermiddagen kl. 14:00 er der møde i Vestfløjen, 
hvor Anne Mette Jürgensen også taler. Emnet er ”Bi-
belskolen i Phnom Penh og livet i Cambodja”.
FOlkekIrkenS MISSIOnSDAG
Søndag d. 28. oktober. Roar Steffensen, tidligere mis-
sionær i Peru, prædiker ved gudstjenesten kl. 10.
Efter gudstjenesten kan der købes kaffe og lune bol-
ler m. pålæg. Roar Steffensen vil her fortælle om vort 
kommende missionsprojekt i Peru.

Missionsudvalget

Alle er velkomne til en ny periode.
Torsdag den 30. aug. kl. 14:00 i Glassalen
Torsdag den 13. sept. kl. 13:00 Vi tager på udflugt.   
 Hjemkomst kl. ca. 16:30 - se programet.
Torsdag den 27. sept. kl. 14:00 i Glassalen.
Torsdag den 11. okt. kl. 14:00 i Glassalen.
Torsdag den 25. okt. kl. 14:00 i Glassalen.

Udvalget

Mother Teresa
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Som noget 
nyt har me-
nighedsrådet 
i år besluttet 
at afprøve en 
høstofferku-
vert, som den kendes fra andre sogne. I 
dette kirkeblad har vi indlagt en, som vi 
håber rigtig mange vil gøre brug af.

Menighedsrådet

Sct. Johannes Kirke
Fredhøj Allé
7400 Herning

HØSTOFFERKUVERT

Hvis man vil sende penge med posten, husk da, at man ikke må sende kontanter, men kun kryssede checks!

Afkryds den institution der skal modtage gaven! (Ønsker du have en kvittering, skal du aflevere gaven på kirkekontoret)

q  Danmission
q  Sudanmissionen
q  Dansk Ethiopermission
q  Spedalskhedsmissionen
q  Dansk Sømands- og Udlandskirker
q  Den Danske Israelsmission
q  Folkekirkens Nødhjælp
q  Kirkens Korshær
q  Menighedsfakultetet
q  Dansk Bibel Institut
q  FDF Herning
q  KFUM-Spejderne Sct. Johannes Gruppe
q  Blå Kors

q  Indre Mission
q  Luthersk Missionsforening
q  Sct. Johannes Kirkes legestue
q  Sct. Johannes Kirkes børneklub
q  Sct. Johannes Kirkes børnekirke
q  Sct. Johannes Kirkes kirkeblad
q  KFUM’s Soldatermission
q  Det Danske Bibelselskab
q  KLF - Kirke og Medier
q  Kristeligt Forbund for Studerende
q  Samvirkende Menighedsplejer
q  Ordet og Israel
q  DKs Folkekirkelige Søndagsskoler

q  Kirkefondet
q  Folkekirkens Ungdomskor

Skriv selv, hvis den mangler:
q  _________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Jeg er kirkeværge ved Sct. Johan-
nes kirke, byens største kirke. 
Jeg vil starte med at fortælle lidt 
om, hvem jeg er. Jeg hedder Ejgil 
Bækgård Laursen, er tidligere 
bagermester, og bor ikke ret langt 
fra kirken. Jeg blev kirkeværge 
november 2006, hvor jeg afløste 
Jens Kristiansen. Hvad vil det så 

sige at være kirkeværge. Mange ved det nok, men der vil 
være en hel del, som ikke ved det. Jeg vil prøve at give 
jer et lille indblik i, hvad jeg går og laver. Nu skal i bare 
høre. Hver dag kl. 9:15 går jeg op til kirken, Hvorfor 
lige på det tidspunkt vil mange nok tænke. Jo for da skal 
vi ha’ kaffe. Der sidder jeg sammen med kordegnen, 
kirketjenerne, måske er der en af præsterne. Så sidder vi 
rigtig og hygger os, og snakker om løst og fast. Sådan 
går dagene med kaffe og snak. Nej kære venner, sådan 
forholder det sig slet ikke. At være kirkeværge er en hel 
anden ting. Kirken er et stort hus, så vidt jeg ved, er der 
56 rum. Det er min opgave sammen med kirketjenerne 

Høstofferkuvert

Mit arbejde ved Sct. Johannes Kirke
at sørge for, at kirken bliver holdt i forsvarlig stand 
både ude og inde. De små ting, som skal laves, får vi 
ordnet uden at spørge nogen. Det vil sige, hvis der er 
en tagsten, der går løs eller en tagrende, som er ble-
vet utæt. En gang om året er der kirkesyn, hvor hele 
kirken bliver gået igennem. Det er sammen med en 
arkitekt, kirketjenerne, nogle fra menighedsrådet. På 
denne runde, som tar ca. 2 timer, er det de store ting, 
der bliver diskuteret. Hvad skal skiftes ud, og hvad 
skal repareres. Så går det igennem menighedsrådet, 
hvor man snakker om, hvad der først skal laves, og 
hvad der kan vente. Det, jeg glæder mig mest over 
i min tid som kirkeværge, er, at vi har fået nyt gulv-
tæppe over det hele. Os fra kirken synes, det er så 
flot, og jeg håber, at alle andre synes det samme. Næ-
ste store opgave, vi skal i gang med, er en renovering 
af det øverste af tårnet. Der skal lægges nyt tagpap, 
nye gangbroer, nye vinduer og en ny dør sættes i. 
Det var et lille indblik i, hvad jeg gør og laver som 
kirkeværge. PS. Vi får også tid til kaffe.

Kirkeværge Ejgil Laursen

Vejret var godt og stemningen god, 2 fyldte busser med 
Inger og Henning som guider, kørte tirsdag d. 12. juni 
kl. 13:00 mod det naturskønne Silkeborg- og Skander-
borg område.
Alderslyst Kirke i Silkeborg, bygget 1929 i gammel 
landsbykirkestil, var det første stop. Det specielle ved 
denne kirke er dens 14 ruder, kunstværker i form af 
glasmosaikker med bibelske motiver, især ruden over 
alteret var meget fængslende - udsmykket af Sven 
Havsteen Mikkelsen.
Kaffen nød vi i sognegårdens dejlige lyse lokaler. Her 
fortalte menighedsrådsformanden om udstillinger og 
de mange aktiviteter, der foregår ud fra kirken.
På vejen langs Silkeborg søerne gik turen videre mod 
Ry, og vi nød den dejlige natur. Der blev også tid til 
et kort ophold ved Knuds Sø, hvor vi indåndede den 
friske luft og fik benene strakt.
Turen gik videre mod Skanderborg, hvor vi så Skan-
derborg Slotskirke, rest af Skanderborg Slot fra 1200-

tallet, hvor kirken den 
gang var kapel. I 1767 
blev slottet nedrevet og 
kapellet omdannet til 
sognekirke. Vi fik hele 
historien, hvor slottet 
var residens for landets 
konger lige fra Valdemar 
Sejr.
Det bærer kirken stadig 
præg af. Kirkebænkene 
har stadig de gamle rigs-
våben på enderne. Kirken 
har stadig en fantastisk messehagel syet af Christine 
Ulfelt i Blåtårn. I kirken er der et andet særpræg, idet 
prædikestolen er anbragt over alterpartiet.
Ikke langt fra kirken fik vi på kroen en dejlig middag, 
hvorefter turen gik hjem efter en virkelig god tur.

Mette og Karl Gustav Nielsen

Sct. Johannes sogns menighed på udflugt

J J J J J J J
En ung præst havde fået sit første embede i Vestnorge. Han holdt af at 
gå rundt i landsbyen og tale med de mennesker, han mødte. En dag, 
mens han var på sin tur langs vejen, så han, at der lå en død gris i 
vejkanten. Det syntes den unge præst ikke var sømmeligt. Da han kom 
hjem, ringede han til sognefogeden for at gøre ham opmærksom på 
forholdet. Sognefogeden tænkte, at her havde han en fin lejlighed til at 
holde lidt sjov med præsten, så han sagde: »Men, hr. pastor, er det ikke 
sådan, at det er kirkens sag at tage sig af de døde?« »Åh jo,« kom det 
rapt fra præsten, »det er rigtigt,
men vi underretter altid de pårørende først!«
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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, hb@hersbo.dk
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 9712 6183, ostersen@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 9726 6710, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret torsdag kl. 1000 til 1100.

Kirkeblad i sort/hvid kan bestilles via kirkekontoret eller hos Lennart Jessen

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
2. sep. 13. søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 LJ Diakonissestiftelsen Kirkefrokost
9. sep. 14. søn. eft. trin. 10:00 SAC og 14:00 LJ Spedalskhedsmissionen Kl. 14:00 (Moderne gudstj.)
16. sep. 15. søn. eft. trin. 8:30 SAC og 10:00 LJ Vort eget missionsprojekt Info. om missionsprojekt
17. sep. 19:00 LJ+SAC Børn og Unge gudstjeneste
23. sep. 16. søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 LJ Dansk Missionsråd

30. sep. 17. søn. eft. trin. 10:00 og 16:00 SAC
Fordeles efter givernes 
egne ønsker.
(se vedlagt kuvert)

Høstgudstjeneste med efter-
følgende frokost.
Kl. 16:00 (Agape gudstj.)

7. okt. 18. søn. eft. trin. 8:30 LJ og 10:00 SAC Menighedsfakultetet
14. okt. 19. søn. eft. trin. 10:00 og 14:00 LJ Dan. Kirk. Mediecenter Kl. 14:00 (Moderne gudstj.)
21. okt. 20. søn. eft. trin. 8:30 og 10:00 SAC Indenl. Søm. Mission
21. okt. 20. søn. eft. trin. 14:00 Døve gudstjeneste

28. okt. 21. søn. eft. trin. 10:00 LJ (præd. se side 4)
16:00 SAC

Vort eget missionsprojekt Folkekirkens missionsdag.
Kl. 16 (Agape gudstj.)

4. nov. Alle helgens søn. 10:00 LJ og 16:00 SAC+LJ DSUK (kirker i udland.) Kirkekaffe forud kl. 15:00

Gudstjenester
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Lørdag den 15. 
september omkring 
Fredhøj. Cykeltid

kl. 12:30- 13:30. Gå ikke glip af denne dag, hvor der vil 
være cykelløb for hele familien! Er du fuld af energi, så 
find cyklen frem og få en masse mennesker til at være 
sponsor for dig. Vær cyklist eller sponsor, og giv der-
med en hjælp der kan mærkes i verden!
En kirke skal bygges af mere end mursten – ellers 
smuldrer den indvendig fra. I Danmark får vi vores ud-
dannelse gratis, hvad enten det er til tømrer eller teolog. 
Sådan er det ikke hos Danmissions samarbejdspartnere. 
Her må kirkerne betale al kirkelig uddannelse – byg-
ninger, bøger, lærerlønninger, kost og logi – af egen 
lomme. 
I de lande, hvor Danmission arbejder, er fattigdommen 
stor. Kirkerne kan derfor ikke løfte deres uddannelses-
opgave uden støtte fra os. Til gengæld kan relativt få 
midler gøre en kæmpe forskel. I Cambodja koster et års 
grunduddannelse på bibelskolen i Phnom Penh 4.658 kr. 

Igennem dette projekt vil vi satse på uddannelse af 
præster, evangelister, menighedsledere, diakonale 
medarbejdere, søndagsskolelærere, ungdomsledere 
osv. Kun gennem kirkelig uddannelse kan kirkerne 
blive selvstændige levende kirker på deres sted, vokse 
i troen på Gud og blive en røst og en handlekraft ind i 
samfundet. Det er det, vi kalder kirkeudvikling.
Hvad ville der ske, hvis ikke der var uddannet diako-
ner til at arbejde blandt socialt belastede børn i Mon-
goliet? Hvad ville der ske, hvis ikke der var uddannet 
præster på et kvalificeret teologisk niveau til at oplære 
og vejlede menighederne i den kristne tro? Hvad ville 
der ske, hvis ikke der var uddannet evangelister til at 
prædike, gå på husbesøg, administrere hjælp og være 
menighedens »socialkon-
tor« i nærmiljøet?

Helt dopingfrit
 løb !

CYKEL-SPONSOR-LØB


