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SOGNEUDFLUGT 2. JUNI
Turen går imod Esbjergegnen.
Læs mere på side2.

SOGNEDAG 12. SEPT.
Husk de næste planlægningsmø-
der den 10. juni og 26. aug. kl. 
19:30, hvor vi gerne vil se endnu 
flere interesserede. Vi har brug 
for flere, der vil tage ejerskab i 
kirken og det, der foregår der.
Alle er velkomne!

40 års fødselsdag
Den 30. august fylder jeg 40 år. I 
den forbindelse vil Ingibjørg og jeg 
gerne invitere hele menigheden til 
en let frokost med efterfølgende 
kaffe. Samtidig har vi også lejlig-
hed til at vise den nye præstebolig 
på Frijsenborgvej 35 frem. Vi lejer 
et stort telt til at stille op i haven, 
og med vældig god plads i huset 
skal der nok være plads til alle, 
både børn og voksne. Frokosten vil 
være klar fra cirka 11.45, det vil 
sige lige efter gudstjenesten i Sct.
Johannes kirke. Jeg håber, at folk 
finder ud af at køre sammen, da 
der jo også er en del, som ikke selv 
har bil. Vi håber at se rigtigt man-
ge fra menigheden den 30. august 

fra 11:45 og et par timer frem.
Mange forårshilsner

Scot Christensen

Er du en kylling - eller hvad?
Måske har vi misforstået kyllinger. De er ikke bange for at kom-
me ud af ægget for at leve livet. Måske burde vi lære lidt af kyllin-
ger. Lære at komme ud af vores skal. Tage livet til os og leve det. 
Ikke sådan hver for sig, men i fællesskab med andre. Leve det 
liv, der har formål og mening.

Vi ved hvordan man kan få mening og formål med livet.
Det har vi fået som en gave fra Gud. Har du også lyst til at få del 
i denne gratis gave, så kom. Kom ud af din skal, og vær en del af 
fællesskabet i Sct. Johannes Kirke. Find indgang blandt alle de 
tilbud, du kan finde her i bladet.

Vi ved hvordan man kan få mening og formål med livet.
Det har vi fået som en gave fra Gud. Har du også lyst til at få del 
i denne gratis gave, så kom. Kom ud af din skal, og vær en del af 
fællesskabet i Sct. Johannes Kirke. Find indgang blandt alle de 
tilbud, du kan finde her i bladet.
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NY Støtteforening for Menighedsarbejdet Sogneudflugt

Hvad er Sognedag?

Vi kristne fester...

Aktuelt
Juni - August 2009

Tirsdag den 2. juni kl. 13:00 er der   
Sogneudflugt.
I år går turen vestpå. Vi kører til Hvide 
Sande, hvor vi finder et sted at drikke 
vores eftermiddagskaffe - herefter fort-
sætter turen i det lidt barske landskab til 
Esbjerg. Vi vil se et par kirker. Vi vil nyde 
aftensmaden i Esbjerg. Tilmelding, ring 
til kirkekontoret tlf: 9722 2995. (Pris kr. 
120,00)

Henning Jensen

Mange tror fejlagtigt, at kristne ikke må feste og more sig. I 
vores kirke har vi 3 store fester for menigheden. Det er Påske-, 
jule- og nytårsfesterne. I år havde vi den store Påskefest skær-
torsdag, hvor vi kl. 17 samledes ca. 50 til fællesspisning. Menuen 
var lammekølle med flødekartofler og gemüse og til dessert 
islagkage. Under middagen blev vi mindet om påskens budskab 
ved oplæsning fra Bibelen, og vi sang en del glade lovsange. Kl. 
19 havde vi så en højtidelig Gudstjeneste, hvor vi mindedes Jesu 
indstiftelse af nadveren. Kl 20 samledes vi ca. 80 i vestfløjen, 
hvor vi havde en god hyggeaften med stort kaffebord, underhold-
ning, og vi sang mange af påskens smukke salmer og sange. En  
god aften, hvor de sidste gik hjem omkring midnat. Nu tror du 

måske, at så må det også være fest nok – men nej. Vi kristne kan 
rent faktisk godt lide at more os. Så sidste aften i april var vi ca. 
100 mennesker samlet til takkefesten for kirkens frivillige hjæl-
pere. Det blev en god og underholdende aften med god mad og 
kaffebord og en del sjove indslag, så  latteren rungede. Det hele 
krydret med en del musikalske indslag og sange. En stor tak til 
de frivillige for deres store og mangeartede indsats i årets løb.

Allan Skovrider

Lørdag den 12. sept. kl. 
9:00–16:00, er der for 
andet år i træk, Sogne-
dag i Sct. Johannes Kirke. 
Tidligere havde Menighedsarbejdet hvert 
andet år en Basar for at indsamle midler til 
det lokale menighedsarbejde. Men tiderne 
skifter, og i kirken må vi have et bredt 
udsyn for at være kirke i nutiden. Derfor 
kom menighedsarbejdet frem til, at basa-
ren kunne have brug for modernisering. 
Dette resulterede i, at vi fremover i stedet 
for basar hvert andet år, holder sognedag 
hvert år. Sognedagen er først og fremmest 
tænkt som en kirkelig social dag, hvor vi 
har aktiviteter og samværsmuligheder i og 
omkring kirken. En dag, hvor man, med 
hele sin familie, kan komme til kirken og 
få en indholdsrig dag. 
Sognedagens formål er først og fremmest, 
at kirkens liv og vækst må styrkes, der-
næst vil den økonomiske håndsrækning jo 
også være kærkommen, da det kan blive 
en støtte for andre gode tiltag.
Derfor skal der fra Menighedsarbejdet 
lyde en opfordring til at bakke op om 
sognedagen. Kom og vær med, eller kom 
og bær med. Har du lyst til at bidrage 
med praktisk hjælp eller på anden vis, 
kontakt da sognemedhjælper Tove Jessen 
tlf. 40356553 eller menighedsarbejdets 
formand Henning Jensen tlf. 97222995.

Menighedsarbejdet er kontingentfrit, og alle 
voksne folkekirkemedlemmer i sognet har 
ret til at være med, men for at støtte det 
kirkelige arbejde i fremtiden, må 
Menighedsarbejdet finde mere 
støtte til alle de opgaver, som 
kirkeskatten ikke kan bære alene. Bliv 
medlem på kirkens kontor. Det koster 50,- kr. pr. år, og dækker 
udgifterne til et nyhedsblad, som bliver tilsendt. Støtteforenin-
gen vil via Menighedsarbejdets bestyrelse komme med informa-
tion om de muligheder, der er for at yde hjælp til Sct. Johannes 
Kirkes liv og vækst.

Menighedsarbejdet
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”I have got Jesus in my heart”

”I have got Jesus in my heart”.
”Jeg har Jesus i mit hjerte” – så-
dan lød en sort amerikansk par-
keringsvagts ord til et par af os, 
da vi spurgte om vej til Universal 
Studioes i Los Angeles. Vi kunne 
så svare: ”Det har vi også”, og så 
var vejen banet for en god samtale. 
Det viste sig hurtigt, at parke-
ringsvagten åbenbart havde haft 
tysk i skolen, for han fik pludse-
lig travlt med at sige en masse 
tyske ord til os. Ganske vist var 
det åbenbart en del år siden, han 
havde brugt sproget, men vi for-
stod dog så meget, at han ønskede 
os Guds velsignelse.
Den lille indledning opsummerer 
egentlig ganske fint et hovedind-
tryk af vores tur til USA. Dels 
at amerikanerne er et særdeles 
venligt, imødekommende, høfligt 
og hjælpsomt folkefærd, og dels at 
amerikanerne ikke er bange for at 
tage navnet Jesus eller Gud i deres 
mund og være meget personlige 
heromkring. Der er noget at lære 
for blufærdige danskere!

Lennart Jessen og jeg var sammen 
med 20 andre folkekirkepræster i 
USA fra d.13-22. april, nærmere 
bestemt Los Angeles. Los Angeles 
er en enorm by. Bare indflyvnin-

gen ind over byen tog 30 minut-
ter i den store jumbo-flyver, godt 
og vel den samme tid det tager at 
flyve fra Sønderborg til Køben-
havn. Los Angeles er én af USA´s 
største byer, som ligger helt ud 
til Stillehavet på USA´s vestkyst. 
Det er en vidunderlig smuk plet på 
Guds jord med et skønt subtropisk 
klima, hvor de året rundt har mel-
lem 20-30 grader. Rundt omkring 
byen ligger høje bjerge, hvor der 
stadig lå sne på tinderne, selvom 
vi oplevede rekordtemperaturer, 
mens vi var dér, med 41 grader 
i skyggen! Byen er på størrelse 
med Sjælland, og der bor godt og 
vel 16. millioner indbyggere. Alt 
er stort derovre! Husene, bilerne, 
mennesker –ja, selv madportioner-
ne er dobbelt så store som vanligt i 
Danmark. 
Samtidig får man også som turist 
et lille indtryk af, at USA også er 
kontrasternes land. Der er langt 
fra Hollywood og Beverly Hills´ 
enorme rigdom til de mange hjem-
løse, vi så ved hovedvejene, hvor 
de tigger om en skilling til dagen 
og vejen. 
Også kirkerne er store – eller i 

hvert fald de kirker, vi besøgte, for 
naturligvis er der også små me-
nigheder, som kæmper for overle-
velse. Vores tur var dog tilrettelagt 
således, at vi skulle besøge nogle 
af de bedst besøgte menigheder i 
Los Angeles.
Vi besøgte bl.a. Saddleback 
Church, som har 22.000 medlem-
mer, og så vidt jeg forstod, havde 
man op til 20.000 gudstjenestedel-
tagere en almindelig søndag, dog 
fordelt på 6 gudstjenester. Vi blev 
godt modtaget og fik en rigtig god 
introduktion til, hvordan de har 
bygget menighedslivet op i denne 
menighed. Efter denne introduk-
tion var vi til gudstjeneste sammen 
med 2400 andre mennesker! Det 
viste sig, at det var nye medlem-
mer af kirken, og gudstjenesten 
var en slags bibelundervisning for 
nye medlemmer. Det var en væl-
dig god tale, kirkens hovedpræst 
Rick Warren holdt. Rick Warren 
er måske kendt af nogle, idet han 
var én af de præster, som bad én af 
indvielsesbønnerne ved Præsident 
Barrack Obamas indsættelse som 
amerikansk præsident. Warren 
prædiker, så alle kan forstå, hvad 
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”I have got Jesus in my heart”

han mener, ligetil og bibelsk, så 
det var dejligt at opleve.
I det hele taget var det kende-
tegnende for de menigheder, vi 
besøgte, at de ikke pakkede noget 
ind. De var meget ligefremme i 
deres forkyndelse af Bibelen som 
Guds ord og Jesus Kristus som 
frelser og troen på, at Jesus er den 
samme i går, i dag og til evig tid. 
At Jesus lever i dag og griber ind 
i menneskers liv i dag. Ganske 
interessant var det også, at én af de 
lutherske præster, som vi besøgte, 
sagde, at ”de kirker, som oplever 
vækst i USA, er de kirker med en 
konservativ teologi.
Samtidig med, at de var meget 
konservative i deres bibelsyn 
og deres indhold, så var alle de 
menigheder, vi besøgte, moderne 
i deres form. Og det uanset om 
vi besøgte reformerte, baptistiske 
eller lutherske menigheder. Musik-
ken var moderne med bands og 
lovsangsmusik. Indretningen af 
kirkerne var også moderne. Bl.a 
var der storskærme til sangene og 
til filmklip eller musikklip, eller 
hvad de ellers brugte under guds-
tjenesten. 
Meget andet kunne nævnes fra 
turen, men der er dog ét sted, som 

jeg særligt vil fremhæve, og det 
var vores besøg hos en baptist-
kirke der hed: ”Friendship Baptist 
Church”. Og det var absolut præ-
get af ”friendship”, altså venskab. 
Der var en vidunderlig kærlig 
atmosfære iblandt de mange 
gudstjenestedeltagere (der er nogle 
mennesker, der kan li´ at være 
anonyme ved en gudstjeneste, men 
her var det i hvert fald umuligt at 
gemme sig i flokken. Stort set alle 
1000 gudstjenestedeltagere var 
nemlig sorte amerikanere, så vi 
vinterblege danskere kunne ab-
solut ikke gemme os i mængden) 
Gudstjenesten foregik stort set, 
som vi ser det i film, hvor der er 
et mægtigt kor med omkring 50 
sangere, som sang af hjertets lyst. 
Gudstjenesten blev indledt med en 
velkomst, der var til at tage og føle 
på. Hvis man ikke var vågen, da 
man kom, så blev man det i hvert 
fald, da lydstyrken var helt i top. 
Kort efter skulle vi alle op og stå 
og omfavne hinanden som et tegn 
på Guds kærlighed. Det virkede 
helt naturligt at vende sig mod de 
andre, og det blev til en del omfav-
nelser den morgen. Jeg ved ikke 
helt, om det dur´ i Sct.Johannes 
kirke, men måske skulle vi lade 

det komme an på en prøve! Nå, 
men gudstjenesten fortsatte fuld 
af ånd og liv, med en fin prædiken 
også. Imellem alle stolerækkerne 
var der for øvrigt 8 menighedstje-
nere, som under hele gudstjenesten 
gik rundt og hjalp folk, hvis de 
skulle bruge en salmebog, et lom-
metørklæde, en blyant eller, hvad 
det måtte være. Til sidst i guds-
tjenesten var der så indsamling, 
og det var et flot optog, da 1000 
mennesker gik glade rundt i kirken 
og puttede penge i indsamlings-
bøssen.  Til sidst kom menigheds-
tjenerne op, og alle klappede ad 
dem. Den gudstjeneste er virkelig 
svær at forklare, den skal simpelt-
hen opleves! Efter gudstjenesten 
var der vel omkring 20 mennesker, 
som kom hen til os og sagde ”vel-
kommen” og ”dejligt at se jer”. 
Jo, det var skønt at mærke noget 
af Guds kærlighed igennem disse 
mennesker.

Mange andre ting kunne være 
nævnt fra vores tur, men dette blot 
for at give et lille indtryk heraf. Til 
efteråret vil Lennart og jeg holde 
en lille sogneaften, hvor vi fortæl-
ler lidt mere fra vores tur og også 
viser en del billeder herfra.

Scot Christensen
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Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

Pinse

Tirsdag d. 2. juni kl. 13:00 Sogneudflugt (Se omtale side 2).
Onsdag d. 10. juni kl. 14:00 Café Johannes får besøg af Onsdagscaféen fra Vamdrup.
Onsdag d. 10. juni kl. 19:30 Sognedagens andet planlægningsmøde. (Alle er velkomne!)
Mandag d. 15. juni kl. 20:00 Koncert. ”Berliner-pakken 2009(10)” Koncert nr. 2 Den anden orgelkoncert 

med “nyt” fra det berlinske kirkemusikliv. Titulærorganist Wolfgang 
Seifen fra Kaiser Wilhelm Gedächtsnis Kirche.

Torsdag d. 18. juni kl. 19:30 IM-møde. Tale v/ Landsdelsekretær Niels Jørgen Larsen, Hinnerup Emne: 
”Omsorg for flere”. Lovsang Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.

Fredag d. 26. juni kl. 17:00 Ord og toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af 
Edward Elgar. Korister fra Sct. Johannes kirkes kor Bjarne Hersbo, orgel.

Fredag d. 17. juli kl. 17:00 Ord og toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af 
bl.a. Bach/Widor, Hersbo og Willscher. Korister fra Sct. Johannes kirkes 
kor, Bjarne Hersbo, orgel.

Fredag d. 14. aug. kl. 17:00 Ord og toner. Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik. 
Korister fra Sct. Johannes kirkes kor, Thomas Bach Madsen, orgel.

Torsdag d. 20. aug. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder Børge Ladekjær, Sørvad. ”Hedeperlen”, 
Hejnsvig, synger. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.

Tirsdag d. 25. aug. kl. 14:30 Spætten (kirkens børneklub) begynder en ny sæsson.
Onsdag d. 26. aug. kl. 19:30 Sognedagens tredje og sidste planlægningsmøde. (Alle er velkomne!)
Torsdag d. 27. aug. kl. 9:30 Ørnereden (kirkens legestue) begynder en ny sæsson.

Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se ferie på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled, Vestergade 92.
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden (Se ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12. 

Så er det kirkens fødselsdag. Sådan 
kalder vi det, fordi det var i pin-
sen, at det kristne fællesskab for 
alvor blev stiftet. Jesu disciple var 
godt nok sammen før pinse, men 
det var først i pinsen, at Jesus selv 
sender sin Hellige Ånd til jorden 
for at befæste og vejlede de kristne 
menigheder, der skulle opstå. Her 
i Sct. Johannes Kirke fejrer vi 
pinsen som kirkens fødselsdag. Vi 
holder kirkekaffe efter gudstjene-
sten, og det bliver med kagemand 
og lys i kagen. Børnene synes, det 
er en god ting, at vi holder denne 
fødselsdag. På en måde er det også 
ret afgørende, at de får en fornem-
melse af, at kirken ikke kun er en 

bygning, men først og fremmest er 
de mennesker, der er menighed i 
den. Kirken er ikke døde mursten, 
men os, levende stene i kirken. Når 
vi så kommer sammen om kirkens 
fødselsdag, kan vi både se, høre, 
føle og smage, at menigheden er 
en levende størrelse.
Nu kunne vi så spørge hinanden, 
om det ikke bare er et socialt ind-
slag, som ikke har ret meget med 
Gud og Hans Helligånd at gøre. 
Nej - Det er her som med så meget 
andet. Noget skal vi gøre og ikke 
forsømme andet. Vi skal holde 
gudstjeneste, men samtidig skal 
gudstjenesten jo styrke os til livet 
i fællesskab bagefter. Hvis menig-
heden kun ser hinanden i kirken, 
bliver det meget hurtigt et tomt og 
dødt fællesskab, der kun ser ud til 
at være der på overfladen. Vi må 

skabe plads og tid til, at vi også ser 
til hinanden uden for kirkens rum.
Det var netop også det, den første 
pinse drejede sig om. Jesus ville 
skabe muligheden for, at Hans 
disciple kunne gå ud til andre men-
nesker for at bringe godt budskab 
til dem. Var Han blevet på jorden, 
var disciplene stadig bundet til 
samvær med ham (så at sige i 
kirkens rum), men nu drog Han til 
Faderen for at sende sin Helligånd 
til jorden. Nu var der ikke noget, 
der bandt disciplene til et bestemt 
sted. Nu kunne de frit gå ud og 
leve det liv, Jesus havde lært dem. 
Et liv i kærlighed til mennesker, 
vejledt af Helligånden.
I ønskes alle en glædelig pinse! 
(Se salme 290 - I al sin glans nu 
stråler solen...)

Lennart Jessen
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Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

Kontakt & Adresseliste

En ny verden!
Jeg har mødt en ny verden... I forbindelse med 
vores nylige Påskefest skærtorsdag, skulle jeg 
oplæse fra Lukas evangeliet kap. 23 om Jesu 
korsfæstelse. Som mange andre synes jeg ikke, 
at den alm. Bibel er særlig læsevenlig, så jeg 
havde fundet frem til, at jeg ville prøve at læse 
op fra Bibelen på hverdagsdansk - og hvilken 
forandring. Teksten i Bibelen på hverdagsdansk  
var så anderledes og letlæst, at  jeg lige måtte 
se i den alm. Bibel, om det nu også var det rig-

tige stykke. Så hører du til dem, som synes, at Bibelen er svær at 
læse, så skulle du prøve Bibelen på hverdagsdansk. Du vil blive 
glædelig overrasket. God læselyst!!!

Allan Skovrider
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1. juni 2. pinsedag. 10:00J SAC
7. juni Trinitatis søndag 8:30 og 10:00J LBJ Vort eget missionsproj.
14. juni 1. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J SAC
21. juni 2. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J LBJ FDFs Missionsarbejde
28. juni 3. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J SAC
5. juli 4. søn. efter trin. 10:00 SAC Bibellæser-Ringen DK
12. juli 5. søn. efter trin. 10:00 SAC IKON
19. juli 6. søn. efter trin. 10:00 SAC Vort eget missionsproj.
26. juli 7. søn. efter trin. 10:00 LBJ Diakonhøjsk. i Århus
2. aug. 8. søn. efter trin. 10:00 LBJ
9. aug. 9. søn. efter trin. 10:00 LBJ Dialogcentret
16. aug. 10. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J SAC Dansk Israelsmission
23. aug. 11. søn. efter trin. 10:00 LBJ Vort eget missionsproj.
23. aug. 16:00 SAC Kl. 16 Agapegudstjeneste
30. aug. 12. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J LBJ Døvemenighederne
6. sept. 13. søn. efter trin. 8:30 og 10:00J SAC Diakonissestiftelsen
7. sept. 19:00 SAC+LBJ Børn & Unge-gudstjeneste

Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.

Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
 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, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (ikke fredag).
Organist: Bjarne Hersbo, tlf. 9712 6802, hb@hersbo.dk
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 2015 2995, ostersen@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret tirsdag kl. 900 til 1000.

Kirkeblad i sort/hvid for svagtseende kan fås via kirkekontoret.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme 
ordning. Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.


