
Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Deadline er 3. januar 2010.

Kunst i kirkenDøbte
Jeg er autodidakt billedkunstner, 
der i mange år har arbejdet med 
billedsproget som udtryksform. 
Med klangbund i Ny- og Gl. te-
stamentes episoder og dramatiske 
hændelser opstår billeddannelsen 
til de religiøse malerier. Ved at gå 
ned i teksternes liv og atmosfære 
popper der billeder op, der kræver 
at blive malet!! Til andre billeder 
hentes inspirationen i naturen: 
(Landskabet, skoven, stranden el-
ler kysten). Sanset ved lyde, lyset, 
luften og naturens bevægelser.
Jeg håber, at beskueren vil gå med 
ind i billedsprogets fantasiver-
den med øjne og hjerte åben - for 
derigennem at sanse flere af livets 
mange facetter og værdier, både 
i troens verden og i den natur, vi 
er en del af. Musikken, sangen, 
det skrevne eller talte ord er alle 
veje til at begribe mere af Guds og 

menneskets væsen. Billedsproget 
er et lignende medie til at komme 
væk fra overfladen - ned i dybden 
af de åndelige værdier.
Jeg håber, du får en god oplevelse 
på vejen rundt i udstillingen no-
vember og december måned.

Hago Pedersen

BØRNEVENLIG JULEGUDSTJENESTE
I år vil vi forsøge at efterkomme et ønske, som flere 
har ytret i de senere år. I Sct. Johannes Kirke har vi to 
julegudstjenester, som nok har dybere rødder i tra-
ditioner end de fleste andre kirkers julegudstjenester 
har. Det er i sig selv en oplevelse for dem, der holder 
af den tradition. Til gengæld er der flere yngre fami-

lier, der efterspørger en julegudstjeneste, der har et lettere 
udrtyk. Nu er chancen der så. Den 24. kl. 11:00 åbner vi kirkedørene 
for alle, der gerne vil opleve en familiegudstjeneste i børnehøjde. Vi er 
nede på gulvet hos børnene i bogstaveligste forstand. Det skal stadig 
handle om jul, og der skal selvfølgelig også være noget for de voksne. 
Det er måske svært at finde det rigtige navn til denne julegudstjeneste, 
men hvis det lydder som noget, der kunne være for jer, så prøv!

Lennart Jessen

1.8.2009 - 30.9.2009
William Ravnholt Kristensen
Agnethe Sasser Tungelund
Silas Stubkjær Kronborg
Mads Lund Svaneklink
Cecilie Rom Jakobsen
Oscar Roed Ditlevsen
Grethe Eg de Boyett
Jasmin Kilic Darell
Stine Metz Dige

FORFULGTE KRISTNE 
Årets høstgave hjælper forfulg-
te kristne i Pakistan. 

ALPHA Kursus
 I det nye år afholder vi 

Alphakurser i kirken.

STØT KIRKEBLADET 
Vi behøver hjælp, hvis bladet 
skal kunne fortsætte.

JULEMARKED 
KFUM-Spejderne fra Sct. 
Johannes Gruppe holder 
igen julemarked!

JULEFEST 
I år holder vi julefest for alle 
den 28. dec. kl. 14:00

SOGNEAKTIVITETER
 Find kirkelige aktivitetsgrupper 

inde i bladet.

TUR TIL USA
 Kom til sogneaften i dec., hvor 

vi viser billeder og fortæller om 
kirkerne i Californien.
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Aktuelt
Hjælp kirkebladet

Tak for Sognedagens overskud!

USA - Kirkelivet i Californien

Spejdernes Julemarked

I år er der flere kirkebladsruter, som bliver ledige. 
Mange har gået med kirkebladet i mange år, men nu 
mangler vi nogle frivillige, der gerne vil tage en går-
tur med kirkebladet 5 gange pr. år. Kontakt venligst 
kirkekontoret, og meld dig som uddeler! Der venter 
dig en fest forude, hvis du er med.
Tidligere har vi indlagt et girokort i bladet, for at 
bede alle I læsere om en økonomisk hjælp til Kir-
kebladet. Igen i år vil vi spare de mange penge, det 
koster at trykke girokort. Jeres nødvendige støtte til 
bladet kan indbetales som vist herunder. På forhånd 
tak for en god gave!

#

GAVE TIL KIRKEBLADET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
� Indbetal via bank til: reg: 7614 konto: 1028209
� Indbetal via gironummer: 83664347
� Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé

Bemærk skattefradragsmuligheden, som
kirkekontoret kan være behjælpelig med.

Hjertelig tak!

Sognedagen var igen en rigtig god oplevelse med 
mange sjove og interessante indslag. Mange hjæl-
pende hænder har båret med, så det kunne blive godt. 
Der blev skabt et overskud på ca. 17.000,- kr. Mange 

tak for hjælpen til alle sponsorer 
og medhjælpere, der gjode dagen 
til en festlig dag for vores kirke.

Menighedsarbejdet

Vi vil gerne sige en stor tak til alle, der mødte op på 
vores sølvbryllupsdag, eller på anden vis var med til, 
at give os en minderig dag. Tak for gaver og besø-
gene på Kingosvej.

Venlig hilsen Tove & Lennart Jessen

Onsdag den 25. november 
kl. 19:00 holder vi advents-
hygge for besøgsvenner i 
Sct. Johannes Kirke.
Der er tilmelding til Tove 
Jessen senest dagen før.
Sct. Johannes Kirkes be-
søgstjeneste er hele tiden 
i bevægelse, og der er løbende brug for nye besøgs-
venner. Hvis du går med tanker og overvejelser i den 
retning, er du meget velkommen til at være med ved 
vores adventshygge, eller kontakt sognemedhjælperen 
for en uforpligtende snak om emnet.
Hvis du sidder meget alene og kunne ønske en be-
søgsven, må du også meget gerne rette henvendelse 
til undertegnede. Vi vil gerne hjælpe dig frem til en 
ordning.

Tove Jessen

Besøgstjenestens adventshygge

November - December - Januar

Søndag den 22. nov. kl. 11:00....
Vi tilbyder: salg af dekoratio-
ner, juletræer, pyntegrønt, 
syede, strikkede, klippede, 
filtede og malede nisser 
og engle. Spil og fiske-
dam for de yngste. Ame-
rikansk lotteri. Madbod og små 
aktiviteter.

Med stor spejderhilsen KFUM-spejderne i Herning

I april måned var Scot Christensen og jeg på en stu-
dietur til Californien. Vi var 20 præster, som skulle 
besøge flere forskellige kirkesamfund, og studere 
deres forhold på nærmere hold. Det blev en vellykket 
tur, hvor sognepræst Poul Joakim Stender og tidligere 
biskop Jan Lindhart have sørget for indholdet. Den 3. 
dec. kl. 19:30 vil vi fortælle og vise billeder fra turen. 
Noget af det interessante ved turen var, at den også 
gav ideer til vores kirke. Kirkerne var meget for-
skellige, og deres fremtid i det amerikanske folk vil 
sikkert også få meget forskelligt udfald. Noget af det 
californiske kirkeliv må vige og har haft sin tid, andet 
får bedre modtagelse i menighederne. Kom og hør!

Lennart Jessen
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Aktuelt

Høstgudstjenestens overskud

Alphakursus i Sct. Johannes kirke

Tak!

I år kunne høstgudstjeneste og den efterfølgende 
frokost indbringe ca. 9000,- kr. Ved ikke at øre-
mærke en stor del af gaverne, har sognet støttet, at vi 
videregiver denne gode hjælp til forfulgte kristne i 
Pakistan. Mange tak for hjælpen!

Hjertelig tak til alle jer, som var med til at gøre min 
40-års fødselsdag til en dejlig dag! Tak for de mange 
besøg og de mange flotte gaver. En større gruppe 
fra menigheden var med i en pengegave, og flere er 
nok lidt spændte på, hvad jeg har købt for pengene. 
Nogle af pengene har jeg brugt på noget meget fin 
glaskunst. Efter fødselsdagen var Ingibjørg og jeg 
på besøg hos glaskunstneren, ”Gitte glas” fra Vin-
derup. Hun er en særdeles dygtig glaskunstner, og 
vi talte lidt sammen om noget glaskunst, der kunne 
være passende i vort hjem. Efter lidt snak frem og 
tilbage endte det med, at hun lavede 3 ikoner på et 
langt stykke drivtømmer, som hun havde fundet ved 
Vesterhavet. På hvert af de ikoner er der ét af de sym-
boler, vi har på vores kirketårn, henholdsvis: korset, 
ankeret og hjertet. Derudover også det fjerde symbol 

vi har, nemlig: ”alfa og omega”. På den øverste ikon 
står der, ”Sct.Johannes kirke”, og på den midterste 
ikon er skrevet skriftstedet fra Johannes Åbenbaring 
kap 1 vers 8, hvor der står: ”Jeg er alfa og omega, 
siger Gud Herren, han som er og som var og som 
kommer, den Almægtige”. Vi er meget, meget glade 
for dette stykke kristne kunst, som både er meget 
smukt og samtidig et godt og varigt minde om vores 
kirke og menighed. Så tak herfor! Hermed er også en 
anbefaling videregivet af kunsteren, ”Gitte glas”, som 
vi på det varmeste kan anbefale!
Sidst, men ikke mindst, vil jeg også sige hjertelig tak, 
til alle jer, der på forskellig vis hjalp til med alle de 
mange praktiske ting, der er forbundet med afholdel-
sen af en sådan fest.

Hjertelig hilsen Scot Christensen

Til foråret påtænker undertegnede at begynde et 
alphakursus ved kirken. Alphakurset er et kristen-
domskursus, som tager fat i nogle af de helt centrale 
sider ved kristendommen, f.eks: ”hvem er Jesus”?, 
og ”hvorfor døde Jesus”? Endvidere også spørgsmål 
som: ”Hvordan modstår jeg det onde”, og mange 
andre vigtige ting. Kurset strækker sig over 11-12 
aftener henover foråret. Kurset er både for nysgerrige 
og søgende mennesker, som måske ikke er vant til 
kirke, eller uafklarede i forhold til kristendommen; 
men også for nye og gamle kristne.
Hver aften begynder med fælles- spisning. I den 
forbindelse har vi brug for en kvinde/mand, der vil 
påtage sig at være koordinator heraf. Det indebærer 
at vedkommende sørger for, at der bliver lavet mad 
til cirka 15-20 personer. Det behøver ikke være en 
5-stjernet-menu, men det må gerne være noget, man 
bliver mæt af! Denne person skal sørge for, at finde 
folk, der vil stå for maden/indkøb de pågældende 
aftener. Det vil betyde meget for os og for kursusfor-
løbet, hvis der er én, der vil påtage sig denne tjeneste! 
Den er ulønnet, men som så meget andet arbejde i 
Guds Rige, stort eller småt, så er det først og frem-
mest Gud, vi tjener, og ham der lønner os! 
Hvorfor overhovedet afholde et sådant kursus?
Lad mig svare med et ord fra 1.Timotheusbrev kap. 
2 vers 4: ”..(Gud) vil, at alle mennesker skal frelses 
og komme til erkendelse af sandheden”. Det er Guds 
vilje, at alle mennesker skal lære Ham at kende og 
frelses fra synd, død og fortabelse. Det er Guds gode 
vilje og ønske for ethvert menneske på denne jord. At 
der så desværre er mennesker, som vil noget andet, 

og som ikke vil have 
med Gud at gøre, det 
er deres eget valg. Og 
de mennesker må så 
selv bære konsekven-
sen af deres fravalg af 
Gud. Men som troende 
kristne må vi holde 
fast ved det afgørende, 
at Guds vilje og Guds 
plan for mennesket 
grundlæggende er god 
og båret af Hans kær-
lighed til os.
Når det er Guds vilje, 
at alle mennesker skal 
frelses og komme til 
erkendelse af sandheden, så må det også være Hans 
menigheds vilje. Det er jo soleklart. Derfor er det 
også vigtigt, at vi har noget udadvendt arbejde fra 
menigheden, og at vi hver især arbejder med på at 
virkeliggøre lidt af Guds gode vilje for mennesker. 
Det kan vi bl.a gøre ved at bede for kurset, invitere 
folk med og måske give en praktisk hånd med. Alle 
tre ting er særdeles vigtige.

Scot Christensen

November - December - Januar
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Sognets aktivitetsliste
Ajourført liste findes også på www.sctjohannes.dk

Menighedsrådet
Formand Anita Kofoed
Tlf. 5071 0887

Sogneeftermiddag
Henning Jensen
Tlf. 9712 7941

Menighedsarbejdet
Formand Henning Jensen
Tlf. 9712 7941

Sogneaften
Henning Jensen
Tlf. 9712 7941

Sognedagen
Henning Jensen
Tlf: 9712 7941

Kirkebladet
Lennart B. Jessen, Tlf. 9721 4483
lj@sctjohannes.dk

Kirkens legestue
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

Børnekirken
Scot A. Christensen
Tlf. 9721 4293

Børneklubben Spætten
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

Café Johannes
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

Besøgstjenesten
Tove B. Jessen
Tlf. 4035 6553

Agapegudstjeneste
Scot A. Christensen
Tlf. 9721 4293

Sct. Johannes Kantori
Britta Svensgaard  
Tlf. 9716 2290  

Sct. Johannes Kirkes Kor
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Koncerter
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Musikandagt ”Ord & Toner”
Organist Bjarne Hersbo
Tlf. 9712 6802

Tirsdagsklubben
Jens Kristiansen
Tlf. 9712 9399

IM-møde
Selma Holm
Tlf. 9712 9796

Moder Theresa
Inger Jensen - Tlf. 9712 7941

Herning Kirkehøjskole
Jens Søgaard
Tlf. 9722 1686

Danmissions Genbrug
Gl. Landevej 139
Tlf. 9721 2740

KFUM-Spejderne
Sct. Johannes Gruppe
Lars Rømer
Tlf. 8765 6160

FDF - Herning 2.
Poul Erik Schroll
Tlf. 9721 1449

Morgenandagt i kirken
Scot Christensen, Tlf. 9721 4293
Lennart Jessen, Tlf. 9721 4483

Blå Kors Boghandel
Gl. Landevej 122
Tlf. 9721 6044

Blå Kors’ Pensionat
Møllegade 35
Tlf. 9722 3422

Kirkens Korshærs værested
Fruehøjvej 33
Tlf. 9722 1636

Luthersk Mission
Børge F. Svinth
Tlf. 9726 6467 - lmherning.dk

LMU
Fillip Kjøller-Hansen
Tlf. 6140 6255 - herninglmu.dk

KFUM og KFUK
Lars Kjærsgaard
Tlf: 9714 5666

Midtjyllands Døvemenighed
Tlf: 8638 4011

Kirkekaffe i Sct. Johannes
Daniel Jessen
Tlf. 2666 0664  

ØRNEREDEN

JULEMARKED
FDF holder julemarked lørdag d. 28. November kl. 10-15 i FDF-huset 
”Krummen” Vesteragervej 19 i Herning. Besøg os og kom i julestem-
ning. Vi har friskfældede juletræer, og kan bringe dem ud.
Du kan lave din egen adventskrans eller dekoration, eller
købe færdiglavede. Kaffe, the, glögg og æbleskiver
kan købes. Der vil være aktiviteter for dig og dine børn.
Måske kommer Julemanden forbi....
Alle er velkomne!
Mange julehilsner
Støtteforeningen FDF Herning 2
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Mandag d. 2. nov. kl. 19:00 Autografkoncerten 2009.
    15-års jubilæumskoncert under medvirken af 13 organister.
Torsdag d. 5. nov. kl. 19:30 Sogneaften. Aida Andersen, næstformand i vores menighedsråd og psykolog 

fra foreningen Agape kommer. Emnet er ”depression”.
Lørdag d. 7. nov. kl. 9:00 Kirkehøjskole i Fredens Kirke. v/ Provst Kirsten Thyssen.
Lørdag d. 7. nov. kl. 10:00 Diakonidag. Biskop Karsten Nissen taler om formiddagen. Program udgives af 

Holstebro, Aulum, Struer og Lemvig Kredsen (Der er tilmelding).
Tirsdag d. 10. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”På jagt efter livet” v/ Moses Hansen, Hosted.
Torsdag d. 12. nov. kl. 14:00 Mother Teresa.
Tirsdag d. 17. nov. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Emne: ”Et liv med kunst” v/ Bitten Damgaard, Herning.
Torsdag d. 19. nov. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær Søren Grysbæk, Horsens, Lovsang. Der bliver 

bogsalg. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 24. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Hverdag i Iran” v/ Karin Jensen, Herning.
Onsdag d. 25. nov. kl. 19:00 Bøsøgstjenesten holder adventshygge. Se omtale her i bladet!
Torsdag d. 26. nov. kl. 14:00 Mother Teresa. 
Torsdag d. 3. dec. kl. 19:30 Sogneaften. ”USA” v/ Scot Christensen og Lennart Jessen. Se side 2.
Lørdag d. 5. dec. kl. 9:00 Kirkehøjskole i Sct. Johannes Kirke v/Sognpræst Lisbeth Filtenborg og 

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen.
Tirsdag d. 8. dec. kl. 19:30 Tirsdagklubben. ”Julestemning” Mød op til fantastisk aften, sang, lotteri m.m.
Torsdag d. 10. dec. kl. 14:00 Mother Teresa. Advent hygge.
Tirsdag d. 15. dec. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. v/ læge Knud Jakobsen. Emne oplyses senere.
Mandag d. 28. dec. kl. 14:00 Julefest. Vi gentager sognets julefest med børn, juletræ, julespil, islagkage og 

meget, meget mere... Alle er velkomne! v/ Tove og Lennart Jessen.
Søndag d. 3. jan. kl. 13:30 Nytårsfest. Vi begynder med gudstjeneste kl. 13:30 og fortsætter derefter med 

hyggeligt samvær, kaffebord m.v. i kirkens lokaler.
Mandag d. 11. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge 
Tirsdag  d. 12. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge. Vi deltager i Bethania.
Onsdag  d. 13. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge
Torsdag d. 14. jan. kl. 14:00 Mother Teresa. 
Torsdag d. 14. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge
Fredag   d. 15. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge. Bethania deltager hos os.
Torsdag d. 21. jan. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Lovsang. 

Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 28. jan. kl. 14:00 Mother Teresa.

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 samles Børneklubben Spætten (Se ferie på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
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.

November - December - Januar  2009-10

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 holder vi igen julefest.
Vi begynder inde i kirken. Derefter går vi ind til juletræet i Glassalen. Der bliver hygge med 
dans om juletræet, der bliver julehistorie, julespil ved børneklubben ”Spætten”, vi synger, le-
ger og har det hyggeligt. Der bliver kaffe og kage, og børnene får til slut en godtepose med 
hjem. Tag børn eller børnebørn med eller kom, som du er! Vi ses!

Menighedsarbejdet
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Kontakt & Adresseliste

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. nov. Alle helgens søn. 11:00 J SAC 16:00 LJ+SAC DSUK (kirker i udl.) Kirkekaffe forud kl. 15:00
8. nov. 22. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JLJ KFUMs Social. Arb.
15. nov. 23. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 J SAC DK Kirk. Mediecent
22. nov. Sidste søn. kirkeår. 9:30 + 11:00 JLJ Indre Mission KFUM Julemarked kl. 11
23. nov. 19:00 LJ + SAC B&U-gudstjeneste

29. nov. 1. søn. i advent 9:30 LJ+SAC og 16:00 SAC Vort eget missionsproj. Der er offergang.
(Agape gudstj.)

6. dec. 2. søn. i advent 9:30 SAC Kir. Arb. Sydslesvig
13. dec. 3. søn. i advent 9:30 LJ Menighedsarbejdet
20. dec. 4. søn. i advent 9:30 SAC Foreningen AGAPE
24. dec. Juleaften 11+16:00 LJ & 14:30 SAC Børnesagens fællesråd Børnevenlig tjeneste kl. 11
25. dec. Juledag 9:30 LJ
26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 SAC
27. dec Julesøndag 9:30 LJ
1. jan. Nytårsdag 14:00 SAC Det Danske Bibelselsk.
3. jan. Helligtrekonger 11:00 J + 13:30 SAC Kr. Pædag. Institut Nytårsfest m/gudstj. 13:30
10. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J LJ Mission bl. Hjemløse
17. jan. 2. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J SAC Mellemkirkeligt Arb.
24. jan. Sidste søn. eft h3k. 9:30 + 11:00 J LJ Kirkens Korshær
31. jan. Septuagesima 9:30 + 16:00 SAC Vort eget missionsproj. (Agape gudstj.)
7. febr. Seksagesima 9:30 + 11:00 J LJ KLF Kirke og Medier

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

Gudstjenester
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En duft som selv engle falder i staver over

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 - Ring til kirkekontoret og få det tilsendt

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.

Nu er vi så småt ved at kunne dufte julens komme. Her i byen er man ved at planlægge den hektiske travl-
hed. De ansatte på kirkegårdene skal til at pynte med gran. Sådan kender vi vel alle nogle situationer, der med 
sine dufte fremkalder kære minder om julen. Fantasien kan ligefrem få mundvandet til at løbe, hvis man også 
kommer til at tænke på julemaden, der kan være så overdådig her til lands. Ja – fantasien kan få noget at se 
til her, hvor julen kommer. Lad os et øjeblik bruge vores fantasi. Hvad kommer engle mon til at mindes, når 
de fornemmer en duft af jul? Hvad kommer der frem for deres indre øje? Jeg forestiller mig, at de vil falde i 
staver over det, de så julenat for to tusinde år siden. Godt nok er julen fyldt med gode ting her hos os, men det, 
englene så julenat i Betlehem, vil de sikkert ikke bytte for nok så mange minder om duften af gran, stegt gås 
eller julegaver i farvet papir. Jeg tænker, de mindes det lille barn i Marias favn. En moder der ser på sit barn 
med taknemmelige undrende øjne. En lykke som selv engle ikke kan opleve, men netop kun falde i staver over. 
Bliver det mon jul i år igen? Bliver det mon rigtig jul? Ikke sådan den normale jul omkring os, men en jul, hvor 
der bliver jul inden i os. Bliver vore hjerter mon fyldt med taknemmelighed og glæde over det, der skete der i 
stalden ved vintertide? Gud vil gerne, at det bliver rigtig jul hos hver eneste af os. ”En fattig jomfru sad i løn, 
og fødte Himlens kongesøn. Halleluja, halleluja!” - Glædelig jul og et velsignet nytår!  Lennart Jessen

Info.


