
Næste kirkeblad indeholder april - maj måneder. Deadline er 1. marts 2010.
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1.10.2009 - 31.12.2009
Emma Agerbo Butzkowsky Simmelkjær
Janni Direksri Bonnerup Nielsen
Marcus Bauneborg Hermansen
Niels Kristian Aarhus Nielsen
Cecilie Molin Christensen
Rasmus Horslund Jensen
Silas Vestergaard Schou
Marcus Holck Knudsen
Magnus Dal Jacobsen
Mia Amalie Meyhoff
Lucas Hansen
Maj Pedersen
Emma Lyhne

Igennem flere år har menighedsrådene arbejdet med forbedring af 
parkeringsforholdene omkring kirken. I 2009 blev arbejdet så endeligt 
påbegyndt. Nye parkeringspladser, omlagt flisebelægning, ændring af 
dige med bænke, sænkning af kantstene, opstilling af pullerter og ens-
retning af gaden er nu færdiggjort. Tilgængeligheden er blevet meget 
forbedret for kørestolsbrugere og besøgende med rollator. I samarbejde 
med boligforeningen på Fredhøj blev man så endelig enig med kom-
munen om udformningen, finansieringen og vedligehold.
Men trods dette flotte resultat, som vi langt hen ad vejen kan takke 
både menighedsråd, kirkeværge og kirketjenere for, så kan tilgænge-
ligheden blive besværet alligevel. Vore kirketjenere har kæmpet i flere 
uger med det store hvide tæppe, der er faldet ned fra himlen. Men det 
er da positivt at kirken fejer for egen dør :) Det gør adgangen for me-
nigheden nemmere.

Diakoniens dag
7. februar.
Se side 5.

MA’s Årsmøde
4. marts - kl. 19:30
Se bagsiden!

Indsamling
7. marts
Se side 4.

Café fylder 3 år
24. marts
Se side 3.

Husk Fyraftens-
gudstjenesten 
den 3. marts.
Se bagsiden!

Kristian Østergaard giver tilgængeligheden en sidste hånds-
rækning i den nyfaldne sne, der faldt tykt i december-januar.

Lennart Jessen
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Diakoni
Februar - Marts

 Sct. Johannes Sogns Besøgstjeneste

 Fastelavn - 14. februar kl. 11 Fællesspisning
Vi indbyder alle til fastelavnsguds-
tjeneste. Derefter har vi festligt 
samvær om tøndeslagning og no-
get at spise. Vi har som sædvanlig 
flere tønder, hvor FDF og KFUM-
Spejderne hjælper til. Børn og 
unge bliver inddelt efter alder. Alle 
er velkomne! Da det er fastelavn er 
det helt i orden at klæde sig ud :)

Vi begynder igen de hyggelige fællesspisninger i det 
nye år. Det er hver anden torsdag i lige uger kl. 17-19.
Der er tilmelding enten via kirkens hjemmeside www.

sctjohannes.dk eller direkte 
til Jesper Tungelund på tlf: 
3025 7040. Man betaler 
20,- kr. ved arrangementet.
Prøv det!
Alle er velkomne!

Nyt fra tjenesten
En stor skare af frivillige venner 
har taget udfordringen op og meldt 
sig til at være besøgsven ud fra vo-
res kirke. Besøgstjenesten tilbyder 
vennerne løbende inspiration.
Næste inspirationstilbud arrangeres 
på tværs af folkekirkens besøgs-
tjenester og bliver onsdag den 24. 
februar kl. 19:00 i Herning Kirkes 
Kirkehus, hvor provst Kirsten 
Thyssen har emnet : ”Menneske-
syn og de vilkår, vi alle er un-
derlagt som mennesker”. Der er 
tilmelding senest den 22. februar 
til smh@herningkirke.dk eller tlf. 
9712 2395 eller til Tove Jessen. 
Alle interesserede er meget vel-
komne.
Et nyere tiltag ved Sct. Johannes 
Kirkes Besøgstjeneste, er tilbuddet 
om at få besøg af en mobil besøgs-

ven. Man kan kontakte besøgs-
tjenesten, for at blive besøgsven, 
modtage besøg eller blot få yder-
ligere information hos sognemed-
hjælper Tove Jessen på tlf. 4035 
6553 eller tbj@sctjohannes.dk

Mobil besøgsven
Mit navn er Selma Holm. Jeg har 
i godt 40 år boet i Sct. Johan-
nes sogn og haft min gang i Sct. 
Johannes Kirke. I ca. 20 år har jeg 
været besøgsven ud fra kirkens 
besøgstjeneste.
De sidste 16½ år besøgte jeg den 
samme dame i hver uge, hvilket 
var til stor gensidig glæde.
Nu er jeg blevet betroet en ny, 
spændende opgave i besøgstjene-
sten som ”mobil besøgsven”.
Det betyder, at jeg nu ikke læn-
gere kun skal besøge én person, 
men flere på skift.
Disse besøg tilbydes mennesker, 
som ikke magter at komme i Sct. 
Johannes Kirke på grund af syg-
dom eller alder.
Jeg har allerede en liste med 
navne på personer, som ønsker 
disse besøg, men der er plads til 
flere.
Mit mål er at af-
lægge et besøg om 
ugen, og alt efter, 
hvor mange, der 
kommer på listen, 
vil den enkelte få 
besøg ca. hver 2. – 
3. mdr.

Venlig hilsen Selma Holm

På billedet ses besøgsvenner, der er klar til at gå ud med en julehilsen til
deres besøgsværter.

ØRNEREDEN Legestue
hver torsdag.
Se prog. på 
hjemmesiden!
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Aktuelt
Februar - Marts

 Livets Bog i Sct. Johannes Kirke

 Café Johannes inviterer til fødselsdagskaffe

En ide og et nyt initiativ. For no-
gen tid siden var vores organist 
Bjarne Hersbo og hustru på en 
tur til Tyskland. Undervejs var 
de på besøg i en kirke, hvor 
de fandt Livets Bog i våben-
huset. Bjarne tog straks et 
billede af den og præsen-
terede sagen for mig, da 
han var kommet hjem 
igen. Vi var flere, der 
syntes ideen var så god, 

at den burde afprøves i Sct. Jo-
hannes Kirke. Vi har således fremstillet 

en til kirken, og placeret den i våbenhuset.
Men hvad er nu Livets Bog for en størrelse?
Oprindeligt kommer navnet fra den bog, der er om-
talt i Johannes Åbenbaringen kapittel 20 vers 11… 
Der bliver Livets Bog beskrevet som den bog, Gud 
indskriver alle de mennesker, der kommer i Himlen, 

altså de mennesker der bliver frelst og ikke går for-
tabt. Vi kan selvfølgelig ikke lave sådan en på jorden, 
og den, vi nu placerer i Sct. Johannes Kirke, garante-
rer heller ikke hverken for frelse eller fortabelse.

Når livets store øjeblikke kommer, da er det normalt, 
at vi tænker over meningen med livet, og over, hvad 
der skal blive af vore kære og os selv.
Med håbet om, at vi som kristne må være indskrevet 
i Livets Bog hos Gud, skal denne bog tjene som en 
stille bøn, at Gud må bevare alle vore kære.
Der findes en længere forklaring i bogen, men kort 
sagt kan man indsætte en A4-lomme med billeder og 
skrift, som omhandler en person, der er døbt, kon-
firmeret, viet eller begravet fra Sct. Johannes Sogn. 
Da disse lejligheder også er et menighedsanliggende, 
vil det være naturligt, at menigheden gør den slags 
synligt i kirken. Nu forsøger vi en periode og håber, 
der bliver taget vel imod denne gode ide.

Lennart Jessen

Cafe´ Johannes fejrer 3 års fødselsdag onsdag den 24. 
marts og inviterer alle, der har tid til at lægge vejen 
forbi, på gratis kaffe med boller og lagkage fra kl. 
14:00 – 16:00. 
Cafe´ Johannes er stedet, hvor man ganske uforplig-
tende kan komme og få en hyggelig snak. Her er der 
altid kaffe på kanden og brød på ta´ selv bordet.
Der er lagt vægt på det frie og uformelle samvær. Vi 
sidder ved små borde, det er den bedste løsning til en 
åben cafe´ .

Deltagerne i cafe´en hjælper lejlighedsvis med at 
knytte tråde til kirkens arbejde i øvrigt. Nogle gange 
foldes der sangblade til brug i gudstjenesten, der 
laves godteposer til julefest og div. forberedelser til 
aktiviteter, der gør det lettere at fremstille sjove ting 
for børnene i kirkens børneklub Spætten.
I nærmeste fremtid skal vi planlægge vores årlige 
forårsudflugt. Kom og vær med til at få indflydelse 
på, hvor turen skal gå hen.

Tove Jessen
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Ord & Handling
Februar - Marts

Sct. Johannes Sogn samler ind ved 
Folkekirkens Nødhjælps sogne-
indsamling søndag den 7. marts 
og går dermed til kamp mod sult i 
verden. 

Hvert sjette menneske på 
kloden får ikke nok at 
spise. Hver aften går de 
sultne i seng uden at 
vide, om de får mad 
næste dag. 
Josephine Bwanali 
er en af dem. Hun 
er flyttet fra sin 
voldelige ægte-
mand og bor nu i 

landsbyen Kagodo i det 
nordlige Malawi sammen med 

sine fire børn og sin mor. Familien 
er så fattig, at de voksne højst får 
mad én gang om dagen, mens bør-
nene får majsgrød, når de kommer 
hjem fra skole og igen om aftenen.   
Når Sct. Johannes Sogn søndag 
den 7. marts igen er med i Folke-
kirkens Nødhjælps årlige sogne-
indsamling, er det for at hjælpe 
familier som Josephine Bwanalis. 
De kan f.eks. lære at dyrke jorden, 
så den giver et større udbytte.
En milliard mennesker lever med 
daglig sult. Men sådan bør det ikke 
være i en verden, der kan produ-
cere mad nok til alle. Vi er med i 
sogneindsamlingen for at bekæm-
pe sult i verden. Vi opfordrer alle 

i sognet til at melde sig 
som indsamlere.
Jo flere indsamlere, der 
melder sig, des flere 
gadedøre kan vi nå ud 
til, og des flere mennesker kan vi 
hjælpe. Vi understreger, at både de, 
der går ud med raslebøsserne og 
de, der putter noget i dem, bidrager 
til at forbedre familien Bwanalis’ 
og andre fattige familiers fremtid.
Vil du være med til at give verdens 
fattigste mulighed for at ændre de-
res liv? Så meld dig som indsamler 
den 7. marts hos Lennart Jessen 
på tlf. 9721 4483 eller e-mail: lj@
sctjohannes.dk 

Nødhjælpsudvalget

En af tidens store undskyldninger 
for ikke at gå i kirke, og for den 
sags skyld ikke at bruge tid på 
Gud, kommer oftere. Mennesker 
siger til mig - Vi har ikke tid. Vi 
skal arbejde alle mand i familien, 
og når vi så endelig har fri - fri til 
at gøre ingenting, så orker vi ikke 
også at komme i kirken søndag 
morgen. Og undskyldningerne står 
i kø. Det næste man siger er, at det 
jo også kan være lige meget med 
kirken. Man kan jo sagtens have 
et forhold til Gud eller sin tro, selv 
om man ikke kommer i den lokale 
kirke. Man prøver så at trøste sig 
med, at alle bliver salige i sin tro, 
og at det nok skal gå altsammen 
alligevel. Jeg må protestere på det 
kraftigste. Der er ikke megen trøst 
i den slags. Det ser man, når man 
ved den ene begravelse efter den 
anden ser sønderbrudte menne-
sker, der mere eller mindre håbløst 
klamrer sig til sentimentale tekster 
fra populære nutidige sangskrive-
re. Håbløshedens mørke omklam-
rer alt for meget endda helt ind i 
kirkerne. Vi danskere tror alt for 
meget på os selv og vores fornuft, 
men jeg giver Søren Kirkegaard 

ret, når han siger: ”Den, som 
aldrig slap sandsynligheden, han 
indlod sig aldrig med Gud.”
Nu er vi igen på vej ind i fastetiden 
med retning mod påske. En ret 
overset højtid i forhold til den be-
tydning den burde have for kristne. 
Det er som med fodbold. Hvis man 
kun kender reglen for indkast, så 
kan man ikke være med i spil-
let. Julen er lidt det samme. Jesus 
bliver kastet ind i vores verden, 
men alt det andet kender vi ikke 
meget til. Hvordan skal man kunne 
finde trøst og vejledning, hvis man 
aldrig giver Gud en chance. Sen-
timentaliteten, man nyder i julen, 
kan ikke hjælpe, når livets proble-
mer melder sig. Du er i din gode 
ret til at vælge Gud fra. Den frihed 
har han givet et hvert menneske, 
men det har også indbygget konse-
kvens.
Hvis du nu skulle finde modet til, 
at ville vide mere, høre mere, ud-
sætte dig mere for Guds tiltale, så 
udfordrer jeg dig til at sætte Gud 
på en prøve. Kom til kirken, hør 
og bed. Guds løfter står ved magt 
også i denne påske 2010. 

Lennart Jessen

 Giv sultlne hjælp til selvhjælp - Sogneindsamling

 Gennem fastetid imod påske - Kirkens største højtid

PÅSKEN
Skærtorsdag 1. april
 Kl. 19:00 Gudstjeneste 

hvor begge præster med-
virker.

 Kl. 20:00 “Kaffebord” 
Traditionen tro vil vi også 
arrangere et efterfølgende 
kaffebord i Vestfløjen, 
hvor vi hygger os med 
fællessang af påskens 
salmer, og en uformel 
snak ved bordene - måske 
om påskens indhold.

Langfredag 2. april
 Kl. 9:30 Gudstjeneste ved 

Lennart Jessen.
 Kl. 15:00 Meditativ kon-

cert ved Bjarne Hersbo.
Påskedag 4. april
 Kl. 9:30 Gudstjeneste ved 

Scot. Christensen.
2. Påskedag 5. april
 Kl. 9:30 Gudstjeneste ved 

Lennart Jessen.
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Februar - Marts 2010
Sognekalender

Diakoni

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).
Ca. hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12. 

Torsdag d. 4. feb. kl. 19:30 Sogneaften med sang, hygge og tale ved cand. theol. Henrik Kofoed.
Lørdag d. 6. feb. kl. 9:00 Herning kirkehøjskole. Tema: Kristen i verden. Sted: Gullestrup kirke.
Tirsdag d. 9. feb. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Fokus på livet” v. hospicechef Herdis Hansen,
   Hvide Sande
Torsdag d. 11. feb. kl. 14:00 Mother Teresa. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag d. 16. feb. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Emne: Martin A. Hansen - liv og forfatterskab v. dom-

provst Arndt Jessen Hansen, Viborg
Torsdag d. 18. feb. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 23. feb. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”En Falckredders hverdag” v. Falckredder Helmer Olesen,
    Fjelstervang.
Onsdag d. 24. feb. kl. 20:00 Koncert. ”BERLINER-PAKKEN 2009(10)” Koncert nr. 4
    Denne koncert spilles af  professor Andreas Sieling, Berliner Dom.
Torsdag d. 25. feb. kl. 14:00 Mother Teresa. Vi samles i Glassalen.
Lørdag d. 6. mar. kl. 9:00 Herning kirkehøjskole. Tema: Kristen i verden. Sted: Herning kirkehus.
Tirsdag d. 9. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben ”Projekt Kirke til kirke i Nigeria” v. fotograf ved Herning 

Folkeblad, Flemming Hansen, Herning
Torsdag d. 11. mar. kl. 14:00 Mother Teresa. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag d. 16. mar. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. ”B.S. Ingemann - den lyse salmerdigter”  ved tidligere 

provst J. Ørum Jørgensen, Gjellerup. 
Torsdag d. 18. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Henning Sørensen, Grindsted. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 23. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Ensomhed og fællesskab” v. psykolog Inger Jacobsen,
    Staby.
Torsdag d. 25. mar. kl. 14:00 Mother Teresa. Vi samles i Glassalen.
Søndag d. 28. mar. kl. 20:00 Koncert. Påskeblomst! hvad vil du her? Påske-koncert med Sct. Johannes 

Kantori under ledelse af Irma Andersen. Ved orglet: Bjarne Hersbo.
Fredag d. 2. apr. kl. 15:00 Koncert. Langfredagsmeditation i Jesu dødstime.
    Ved orglet: Bjarne Hersbo.

www.diakoniensdag.dk * 7.2.10.
Igen holder vi 
diakoniens 
dag under em-

net ”Gud giver 
væksten”. Det 

bliver den 7. februar. 
Efter gudstjenesten kl. 11:00. Vi 
har tag-selv-frokost-med. Vi laver 
et fælles tagselvbord af det, vi 
kommer med. Undervejs vil der 
være information om Sct. Johan-
nes Kirkes diakonale tiltag og evt. 
samtale og ideer herom.

Årets salme 2009 - Sennepskorn
Mel.: Spænd over os dit himmelsejl

Min tro er som et sennepskorn,
et lille, bitte nummer.
Som birkes på et søndagshorn,
som små og tørre krummer.
Men sennepskornet har en kraft,
som ingen krummer før har haft.
Det træet i sig rummer.

Oh, Herre vand mit lille frø,
lad milde vinde råde.
Jeg ved jo, det skal aldrig dø,

Du har din egen måde.
Lad frøet vokse til et træ,
der giver grøde, bringer læ
i lyset fra din nåde.

Lad troens stamme blive stærk,
lad rødderne få fæste.
Lad kronen, som dit skaberværk,
kun virke for det bedste.
Og lad det så, i Jesu navn,
blot bære frugt, der er til gavn
for mig og for min næste.

Hans Tophøj Bork, 2009

 Ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
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Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
 Træffes daglig kl. 900 til 1300, samt torsdag kl. 1600 til 1800 - 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.

Menighedsarbejdets ÅrsmødeFyraftensgudstjeneste med..
Annoncer
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Velkommen den 4. marts kl. 19:30 til 
Årsmødet, MA’s øverste myndighed.
Alle stemmeberettigede folkekirke-
medlemmer i sognet kan få indfyldelse 
ved mødets afstemninger.

7. feb. Søn. Seksagesima 9:30 + 11:00 J LJ KLF-Kirke & Medier Tag-selv-frokost-med.
14. feb. Fastelavnssøndag 11:00 LJ Dan. Folkek. søn. skol. Tøndeslag, boller og pølser
21. feb. 1. søn. i fasten 9:30 + 11:00 J SAC Y´s-Men inter. DK
28. feb. 2. søn. i fasten 9:30 + 16:00 SAC Kr. Handicapforening (Agape gudstj. 16:00)
3. mar. 17:00 LJ Fyraftensgudstjeneste.
7. mar. 3. søn. i fasten 9:30 LJ Folkekirkens Nødhj. Indsamlere ønskes.
14.mar. Midfastesøndag 9:30 + 11:00 J LJ Kr. Forbund for Stud.
21. mar. Mariæ Bebud. 9:30 SAC 11:00 J LJ Ordet og Israel
28.mar. Palmesøndag 9:30 + 16:00 SAC Vort eget missionsproj. (Agape gudstj. 16:00)
1. apr. Skærtorsdag 19:00 SAC+LJ Samv. menighedsplejer Kaffebord kl. 20:00
2. apr. Langfredag 9:30 LJ

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

DAGSORDEN
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetæller
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab
5 - Beretning / regnskab kirkeblad
6 - Indkomne forslag
7 - Orientering fra arbejdsgrenene
8 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er Ejgil Laursen og
 Anette Fugl Nielsen. EJ tager
 ikke imod genvalg.
9 - Valg af suppleanter
10 - Valg af revisorer
11 - Eventuelt

INVITATION
Den 3. marts kl. 17:00 er alle indbudt til
Fyraftensgudstjeneste. Vi begynder med en lille gudstjene-
ste i kirken, hvorefter vi hygger os ved fællesspisning i Den 
Store Sal.
Gudstjenesten, som er på ca. ½ time, vil foregå i børnehøj-
de, så alle kan følge med.
Det hele er gratis for børnene, men hver voksen må meget 
gerne lægge 20,- kr. til hjælp til betaling for maden.
Vi vil også benytte lejligheden til at fortælle lidt om de mu-
ligheder Sct. Johannes Kirke tilbyder børn, unge, forældre 
og andre.
Er der nogen, der kunne få lyst til at hjælpe os med dette 
arrangement, så vil vi gerne høre fra jer. Der er lidt forskel-
lige opgaver, som vi gerne vil have hjælp til. Hjælp i køkke-
net, hjælp til madlavning på forhånd, hjælp i gudstjenesten, 
hjælp ved oprydning m.m. Kontakt os, og få en snak om, 
hvad du kunne hjælpe med. Du kan fange os i kirken, eller..
 Tove: tlf. 4035 6553 - tbj@sctjohannes.dk
 Lennart: tlf. 9721 4483 - lj@sctjohannes.dk


