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Ny medarbejder!Døbte

Husk!
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1.1.2010 - 28.2.2010
Mynthe Evelyn Vorup Grønbæk
Freya Alberte Bang-Hansen
Freja Hangaard Christensen
Jacob Hampen Christensen
Benedicte Pina Holmberg
Smilla Quade Kristensen
Tobias Froberg Pedersen
Maja Lindholm Madsen
Emilie Tholstrup Greve
Lasse Birkholm
Sofie Birkholm

I januar opslog menighedsrådet en 
ledig stilling som kirkefunktionær (1. 
kirketjener) ved Sct. Johannes Kirke. 
Jeg syntes, at arbejdsbeskrivelsen 
og kirkens visioner lød udfordrende. 
Derfor besluttede jeg at søge jobbet. 
Efter diverse jobsamtaler mv. valgte 
menighedsrådet at ansætte mig pr. 15. 
marts. Det er jeg glad for, og jeg ser 
nu med spænding frem til at starte i 
de nye rammer.

Og hvem er jeg så? Ja, navnet er 
Ingolf Mørch – en ægte vestjyde med 
rødderne dybt plantet i det kirkelige 
arbejde. Gennem hele mit liv har jeg været involveret i det frivillige 
arbejde, bl.a. som aktiv i søndagsskole, spejder, Kfum&K og Indre 
Mission. De seneste 10 år har jeg været medlem af lokalt menig-
hedsråd. Derudover elsker jeg sport og fysisk udfoldelse i Guds frie 
natur, og har været aktiv i både fodbold, håndbold, volleyball og 
dans. 

Fagligt har jeg min rod i landbruget. Dette blev dog i ungdomsårene 
vekslet til uddannelse og job i byggebranchen - først som murer og 
senere som bygningskonstruktør. Efter endt uddannelse arbejdede 
jeg en del år i forskellige rådgivende virksomheder. 
Først i 90érne rejste jeg med min kone og vores 3 drenge til Tanza-
nia for BDM, for at arbejde som projektleder på et stort byggepro-
jekt i Brødrekirken. Ved årtusindskiftet returnerede vi her til fædre-
landet, hvor jeg siden har arbejdet som leder i entreprenørbranchen.  

Nu står der nye opgaver på dagsordenen - men det handler stadig 
om at servicere ”kunderne i butikken”. Hvordan det helt konkret vil 
udmønte sig, er endnu svært at sige, men jeg tror, jeg har ”værktøjet 
i værktøjskassen” til at løse opgaven – til gavn for menighed, kirke 
og Guds arbejde i / ud fra den. 

Ingolf Mørch 
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SOGNEDAGENS Planlægning
7. april kl. 19:30
Første planlægningsmøde!

BØRN & UNGE Gudstjeneste
12. april + 31. maj - kl. 19:00
Der sker altid noget :)

ACT - Herning
17. april kl. 9 - 15
Giv eller få hjælp!

SOGNEUDFLUGT
8. juni kl. 13:00
Se mere om det i næste blad!
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Carsten Ostersen – til nye græs-
gange. Vores meget afholdte 
kirketjener Carsten Ostersen har 
valgt at stoppe sin stilling ved 
Sct. Johannes kirke. Han ven-
der tilbage til skoleverdenen og 
skal således ud at prøve kræfter 
med efterskolelivet.   Han har i 
sin ansættelsesperiode ydet en 
stor indsats for, ved og i kirken.  
Mange har nydt godt af hans 
imødekommende væremåde og 
har glædet sig over den varme 
velkomst, han udstrålede ved 
indgangen til gudstjenesten.  Vi ønsker for Carsten 
og hans familie, at de må føle sig godt tilpas i den 
nye arbejdssituation. Mange tak for et godt og værdi-
fuldt samarbejde.

Menighedsrådet

Hvad sker der?
April - Maj 2010

 Hvad er ACT egentligt for noget?

 Nye græsgange  Sogneudflugt 2010 

 Sognedag 11. sept. 2010

Sogneudflugt tirsdag 
den 8. Juni kl. 13:00.
Program følger i næste 
kirkeblad.

Kom og vær med til de spændende planlægningsmø-
der, hvor vi finder ud af, hvad der kan lade sig gøre 
på Sognedagen. Møderne ligger 7. april + 9. juni + 
25. august. Alle dage er det kl. 19:30 i kirkens loka-
ler. Velkommen til alle!

Menighedsarbejdet

Act Herning - Et tilbud til dig!
Ønsker du hjælp til noget, eller har du lyst at give en hånd med?
I år 2010 er det lørdag den 17. april. Find flere oplysninger på hjemmesi-
den, i aviserne, på plakater og andet.
Kontakt til fælles tilmelding via www.actherning.dk eller du kan også 
melde dig lokalt til Sct. Johannes Kirke til:
Scot Christensen tlf: 97214293 eller Lennart Jessen tlf: 97214483

Åbenkirke

Ja - hvad er ACT for en størrelse?  --- Kort og godt 
- ”Giv eller få hjælp!”. ACT er et engelsk ord, som 
betyder ”at handle eller at gøre noget”, og hvis vi 
skal være lidt mere præcise, så står det i bydeform. 
Det kunne så evt. oversættes med ”Så gør da noget!”. 
ACT er et koncept, som har været prøvet i andre 
lande, og i Danmark har det været forsøgt i nogle år. 
Oases sommerlejr i Odder har haft gode erfaringer 
med ACT.
Og hvad skal vi så mene om dette i Herning? Ja - for 
det første er der 3 kirker, der i år afprøver ACT. Det 
er Fredens kirke, Sct. Johannes kirke og Åbenkirke. 
Vi er altså 3 kirker i første omgang, som i fællesskab 

gerne vil fremme en kristen, næstekærlig handling 
i vores by. Hvis dagen den 17. april bliver positivt 
modtaget af Herning, så håber vi, at flere kirker er 
med næste år.
Et positivt eks. kunne være Stavanger i Norge. Der 
har det været så godt, at man nu kalder det Godhets 
festivalen, hvor det er en hel uge hvert år.
Der er ingen betaling og ingen udgifter forbundet 
med arbejdskraften. Kender du én, der kunne have 
behov for hjælp, eller én, der vil hjælpe?

www.actherning.dk
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Torsdag d. 1. apr. kl. 19:00 Skærtorsdag. Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og påskesang.
Fredag d. 2. apr. kl. 15:00 Koncert. Langfredagsmeditation i Jesu dødstime.
    Ved orglet: Bjarne Hersbo.
Onsdag d. 7. apr. kl. 19:30 1. Planlægningsmøde for Sognedagen 11. september.
Torsdag d. 8. apr. kl. 14:00 Mother Teresa. Vi mødes i kirkens Glassal.
Tirsdag d. 13. apr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Den gamle købmandsgård” v. Per Odd Dalen Pedersen, 

Skarrild. Tilmelding nødvendig. Kørsel i egne biler. Pris kr. 30,- 
Tirsdag d. 13. apr. kl. 19:30 IM Fællesmøde i Bethania. Rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre.
Torsdag d. 15. apr. kl. 19:30 IM-Møde. Miss. Preben Sørensen, Viborg. Lovsang, Bedemøde kl. 19.
Tirsdag d. 20. apr. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. “En varmestue - en leders hverdag”  ved leder Henning 

Nielsen, Herning.
Tirsdag d 27. apr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”De unge er bedre end deres rygte” v. fhv. efterskoleforstan-

der Henrik Sommer, Struer.
Torsdag d. 6. maj kl. 14:00 Mother Teresa. Vi mødes i kirkens Glassal. (Afslutning).
Torsdag d. 6. maj kl. 18:00 Medarbejderfest for kirkens frivillige medarbejdere, for dem, der gør en gen-

tagen frivillig gerning i Sct. Johannes Kirke.
Tirsdag d. 11. maj kl. 18:00 Tirsdagsklubben. ”Naturvejleder på Verdensplan” v. Edvard Kristensen, 

Herning. Pris: kr. 110,- for gode ben m. tilbehør inkl. kage. Medbring selv: 
Service + drikkevarer. Tilmelding nødvendig. Afgang fra kirken kl. 18:00

Tirsdag d. 18. maj kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Emne “Den der ikke lever nu , gør det aldrig, hvad gør 
du?” ved sogne - og studenterpræst Lisbeth Holm Filtenborg, Gjellerup.

Torsdag d. 20. maj kl. 19:30 IM-Møde. Miss. Simon Overgård Pedersen, Lemvig. Koret: ”Håbet” Thyholm 
synger. Bedemøde kl. 19.

Kom med!

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.

INSPIRATIONSAFTEN
Besøgstjenesten inviterer. 
Onsdag den 19. maj kl. 
19:00 i Sct. Johannes kirke. 
Emne: ”Kristeligt arbejde 
blandt blinde” v/ informa-
tionssekretær Ellen Holst 
Nielsen, Fredericia.

Hvis du kan tænke dig at blive besøgsven, er det en 
rigtig god anledning til at møde besøgsvenner ved 
Sct. Johannes Kirke, vi har hele tiden brug for flere, 
der kan bruge lidt tid, til glæde for et andet menne-
ske.

Tilmelding til Tove Jessen senest dagen før af hensyn 
til kaffebord. Tlf. 40356553.
Alle interesserede er velkomne!

UDFLUGT
Café Johannes tager på udflugt. 
Onsdag den 12. maj er der afgang 
fra Sct. Johannes kirke kl. 13:00. 
Vi bliver hentet af Naturbussen og 
kører med det rullende naturfor-
midlingscenter. En naturvejleder 
bliver vores chauffør, og vi kan 
se frem til en spændende tur, der går til Vest Stadil 
Fjord for at se gæs/vandfugle. Turen vil også gå via 
Sandfær plantage. Via zoom-kameraet, der sidder på 
bussens tag, bliver det i bussen via skærme muligt at 
komme på tæt hold af dyrene uden at forstyrre dem.
Kaffekurven medbringer vi fra cafeen, og vi holder 
raste undervejs. Forventet hjemkomst er kl. 17:00. 
Pris alt inkl. er 50,00 kr. Bindende tilmelding og 
betaling sker efter først til mølle princippet i Café 
Johannes. Der er max. 44 pladser.

 Ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

April - Maj 2010
Sognekalender



Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
 Træffes hverdage 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: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@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 til sogneeftermiddag / aften bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til søndage senest 
fredage. Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Menighedsarbejdets støtteforening
Annoncer
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1. april Skærtorsdag 19:00 SAC+LBJ Samvirkende 
Menighedsplejer 

Efterfølgende er der kaf-
febord og påskesalmer

2. april Langfredag 9:30 LBJ Ingen altergang
4. april Påskedag 9:30 SAC KFUM og KFUK DK
5. april 2. påskedag 9:30 LBJ KFUM og KFUK DK
11. april 1. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Vort eget missionspr.
12. april 19:00 LBJ+SAC Børn & Unge gudstjeneste
18. april 2. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 SAC Skt. Luk. Stiftelslen
25. april 3. søn. eft. påske 9:00 SAC + 11:00 LBJ Folkek. Ungdomskor Konfirmation VVS
25. april 16:00 SAC Agapegudstjeneste
30. april Bededag 9:30 LBJ Kirkefondet
2. maj 4. søn. eft. påske 10:00 SAC Dansk Bibel-institut Konfirmation BS
9. maj 5. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Vort eget missionspr.
13. maj Kristihimmelfart 9:30 SAC Folkek. Mission
16. maj 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 SAC KFUMs Soldatermiss.
23. maj Pinsedag 9:30 LBJ Folkek. Nødhjælp
24. maj 2. pinsedag 9:30 LBJ
30. maj Trinitatis søndag 9:30 + 16:00 SAC Rel. Pæd. Center Kl. 16 Agapegudstjeneste
31. maj 19:00 SAC+LBJ Børn & Unge gudstjeneste
6. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Den grønl. bibelsag

Få et gratis nyhedsblad ”NYT” i 
kirken. Menighedsarbejdet har nu 
udgivet det næste blad, som ligger 
fremme i kirken til fri afhentning. 
Bladet fortæller lidt om de områder, 
som Menighedsarbejdet har med 
at gøre. Samtidig prøver vi at sætte 
ordet ”diakoni” frem i artikler og 
billeder. Ordet er blevet moderne i 
kirkelige kredse, men det arbejde, 
som ordet dækker over, har altid 
fulgt den kristne kirke. Nu er det på 
tide, at blive sig dette bevidst, og så 
tage ejerskab i disse kirkens kristne 

mellemmenneskelige opgaver, som 
de ansatte ikke kan klare alene. 
Tiderne har ændret sig, og hvis ikke 
befolkningen tager opgaven til sig, 
at tage ejeskab i deres kirke, så får 
statistikken sikkert det sidste ord, 
nemlig nedgang imod nulpunktet. 
Her i kirken synes vi, det går den 
rette vej. Vi kan se flere og flere, 
der får interesse for en plads i netop 
kirkens forskellige rum både ånde-
ligt, men også praktisk, men der er 
stadig plads til flere.

Lennart Jessen

INDE I BLADET
•	 Fra	formanden
•	 Ørnereden
•	 Spætten
•	 Vandtårnet
•	 Sognedag	2009
•	 Julefest
•	 Besøgstjenesten
•	 Frivilliges	fest
•	 Årsmøde
•	 Diakoniens	dag
•	 Kostumelager
•	 Udstyr	i	kirken
•	 Lovsangen
•	 Café	Udflugt

SCT. JOHANNES SOGNS
MENIGHEDSARBEJDE

Nyhedsblad	for	støtteforeningen	til	Sct.	Johannes	Sogns	Menighedsarbejde
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