
Næste kirkeblad indeholder september - oktober måneder. Deadline er 5. august 2010.
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SOGNEUDFLUGT
8. juni kl. 13:00
Se mere på bagsiden

SOGNEDAG - Planlægning
9. juni kl. 19:30
25. august kl. 19:30
(Se side 2.)

WEEKENDTUR
Hele menigheden inviteres på 
tur til Skovlyst.
(Se side 4.)

Alle funktioner, der hører under personregistrering,
kirkebogsføring og regnskaber, bliver flyttet til 
Herning	Kirkekontor,
Østre	Kirkevej	1.

DET BETYDER
Alle fødselsanmeldelser, navneændringer, bestilling af dåb,
bryllup, begravelser og attester skal ekspederes via Herning
Kirkekontor.
Kirkens hjemmeside indeholder ekstra oplysninger, og vore
præster Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen vil som altid 
være behjælpelige, hvis man ikke lige ved, hvor man skal
henvende sig.

HER I KIRKEN
Fra 1. juni og året ud, vil der være etableret bemanding på
Sct. Johannes Kirkes kontor på torsdage mellem kl. 16-17.
Menighedsrådets kasserer Ruth Jensen vil være til stede, og kan 
være behjælpelig med sager, som vedrører Sct. Johannes Kirkes 
interne anliggender.
Kirkens postadresse er stadig: Fredhøj Allé, 7400 Herning, hvor 
f.eks. breve og regninger fortsat skal sendes til.

Venlig hilsen
Menighedsrådet

1.JUNI
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Hvad sker der?
Juni - August 2010

 Børneklubben Spætten  Juniorklub ???

 Folkekirkens Torvedag

 Sognedag 2010

 Legestuen Ørnereden

 Besøg fra Vestervangskolens 3. klasser

Ny sæson begynder efter sommerfe-
rien tirsdag den 17. august kl. 14:30 – 
16:00. Alle børn i alderen 4 – ca. 
8 år, er meget velkomne.
Vi er en flok glade børn og voksne, 
der synger meget sammen, får fortalt 
bibelhistorie, hygger med forfrisk-
ning og laver en spændende aktivitet hver gang.
Det er gratis at komme i Spætten!
Yderligere oplysninger hos sognemedhjælperen.

Mødes første gang efter sommer-
ferien torsdag den 19. august kl. 
9:30 – 11:30. Alle børn i alderen 
0 – 3 år er meget velkomne ifølge 
en voksen. Deltagelse er gratis, 
man medbringer madpakke til 
eget forbrug, kirken giver kaffe. 

Yderligere oplysninger hos sognemedhjælperen.

I uge 16 var der skole / kirke uge i Sct. Johannes 
Kirke, hvor 47 børn fra to tredjeklasser besøgte kir-
ken hver formiddag sammen med deres klasselærer. 
Vi gik på opdagelse i kirken, lærte nye salmer, fik en 
gennemgang af kirkeåret, fremstillede Kristuskrans, 
besøgte Vestre Kirkegård og Danmissions Genbrug. 
Børnene fik noget at vide om Kirkens virke både 
lokalt og ud over landets grænser.
Torsdag aften var børnene samlet med deres familier 
til gudstjeneste kl. 17, hvor børnene via drama op-
førte ”Bespisningen af de 5000 i ørkenen”. Derefter 
var der fællesspisning for ca. 155 deltagere, hvortil 
børnene forinden havde dækket borde og fremstillet 
små brødkurve som bordpynt.
Festaften/ugen sluttede med at børnene fik overrakt 
diplom og en CD-gave fra kirken. Herefter var der 
rig mulighed for at se Herning fra oven, idet der var 
fælles tur op i det smukke Kirketårn. Tak til alle der 
medvirkede til en meget vellykket skole / kirke uge.

Skal der være juniorklub i Sct. Johannes Kirke?
Mon ikke vi er mange, der hurtigt kan blive enige 
om, at svaret er et stort JA. Det ville være rig-
tig godt, om vi kunne bygge videre med Kirkens 
børnearbejde, for på et tidspunkt bliver børnene for 
”gamle” til Spætten. Flere børn og forældre har al-
lerede spurgt, og en forældre har også tilbudt hjælp, 
men det kræver flere ledere på banen, hvis dette skal 
blive til noget i Sct. Johannes Kirke.
Hermed en opfordring til at bærere med. Var dette 
en opgave for dig, at være med til at bringe ”Kir-
ken” videre til juniorer / teenagere? Det er vigtigt, 
vi hele tiden er fremsynet og at være bevidste om, at 
vort ”Kirkebyggeri” ikke går i stå.
Alle kan være med  – SIG DET VIDERE!
Ydereligere info. kontakt sognemedhjælperen.

Lørdag den 28. august er Tor-
vedagen, som er et samarbejde 
mellem Herning Kirke, Fre-
dens Kirke, Hedeagerkirken og 
Sct. Johannes Kirke.
Kl. 10:00
 Musik v. Duoen. –
 Forsk. aktiviteter er i gang.
Kl. 10:45
 Musikteater v. Trio Fabula.
Kl. 11:30
 Musik v. Duoen –
 Forsk. aktiviteter er i gang.

Mange foreninger har sagt ja til at medvirke.
Læg vejen forbi Torvet denne lørdag formiddag, og 
tag familien med. Der er kirkekaffe på kanden m.m.! 

Så kommer Sognedagen
lørdag den 11. september.
De kommende planlægnings-
møder er onsdag den 9. juni 
og onsdag den 25. august 
kl. 19:30. Kom og vær med 
i dette spændende og givende fællesskab, om at 
forme den kommende sognedag. Hvis du er forhin-
dret, vil det være en stor hjælp, om du kontakter 
os, for at vi kan vide, vi må regne med din hjælp på 
sognedagen. Sognedagens overskud vil denne gang 
gå til forbedringer af tilgængeligheden i vores kirke 
f.eks. til svagtseende og andre, der har behov for 
lidt opmærksomhed i den retning.
Yderligere information hos sognemedhjælperen.

ØRNEREDEN



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning 3

En epoke tager sin afslutning i Sct. Johannes Kirke

Tak!

Weekendtur i september

Juni - August 2010
Hvad sker der?

Med ønske om mere 
fællesskab på tværs af 
generationer og baggrund 
i menigheden, er der ar-
rangeret en weekendtur 
den sidste weekend i 

september, 24/9-25/9. Weekendturen, som vi håber 
kunne blive en årligt tilbagevendende begivenhed, 
kommer til at foregå i Skovlyst, Ollingvej 10, 6933 
Kibæk, som har plads til overnattende gæster, lige-
som der også er godt med udenomsplads til fx. orien-
teringsløb, spil, leg eller en gåtur i naturen for dem, 
som skulle have lyst til det. Er man ikke så meget til 
udendørs aktiviteter, er der rig mulighed for også at 
hygge sig indendøre over en kop kaffe eller te. For 
dem, der kan lide at synge, vil der være lovsang, som 
Jesper Tungelund har lovet at stå for, ligesom andagt 
også vil være en naturlig del af weekendturen. Målet 
er, at det skal være så billigt som muligt, -  alle skal 
kunne være med. Har man ikke lyst til at overnatte, 
så er man meget velkommen til bare at komme på 

besøg til en kop kaffe eller et måltid, hvis det er hvad 
man har lyst til.
PROGRAM:
Fredag: Aftensmad, lovsang, andagt og hygge.
Lørdag:	Morgenmad, frokost, aktiviteter, lovsang/
andagt, aftensmad, lovsang/andagt, hygge. 
Søndag:	Morgenmad, hjem.
(Så vi kan være til Gudstjeneste kl. 9.30)
PRISER:
Lørdag inkl. morgenmad, frokost, aftensmad og kaffe 
ad lib.: 0-3 år: Gratis. 4-14 år: 50,-. 15 og opefter: 
100,-.
Overnatning inkl. aftensmad fredag:
0-3 år: Gratis. 4 og opefter: 25,-
Ønsker du bare at komme forbi til en kop te eller
kaffe og kage 20,-
Drikkevarer:
Dåsesodavand: 3,- pr. stk.
TILMELDING:
Senest 5/9 til Lars & Laila Madsen, Tlf: 2530 7076
E-mail: larsoglailamadsen@gmail.com

Alle, som har sin gang i Sct. Jo-
hannes kirke, ved, hvem Henning 
Jensen er. Han har været kordegn 
med stort K. En pligtopfyldende 
og samvittighedsfuld person med 
stort engagement og indlevelse. 
Han har arbejdet på kirkens kon-
tor og har i hverdagene knyttet 
trådene, så kirkegængerne kunne 
få løst de opgaver, de stod med 
og samtidig føle sig godt tilpas i 
samværet.  
Henning har løst mange forskel-
lige arbejdsopgaver. Han har 
koordineret en del af dagligdagens 

udfordringer og har opsamlet de 
løse ender, der eventuelt kunne 
være. Han har været tovholder på 
mange af kirkens arrangementer 
og Menighedsarbejdet og har i 
det hele taget været en berigende 
samarbejdspartner ved Sct. Johan-
nes kirke. 
Men, nu er den del af arbejdsli-
vet et overstået kapitel. Henning 
Jensen slutter sit mangeårige 
kordegneliv og skal til at nyde sit 
otium i musikkvarteret sammen 
med Inger. Menighedsrådet takker 
dem begge for lang og tro tjeneste 

og håber, at 
kunne nyde 
godt af et 
fremtidigt 
samarbejde 
også. Der er 
altid brug for hænder i kirken.
Som en afslutningssalut inviterer 
menighedsrådet til kirkefrokost 
søndag d. 30. maj. Her er der 
mulighed for at sige et par bevin-
gede ord til Henning og Inger – og 
takke dem for deres storslåede 
indsats gennem tiden ved Sct. 
Johannes. Menighedsrådet   

Når jeg ser tilbage på mit arbejde 
ved Sct. Johannes Kirke i næsten 
29 år - og som nu slutter 1. juli 
2010. Jeg har altid glædet mig til, 
at gå på arbejde hver dag - hver 
dag har haft sin dagsorden. Her 
tænker jeg på de mange men-
nesker, som jeg har mødt i mit 
arbejde - og de mange børn, som 
kommer i Spætten, kirkens lege-
stue eller, når dagplejerne kom-

mer med deres børn - det er en 
oplevelse hver gang. Ud over mit 
daglige arbejde på kontoret, hvad 
det indebærer, hører også gudstje-
nesten med, som er højdepunktet. 
Det har været et indholdrigt arbej-
de igennem de mange år - og ikke 
mindst i alt det, som foregår i og 
ud fra kirken, som jeg ser tilbage 
på med glæde og taknemmelig-
hed. Tak til menigheden for jeres 

tillid og trofasthed, hjælpsomhed 
og omsorg, som I har vist mig og 
min familie. Vi tænker også på de 
mange smil, som vi er blevet mødt 
med igennem årene. Tak til alle, 
som jeg har været i berøring med 
i samarbejde og samvær gennem 
årene. Jeg ønsker Guds velsig-
nelse over Sct. Johannes Sogn og 
menighed.

Kordegn Henning Jensen
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Jesus Kristus er hovedet - Kirken er hans legeme!

Juni - August 2010
Hvad sker der?

Jeg har i nogen tid tænkt over, 
hvad Folkekirken skal blive til. 
Tiderne forandrer sig, og folks øn-
sker til kirken bliver flere og flere, 
og nogle bliver endda så outrerede, 
at jeg ikke forstår, at nogen kan 
ønske sådanne ting af kirken. Vel 
er det folkets kirke, og som sådan 
kan folket også politisk bestemme 
over den. Mere og mere ser det ud 
til, at man skifter Bibelens tekster 
ud med menneskerettigheder og 
demokratiske regler. Skal kirken 
følge og føje sig herfor?
Jeg mener, det er på tide, at kirken 
besinder sig på, hvilken autoritet 
kirken skal følge. Hidtil har det 
været den treenige Gud. Derfor 
har man ofte søgt svar i Bibelen og 
ikke hos folket. Hvis kirken ikke 
holder fast ved Guds ord, så mister 
den fodfæste og berettigelse som 
Gud kirke på jord. Den vil under 
alle omstændigheder være dømt til 
undergang på den måde.
For at sætte det lidt på spidsen, vil 
jeg henvise til et maleri, som jeg er 
blevet opmærksom på via en kol-
lega. Mathias Grünevald malede et 
maleri, som ses her ved siden af. 
Kirkens opgave er først og frem-
mest at pege på Kristus, sådan som 
maleriets Johannes Døber gør. 
Mathias Grünevald blev afskedi-
get i 1520, fordi han fulgte Martin 
Luther, som også er folkekirkens 
kirkefader. Han mindede kirken 
om, at opgaven var at pege på det 
offer Jesus havde bragt for hvert 
eneste menneske, nemlig at dø i 
vort sted. Det er kirkens opgave, 
og i erkendelsen heraf at høre 
Jesus vor Herre og rette os efter 
hans tiltale gennem Bibelen.
MEN - Der er en side mere i 
sagen. Kirken behøver ikke være 
ude af trit med den tid, den skal 
tale i. Vi oversætter bibler til nye 
sprog og tider, så det forstås af 
folk. Luther tog i 1500-tallet det 

mest moderne medie i brug til 
udbredelse af Guds ord (bogtryk-
kerkunsten). Hvorfor skulle vi ikke 
kunne bruge ethvert medie til det? 
Brorson - en af vore salmedigtere, 
som er blevet beskrevet som den 
mørkeste og mest radikale sal-
medigter, var slet ikke umoderne 
i sin tankegang. Han lærte drik-
keviserne fra kroen, så han kunne 
sætte kristne salmetekster på, så 
menigheden kunne synge med, når 
de endelig var kommet i kirken. 
Vi bør også orientere os og tale et 
nutidigt, forståeligt sprog og bruge 
musik, der også er nutidig.
Når mennesker så har fået mu-
ligheden, at høre det glædelige 
budskab fra Gud, så vil det vække 
to reaktioner hos mennesker. Enten 
erkendelse af sandheden eller 
modstand og uvilje. Kirken vil 
ikke tvinge nogen, men hvorfor vil 
nogen så tvinge kirken. 
Det forekommer mig, at man 
betragter Bibelen som et rekla-
memagasin. Man kan trygt klippe 
og sakse i den. Klippe det ud man 
ikke ønsker og beholder så resten, 
der kan forenes med den enkeltes 
ønsker og behov. Sådan kan man 
da ikke behandle en autoritet, og 
da slet ikke Gud. Før eller siden 
vil det vise sig, at mennesker, der 
ophøjer sig selv, også vil blive 
ydmyget. Over for Gud og Guds 
ord har vi ingen magt uanset, hvad 
vi måtte finde på.
Vi burde se bort fra vores navle-
beskuende selvrealisering og lade 
os tiltale og undervise af Gud, 
men kirken kan også kun tale eller 
undervise, når mennesker lader sig 
tiltale, og det er tiden næsten ikke 
til.
Vi har ikke tid i dag! Det vil sige - 
vi prioriterer det ikke! 
Kristne, der har fundet stor velsig-
nelse i livet, og det også selv om 
livet har indholdt stor modstand 

og sorg, kan berette, at velsignel-
sen kommer i samvær med andre 
kristne - det vi kalder menigheden.
Men flere og flere vælger menig-
heden fra, vælger sognet fra, væl-
ger relationer fra. Vi isolerer os, 
eller ZAPPER rundt og kommer 
kun til det, der interesserer os, og 
så smutter vi igen for næste gang 
at komme et helt andet sted - beha-
geligt - uforpligtende.
Det danner ikke menighed, det 
danner ikke relationer, som i med-
gang og modgang bliver til velsig-
nelse for den enkelte.
Det ligner lidt en situation, som 
mine konfirmander kan afsløre. 
Hvis jeg skulle med på landsholdet 
i fodbold, så ville de nok takke 
nej. Jeg kender nemlig kun reglen 
for indkast. Jeg ville ikke være 
en medspiller, men mere en for-
hindring på holdet. Hvis man skal 
vide noget om, hvad kristen liv og 
tro er, så er det ikke nok at kende 
reglen for indkast. Det er det 
samme som julen. Her bliver Jesus 
kastet ind i verden, men resten af 
kirkeårets liv forbliver næsten en 
hemmelighed for de fleste. Kirken 
må og skal tale, men hvor ville jeg 
ønske, at flere lod sig tiltale.
Kirke, skal tale, men det skal gøres 
uden at forråde grundlaget, at pege 
på Jesus Kristus menneskehedens 
frelser, med mindre vi vil betvivle 
Jesu egne ord: ”Jeg er vejen, sand-
heden og livet. Ingen kommer til 
faderen uden ved mig!”

Lennart B. Jessen



EN GAMMEL NONNES BØN
FUNDET I ÅRET 1610

BAG PÅ INDGANGSDØREN
TIL EN ENGELSK KIRKE

Kære Gud! 
Du véd bedre end jeg selv,
at jeg er ved at blive ældre,

og snart er gammel.
Bevar mig fra den skrækkelige vane at 
tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig
om enhver sag ved enhver lejlighed.

Fri mig fra trangen til at forsøge
at ordne alle andres affærer.

Gør mig eftertænksom, men ikke trist,
hjælpsom, men ikke nævenyttig.

Når jeg tænker på mit uhyre forråd af 
visdom, kan det synes en skam ikke

at bruge det fuldt ud, men Herre,
jeg skulle helst beholde nogle få

venner til det sidste.
Fri mig fra altid at ville remse
endeløse rækker af detaljer op,

og giv mig evnen til hurtigt at komme 

til sagen.
Forsegl mine læber for ord

om mine bekymringer og smerter;
de vil blive flere og flere,

og lysten til at beklage sig over dem
vokser, som årene går.

Jeg vover ikke at bede om bedre
hukommelse, men om større ydmyg-

hed, når mine erindringer synes at 
være i modstrid med andres.

Lær mig den sunde indstilling,
at jeg også kan tage fejl.

Hold mig nogenlunde omgængelig.
Jeg nærer ikke noget ønske om at 

være helgen - nogle af dem er svære 
at holde ud - men et surt og tvært 

gammelt menneske
er et af Djævelens mesterværker.

Giv mig evnen til at se noget positivt,
hvor jeg ikke har ventet det,

og gode sider hos mennesker,
jeg ikke har ventet det hos.

Og giv mig endelig den nåde,
at jeg kan sige det til dem.

Torsdag	d.	3.	juni	 kl. 17:00 Fællesspisning. Vi hygger os med mad og samvær i kirkens lokaler.
 Tilmelding via hjemmesiden eller til Jesper Tungelund tlf: 30257040

Søndag	 d.	6.	juni	 kl. 16:00 Orgelvesper. Musik af Janca, Liszt, Mendelssohn og vores organist Bjarne 
Hersbo.

Tirsdag	 d.	8.	juni	 kl. 13:00 Sogneudflugt. Tilmelding til sognemedhjælperen inden 1. juni.
Onsdag	 d.	9.	juni	 kl. 19:30 Planlægningsmøde for Sognedagen 2010. Alle er velkomne!
Torsdag	d.	17.	juni	 kl. 19:30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder Chr. Thomsen, Hvide Sande. Lovsang. Der 

er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag	d.	17.	juni	 kl. 17:00 Fællesspisning. Vi hygger os med mad og samvær i kirkens lokaler.

 Tilmelding via hjemmesiden eller til Jesper Tungelund tlf: 30257040
Torsdag	d.	1.	juli	 kl. 17:00 Fællesspisning. Vi hygger os med mad og samvær i kirkens lokaler.

 Tilmelding via hjemmesiden eller til Jesper Tungelund tlf: 30257040
Tirsdag	 d.	10.	aug.	 kl. 14:00 Israel-eftermiddag. Karin Holm, Haifa, vil fortælle og vise billeder fra Israel. 

Tema: ”Israel – stol på Herren!”
Torsdag	d.	12.	aug.	 kl. 17:00 Fællesspisning. Vi hygger os med mad og samvær i kirkens lokaler.

 Tilmelding via hjemmesiden eller til Jesper Tungelund tlf: 30257040 
Torsdag	d.	19.	aug.	 kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia. Lovsang. Der er be-

demøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag	d.	2.	sept.	 kl. 19:30	 Sogneaften. Emne “Oldkirken” ved Kurt Larsen, Menighedsfakultetet, Århus.

Sognekalender
Juni - August 2010

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

 Ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)



31. maj 18:30 LBJ B&U-Gudstjeneste 
(Nyt tidspunkt!)

6. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Den Grønl. Bibelsag
13. juni 2. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC FDF Missionsarbejde
20. juni 3. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC Vort missionsprojekt
27. juni 4. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Bibellæser-Ringen
4. juli 5. søn. eft. trin. 9:30 LBJ IKON
11. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Vort missionsprojekt
18. juli 7. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Århus Diakonhøjskole
25. juli 8. søn. eft. trin. 9:30 SAC KFUM Idræt

1. aug. 9. søn. eft. trin. 9:30 SAC+FLL Dialogcentret Prædikant: 
Frode Leth-Larsen

8. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 SAC Den Danske Israelsmiss.
15. aug. 11. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Vort missionsprojekt
22. aug. 12. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC Døvemenighederne
29. aug. 13. søn. eft. trin. 9:30 + 16:00 SAC Diakonissestiftelsen Agapegudstjeneste 16:00
5. sept. 14. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Til nødlidende....... FamilieHøstgudstjeneste

Ofte er der Børnekirke under prædikenen i gudstjenesten kl. 11:00 J

Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

Kontakt & Adresseliste
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1600 til 1800

Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - lbj@km.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 Lennart Jessen og få det tilsendt

Taxa / Kirkebil til gudstjenester og sogneaften bestilles gratis ved Taxa.
Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Sogneudflugt 2010 tirsdag den 8. juni kl. 13:00
Annoncer
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Velkommen til kirkens årlige sommerudflugt tirsdag d. 
8. juni kl. 13.00. 
Vi mødes ved kirken og  kører herfra over Finderup, 
hvor vi tager en tur i Danmarks historien og hører om 
kongemordet i Finderup lade, derefter videre til de 
smukke Dollerup bakker, hvor vi får en kop ”ståkaffe” 
inden vi forsætter til Randers. Her kører vi en tur gen-
nem byen og ser bl.a. den jyske hingst og ser Niels 
Ebbesens statue på rådhuspladsen og får historien om 
mordet på den sorte greve. Derefter besøger vi den 
store og flotte Sct. Mortens kirke og har en lille an-
dagt. Herefter går turen til spisestedet ”Hos Anne Ma-
rie”, hvor vi får et måltid og kaffe/the - her hygger vi 
ca. 2 timer. Ruten for hjemvejen er via Hadsund, hvor 
vi kører langs den smukke Mariager fjord til Mariager, 

hvor vi kan spise en is på havnen og derefter hjemad 
via Hobro. Prisen er i år 100 kr. og dækker for bus, 
middag og kaffen.  Tilmelding til sognemedhjælperen 
senest d. 1. juni. Vel mødt til en hyggelig udflugt.

Menighedsråd og Menighedarbejde

NYT!


