
Næste kirkeblad indeholder april - maj måneder. Deadline er 1. marts 2011.

Skattejagt

Café Johannes 4 ar

Døbte
Søndag den 6. februar afholder vi 
en skattejagt i kirken for hele fa-
milien. Kom og vær med!
Vi begynder med gudstjeneste kl. 
11:00. Efter gudstjenesten beder vi 
jer medtage egen frokost. Vi sam-
les og spiser sammen i Den Store 
Sal. Når maden er spist begynder 
den store skattejagt. Vi inddeles i 
familiehold, sådan at der er både 

voksne og børn 
på alle hold. Vi 
placerer steder 
rundt i kirkebyg-
ningerne, hvor 

hvert hold 
skal løse 
opgaver 
og fortjene 
ledetråde 
til at finde 
skatten. Det 
hold, der klarer sig 
bedst, får skattekisten! Derudover 
vil vi også sørge for præmier til 
hver familie.
Dette er ikke et Da Vinci Mysteri-
um! Det er ikke løgn, at vi har en 
skat i Sct. Johannes Kirke :)
Alle er velkomne!

Kom til fastelavnsgudstjenete kl. 11 med 
efterfølgende tøndeslagning og varme pøl-
ser. Vi har 4 tønder til forskellige alders-
grupper. Kom gerne udklædt.
I år er det Scot A. Christensen, der står for 
gudstjenesten, og bagefter skal vi finde ud 
af, hvem der bliver kattedronning og kat-
tekonge i alle grupper :)

Café Johannes inviterer på gratis kaffe og lag-
kage i dagens anledning.
Onsdag den 23. marts kl. 14 – 16.
Alle er velkomne!

1.10.2010 - 31.12.2010
Mads Hassing Bjørner Christensen
Mathias Tage Agerbo Simmelkjær
Lianna Sophia Mendoza Elleskov
Isabella Facius Høgild Petersen
Rasmus Munksgård Nykjær
Marcuz Blaaberg Sørensen
Alma Overgaard Quistorff
Noah Blæsbjerg-Sørensen
Silas Alkjærsig Jørgensen
Nanna Hiromi Pajbjerg
Sinus Stentoft Nielsen
Karen Haubjerg Grøn
Hjalte Vesterby Horn
Mads Møller Bliddal
Julia Kiel Nielsen

NYT ALPHA-
KURSUS
Læs om et meget 
værdifuldt tilbud på 
side 3 inde i bladet!

FAMILIELIV
Hvordan leve et kri-

stent familieliv? 
Læs mere side 3.

INDSAMLING
Folkekirkens 
Nødhj. Det bliver 
den 13. marts efter 
gudstjenesten kl. 
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Fastelavn 6. marts

Mange gode minder samles i Sct. Johannes Kirke. Et af dem blev julefesten den 28. dec.

Foto: Ole Jørgensen, Lokalhistorisk Arkiv

Diakoniens dag

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Sognekalender

Februar - Marts

TAXA / KirkebilBesøgstjenesten inviterer!
Besøgstjenesten inviterer til inspirationsaften ons-
dag den 16. marts kl. 19:00, arrangeret af Folkekir-
kens Besøgstjenester i Herning kommune.
Sted: Kirkehuset, Markedspladsen 14, Aulum.
Emne: At møde mennesker, hvor de er og følges et 
lille stykke – både med og uden ord, v/ Sogne- og 
korshærspræst Anette Kortegård, Silkeborg.
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig, 
senest den 10. marts.
Tilmelding til Ragna Kjær Nielsen tlf. : 97472483 / 
mail: ragnaogbjarne@mail.dk
Evt. uddybende oplysninger fås hos sognemedhjæl-
per Tove B. Jessen. Alle interesserede er velkomne.

Besøgstjenesten

Hvordan er det lige at man kan få TAXA til kirke 
og fra kirke - hvordan bestiller man den? Ordningen 
er ændret lidt, efter kirkekontoret flyttede til Østre 
Kirkevej 1. Nu ringer man selv direkte til TAXA, 
og bestiller bilen til den gudstjeneste, man gerne vil 
med til. Da der er forskel på gudstjenester og efter-
følgende kirkekaffe eller lignende arrangementer, så 
kan man ikke selv bestille afhentnings-tidspunkt fra 
kirken. Man skal derfor give besked til kirketjene-
ren, hvornår man gerne vil med Taxa hjem igen. Kir-
ketjeneren ringer så efter Taxa, så den er ved kirken 
i rette tid.
Ordning for børn til ”Spætten” er uændret, og aftales 
med sognemedhjælperen.

Menighedsrådet

Tirsdag d. 8. febr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Jorden rundt på 60 dage” v/ Skoleinspektør Oskar 
Krogsgaard, Aulum.

Torsdag d. 10. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 10. febr. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding hos Jesper Tungelund, tlf. 3025 7040.
Torsdag d. 17. febr. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Poul Erik Hansen, Farsø. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 22. febr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Livet på Møltrup” v/ Forstander Ebbe Larsen, Møltrup.
Torsdag d. 24. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 24. febr. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding hos Jesper Tungelund, tlf. 3025 7040.
Torsdag d. 3. mar. kl. 19:30 Menighedsarbejdets Årsmøde. Velkommen til en aften med beretninger og 

valg til bestyrelsen. Se dagsorden på bagsiden af bladet.
Tirsdag d. 8. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Barndom og ungdom i DDR med endestation i Herning” v/ 

Gerda Schmidt, Gjellerup.
Torsdag d. 10. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 10. mar. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding hos Jesper Tungelund, tlf. 3025 7040.
Torsdag d. 17. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale og sang v. fritidsforkyndere Dorrit og Poul Jensen, Nøvling.

Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 22. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Lofoten og Nordkap i midnatssolen” Stor rejse oplevelse 

i Norge med bus, skib og fly i juni 2010. v/ Else Lillelund og Bjarne 
Jacobsen, Herning.

Torsdag d. 24. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 24. mar. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding hos Jesper Tungelund, tlf. 3025 7040.

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen herover)

Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i Dåbslokalet.
 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. 16:15 - 17:00 andagt i Dåbslokalet.
 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.
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Aktuelt
Det kristne familieliv

Alpha-kursus - for dig, som søger svar!

Febrruar - Marts

Velkommen til tre aftener i foråret hvor emnet er: 
”Det kristne familieliv”, herunder relationen mellem 
kvinde og mand, og relationen mellem forældre og 
børn. To fantastisk vigtige områder for vi mennesker 
og enhver familie, og to områder som også er vigtige 
for Gud. 

Programmet er som følger:

Den 9. februar kl. 19.30: ”Den kristne familie” v. 
Rhoda og Stig Christensen, Sønderborg. 
De uddyber: ”Børneopdragelse, åndeligt, sjæleligt og 
fysisk” og ”forældrenes indbyrdes forhold”.

Den 9. marts kl. 19.30: ”Kommunikation i familien” 
v. Kirstine Amby, Aulum.
 Hun uddyber: ”Hvordan foregår samspillet i fami-
lien? Hvad gør man, når konflikter opstår? Og hvad 
sker der, når man bliver udsat for sygdom, krise og 
andet pres i familien gennem længere tid”?

Den 13. april kl. 19.30: ”Og Gud skabte dem som 
mand og kvinde” v. Helge Pahus, Karlslunde.
Han uddyber: ”Det er dog en yderst original måde, vi 
mennesker formerer os på! Jeg kan komme i tanker 
om tusind andre måder – men Gud valgte en meget 
fantasifuld måde. En måde der i princippet skulle 
sikre, at hvert eneste nyt menneske er et kærligheds-
barn. Det indbyrdes seksuelle liv er en vigtig del af et 
ægteskab, og det betyder meget for vores tilværelse, 
at det fungerer. Derfor sætter vi fokus på det denne 
aften”!

Lidt om talerne:
Rhoda og Stig Christensen er præstepar fra Sønder-
borg, og for øvrigt også mine forældre!
Kirstine Amby er familieterapeut og Helge Pahus er 
tidligere sognepræst ved Karlslunde Strandkirke ved 
København.
Pris pr. aften inklusive kaffe: 25 kr.

Scot A. Christensen

Sct. Johannes kirke ind-
byder til alphakursus hver 
mandag i perioden 21.fe-
bruar til 9.maj fra 18.30-
21.30. Vi mødes i kirkens 
tilstødende lokaler.
Alpha er det første bog-
stav i det græske alfabet. 
Alphakurset er en grund-
læggende og levende 
indføring i, hvad den 
kristne tro drejer sig om.  
I løbet af 11 uger kommer 
vi omkring kristendom-
mens a-b-c og nogle af de 

vigtigste ting i kristendommen. 
Kurset er beregnet for dem, som vil udforske kristen-
dommen. Dem, som synes, de aldrig har fået det til 
at fungere som kristen. Dem som er søgende. Nye 
kirkegængere. Dem, som gerne vil have de grundlæg-
gende ting frisket op. Dem, som har lyst til at høre 
det kendte på en ny måde. Alle er velkomne.
Underviserne er almindelige mennesker, der alle har 
sat sig ind i stoffet og giver et kvalificeret, personligt 
og relevant oplæg på bedste vis.

Alpha betyder:   
A= Alle * L= Lærdom og Latter * P = Pasta & Pizza 
H = Hjælpsomhed * A = Alle spørgsmål er velkomne.

Pris:
Kurset er gratis. Hver kursusaften begynder med 
spisning. Maden koster 30 kroner pr. gang.
Tilmelding senest den 19. februar til sognepræst Scot 
A. Christensen på telefon: 9721 4293 eller mail: 
sac@km.dk   

Sådan foregår en Alpha-aften sædvanligvis:
kl.18.30 Fællesspisning 
kl.19.15 Mødestart
kl.19.30 Aftenens taler kommer med et oplæg på 

30-40 minutter - det er forskellige talere, 
der gæster kirken.

kl.20.15 Gruppesamtaler, hvor aftenens emner 
diskuteres. Hver gruppe ledes af én til to 
ledere. 

kl.21.30 Afsluttes aftenen.

Aplha-kursets temaer:
Hvem er Jesus * Hvorfor døde Jesus * Hvordan kan 
jeg være sikker på min tro? * Hvorfor og hvordan 
skal jeg læse Bibelen?  * Hvorfor og hvordan skal jeg 
bede? * Hvordan leder Gud os? * Alpha-lørdag om 
Helligånden (en lørdag) * Hvordan kan jeg modstå 
det onde? * Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det 
til andre? * Helbreder Gud i dag? * Hvad med kir-
ken?

Scot A. Christensen



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 sognepræst Lennart Jessen og få det gratis tilsendt

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
6. feb. 5. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 JLBJ Samv. Menighedspl. Diakoniens dag 

Læs på forsiden!
13. feb. Sidste søn. eft.h3k. 9:30 + 11:00 JSAC 
20. feb. Septuagesima 9:30 + 11:00 JLBJ Provstiernes mission.
27. feb. Seksagesima 9:30 + 16:00 SAC KLF Kirke & Medier (Agape gudstj.)
6. mar. Fastelavn 11:00 SAC Dk. F. Søndagsskoler Læs på forsiden!
13. mar. 1. søn. i fasten 9:30 LBJ Folkekirk. Nødhjælp Indsamling efter tjenesten.
20. mar. 2. søn. i fasten 9:30 SAC + 11:00 JLBJ Kristelig Handicapfor.
27. mar. 3. søn. i fasten 9:30 + 16:00 SAC (Agape gudstj.)
3. apr. Midfaste 9:30 + 11:00 JLBJ Menighedsarbejdet

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

Gudstjenester

Dagsorden for Menighedsarbejdets Årsmøde 3. marts

Fastelavn - Fastetid - Faste i tiden - Faste i nutiden

1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetæller
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab
5 - Beretning / regnskab kirkeblad
6 - Indkomne forslag
7 - Orientering fra arbejdsgrene
8 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter 
og revisorer.
9 - Evt.

Velkommen den 3. marts kl. 
19:30 til Årsmøde i Den Store 
Sal. MA’s øverste myndighed.
Alle stemmeberettigede folke-
kirkemedlemmer i sognet kan få indflydelse ved 
mødets afstemninger.
Forslag til Årsmødet skal sendes til Lennart Jes-
sen senest 8 dage før.

Kan det virkelig være ret, at vi også i 2011 stadig 
kan tale fornuftigt og nutidigt om faste. Ja - ikke 
kun det at spise mindre, fordi man har fået for 
meget til jul og nytår, men at faste i kristen for-
stand. Jo - der er en vis fornuft i den kristne faste, 
selv om mange  tror, det er en middelalderlig ting. 
At faste på kristen vis er, at undlade den vante 
rutine, at løbe efter tilfredsstillelser af enhver 
slags. Selvfølgelig skal mennesket spise for ikke 
at dø, men for en kort periode gør det ikke noget, 
at man faster. Der er også sagt, at det kan være 
sundt at faste fra noget andet. Vi har nu i 14 mdr. 
ikke haft et TV. Det var lidt af en faste! Måske 
ikke så gennemtænkt fra begyndelsen, men 

det positive afkast var, at vi blev klar over, hvor 
meget tid sådan en ting kan koste en familie, og 
vi fik oplevelser og samtaler, som der ellers ikke 
havde været plads til. En ekstra ting, vi også så, 
var, at vi ikke manglede TV så meget, som vi 
havde frygtet. Retfærdigvis skal jeg sige, at mine 
børn måske ikke helt enige med mig :)

Vil du gerne have mere klarsyn på dine værdi-
normer, så prøv at faste fra noget. Du vil opdage 
meget nyttigt ved det. Måske vil du endda finde 
mere tid til at beskæftige dig med din tro og din 
Gud - hvem ved !?

Lennart B. Jessen

Information

Kontakt & Adresseliste
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