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FILMAFTEN (gratis entré)
Sogneaften d. 1. sept. kl. 19:30

DER SKER OFTE NOGET SPÆNDENDE OG SJOVT I SPÆTTENCAFÉ JOHANNES PÅ UDFLUGT TIL MUSIK GALLERIET, ANSAGER

Lørdag den 3. september kl. 9:00 
– 15:30 holder Menighedsarbejdet 
Sognedag.
Traditionen tro holder vi fast ved 
flere af de gode aktiviteter, som 
man, ved at besøge sognedagen, 
kan stifte bekendtskab med.
Kom og prøv det og tag gerne 
familie og / eller nabo med. Der 
er mange spændende aktiviteter 
for alle aldre - f.eks. rapelling.

Undervejs kan der holdes pau-
se i sognedagens cafeteria, 
som byder på forskellige me-
nuer i løbet af dagen. Hvem 

ved, måske vinder du også den 
store gevinst i en af boderne!?

Ved at besøge Sognedagen, og 
støtte den, da er du med til at 
gøre en positiv forskel for andre. 

Sognedagens overskud vil blive 
brugt til at fremme kirkelige og 
sociale aktiviteter i og ud fra Sct. 
Johannes Kirke i overensstem-
melse med Menighedsarbejdets 
vedtægter. For at sige det billed-
ligt, så lever Menighedsarbejdet 
efter devisen ”fra hånden - i mun-
den”. Der skal være kortest mulig 
vej fra menighedens hjælpende 
hånd og til den, der skal nyde 
godt deraf. Vi samler ikke ind til 
en kapital, men omsætter hvert år 
overskuddet til de aktiviteter, som 
Menighedsarbejdet står for.
På forhånd tak for hjælpen!
Og vel mødt!

Menighedsarbejdets
SOGNEDAG

SCT. JOHANNES KIRKE
LØRDAG D. 3. SEPT. Kl. 9-15:30.

WWW.SCTJOHANNES.DK

Kl. 9 Begynd i kirken
Kl. 9:30 Cafeteria åben
Kl. 10:00 Boder åbner
Kl. 11:00 Spætten synger
Kl. 11-12 Åben tårnudsigt
Kl. 13:00 Genbrugsmode
Kl. 13:30 2 tim. Rappeling
Kl. 14:00 Salg af genbrugsmode
Kl. 15:30 Afslutning i Den Store Sal

GENBRUGSMODE
KONKURRENCER

SALGSBODER
HOPPEBORG

RAPPELING
FISKEDAM
TOMBOLA

m.m.m.

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
MØD MENIGHEDEN

September - Oktober

Lovsang skal lede os 
ind i tilbedelse
Et interview med Jesper Tungelund,
musiker ved Sct. Johannes Kirke.

De fleste søndage kl. 11 sidder 
Jesper S. Tungelund klar på øver-
ste bænk, og når altergangen er 
gået i gang, stemmer Jesper i med 
guitaren og lovsangen. Det har 
han gjort i næsten to år nu, og han 
glæder sig hver gang. Han glæder 
sig over at blive brugt i kirken, og 
han håber, at lovsangen i kirken 
kan medføre, at vi får lyst til at 

prise Gud og at Han må blive stadig mere levende i 
vores fællesskab – også efter gudstjenesten.
Men hvem er han ellers, denne nydelige mand, der 
spiller for os søndag efter søndag? Ja, han bor i Sunds 
sammen med sin kone, Tina, og deres to dejlige pi-
ger, Agnethe på 2 og Dagny på 1. Desuden har han 
Mathias på 12 og Karoline på 9, så Jesper er faktisk 
far til fire.
Jesper er ikke fra et hjem, der har overrendt kirken, 
men hans bedsteforældre, som Jesper kom meget hos, 
var det han vil kalde brændende kristne. De kom i 
deres unge dage i Pinsekirken, senere i Apostolsk 
Kirke, for til sidst at blive en trofast del af menighe-
den i Fredens Kirke i Herning, som Jespers morfar 
selv byggede. Deres måde at leve på tiltrak Jesper, 
men desværre døde de, da han var 16 år gammel, og 
på det tidspunkt var kristendommen ikke blevet per-
sonlig for ham. Selv siger han, at han i teenageårene 
brugte meget tid sammen med ”rødderne”. Nogle af 
dem kom også ud i et alkohol- og stofmisbrug, men 
det blev efter et par år dog for meget for Jesper, og 
han brød op med slænget fra den ene dag til den an-
den.
Sidst i firserne blev han uddannet maskinsnedker, for 
derefter at rejse til USA for at arbejde i en møbelfor-
retning derovre. Hjemvendt igen, fik han arbejde på 
sin fars møbelfabrik i Herning, og har efterfølgende 
også haft en del andre jobs, blandt andet som cykel-
post og Hjem-is mand blot for at nævne nogle få. 
Nogle år senere startede han på musikkonservatoriet 
i Silkeborg, da musikken altid har betydet meget for 
ham, og han godt kunne tænke sig at gøre det til en 
levevej.

Men hvordan blev han så kristen og begyndte at slide 
på kirkebænkene? Jo, da han mødte Tina, ville han af 
praktiske grunde efter 10 år i Silkeborg, gerne flytte 
til området, og han lejede sig ind i aftægtsboligen 
på Ørnhoved, samme gård som Ole og Jytte Holm 
bor på i Tjørring. Efterhånden kom han og Tina til 
at kende dem godt, og Ole og Jytte fortalte dem om 
Jesus og om, hvordan det er at leve med ham. En dag 
bad de sammen med dem, og de gav begge deres liv 
til Jesus. Det var i 2007. 
Hverken Tina eller Jesper kommer fra kirkevante 
familier, så det har været underligt for familierne, at 
deres liv har ændret sig. Det har dog ikke gjort dem 
så nysgerrige efter det, de har fundet, at de har fået 
mange spørgsmål og kommentarer fra familierne, 
men både Tina og Jesper beder for deres familier. - 
Jeg er ellers normalt i besiddelse af et sælgergen, hvis 
der er noget jeg brænder for, siger han, men ofte op-
lever jeg, at det godt kan være svært at snakke om tro 
med folk, der ikke kommer i kirken, da folk tit har 
en negativ holdning til kirken, og desværre ofte med 
god grund.

Og så er det, vi kommer ind på lovsangen igen, for 
måske er netop musikken Jespers måde at give troen 
videre på. Han har levet af at spille i årevis. Har spil-
let til halballer, byfester osv., men efterhånden var 
han blevet træt af at spille den slags musik. Også 
her spillede Ole og Jytte Holm en stor rolle, for de 
introducerede kristen musik for dem. En gang, hvor 
Ole skulle tale til et stævne, tog Jesper og Tina med, 
og her mødte Jesper Mikkel, en kristen bassist. 

Af Kirsten
Søvndal

Jiang
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Aktuelt
INVITATION

LØVHYTTEFEST 13.-19. oktober

September - Okober

I år fejres den jøde-
kristne løvhyttefest 
Succot, som har 2 
formål; dels at være 
en høstfest og dels 
at være en frelseshi-

storisk fest, hvor man mindes israelitternes ørken-
vandring, efter udgangen fra Egypten, hvor de sov i 
simple løvhytter. Ved kirkens tårn vil der blive byg-
get en løvhytte, som vil være pyntet med blomster og 
frugter og man kan ugen igennem se en miniudstil-
ling om Løvhyttefesten og dens historiske udgangs-
punkt i Vestfløjen. Ligesom påske og pinse er løvhyt-
tefesten en valfartsfest, og den er ligeledes en folkelig 
glædesfest, idet gamle tekster fortæller, at den, som 
ikke har oplevet glæden ved løvhyttefesten, har ikke 
oplevet nogen sand glæde i livet. 
Torsdag d. 13. kl. 20.00 samles man ved kirketårnet, 
hvor der efter gammel skik vil blive blæst hornsignal 
om festugens start ved Tove Udsholt. Fredag d. 14. 
kl. 14.00 er der i vestfløjen et spændende foredrag om 
”De gemte børn – en personlig beretning” om jødi-
ske børn, som måtte blive tilbage i skjul pga. angsten 
og risikoen, da deres forældre måtte flygte under 2. 
verdenskrig, og  samme aften kl. 19.00 er der hygge- 
og fortælleaften i Vestfløjen med Tove Udsholt. 
Onsdag d. 19. kl. 19.00 er der hyggeaften i 
Vestfløjen med oplæsning og fortælling om de 3 
jødiske højtider. Alle er velkommen til at deltage i 
Løvhyttefesten!

Den PAULINSKE Gruppe
Egon L. Kristensen

Alle interesserede i Ikast-Brande provsti, og Herning 
Nordre- og Søndre provsti inviteres til stormøde om 
det folkekirkelige missionssamarbejde i de tre prov-
stier. Mødet foregår onsdag den 14. september 2011 
kl. 19:30 i ”Kirkeladen” ved Gjellerup kirke.
På mødet præsenteres det nye samarbejde mellem 
de tre provstier og Mission Afrika, Danmission, 
Dansk Etiopermission, Spedalskhedsmissionen, 
Brødremenighedens Danske Mission og Afrika in 
Touch. En helt ny Kirke til Kirke-projektmappe vil 
blive præsenteret og Lederen af spedalskhedsmis-
sionen i Bangladesh James T. Das og biskop Karsten 
Nissen taler.
Vel mødt På PYMs vegne

Niels Christian Kobbelgaard
Provst Herning Nordre provsti og formand for PYM.

Gennem ham kom han til at spille med i bandet på 
SommerOase, et kristent stævne for hele familien. 
Det blev hans indgang til kristen lovsang. 
Som sagt har Jesper nu spillet i kirken i næsten 2 år 
og har været glad for det fra starten. Han er blevet 
aflønnet for at spille hele tiden, men i starten var 
det baseret på frivillige bidrag. Alligevel fik Jesper 
løn hver måned. Nu er det blevet menighedsrådet, 
der betaler hans løn, og det er han også godt tilfreds 
med. Dog har det været en god øvelse i at stole på 
Gud, når ens løn består i frivillige bidrag, fortæller 
han. Der ved man jo ikke, om næste måned bringer 
løn.
Efter sommerferien har Jesper planer om udvidelse, 
så han ikke sidder alene hver søndag. Så snart kan 
man opleve Daniel Vendelbo på klaver, og hvis der 
er andre fra menigheden, der har lyst til at være med, 
må man meget gerne henvende sig. Jesper drømmer 
om med tiden at kunne udvide med flere, der synger, 
en på klaver, keyboard, akustisk bas, banjo, violin, 
fløjte og et lille trommesæt. Instrumenteringen skal 
jo passe til kirkens akustik, så det må ikke blive for 
elektrisk, forklarer han. Ja, det skal nok blive godt. 
Og så er vi jo også begyndt at synge et par børnesan-
ge før prædikenen, så der sker hele tiden noget nyt.
Gennem samtalen med Jesper nævner han flere gan-
ge, at hans ønske med lovsangen er, at vi sammen 
kan prise Gud på hver vores måde, og at vi må være 
frie i vores tilbedelse – ja, at lovsangen må lede folk 
ind i tilbedelse. Han ønsker at det primære samtale-
emne og fælles mål i kirken, må være at følge Jesus, 
- ofte handler det om alt muligt andet. 
Jesper er også tovholder for fællesspisningen i kir-
ken hver anden torsdag, og her har han også et klart 
formål, nemlig at alle er velkomne, og ikke mindst 
dem der er socialt udsatte i sognet og dem der el-
lers ikke kommer i kirken. Det er dejligt at spise og 
være sammen med folk man kender, men at kunne 
være med til at gøre en lille forskel for en som ikke 
har det nemt, det er i særdeleshed også noget af det, 
der giver livet værdi, mener han. At Jesper brænder 
for de socialt udsatte i vores samfund er tydeligt at 
mærke, og i øjeblikket er han også ansat i Blå Kors 
som bostøtte nogle timer om ugen.
Mere er der vist ikke plads til at fortælle her, men 
I ved jo, hvor I kan finde ham, hvis I har lyst til at 
vide mere. Og jeg er sikker på, at han altid er klar til 
en snak. Det var han i hvert fald med mig, så tak for 
snakken, Jesper.

ØRNEREDEN
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Aktuelt
Kom med! Nyt fra menighedsrådet

En tur til Tyrkiet ved menighedsrådsmedlem Nikolaj Mogensen

September - Oktober

Legestuen Ørnereden er for børn i 
alderen ca. 0 – 3 år ifølge en voksen.
Hver torsdag kl. 9:30 – 11:30 i Sct. 
Johannes Kirke.Program ses på www.
sctjohannes.dk. Velkommen til sang, 
leg og hyggeligt samvær i kirkens lo-
kaler.

Børneklubben Spætten er i gang med 
den nye sæson og markerer tirsdag 
den 6. september 4 års fødselsdag. 
Spætten er for børn i alderen 4 – 8 år, 
nye er meget velkomne. Vi mødes i 
Sct. Johannes Kirke. Kontakt sogne-

medhjælper Tove Jessen for mere information 
tlf. 4035 6553. Se program på www.sctjohannes.dk
 

JUNIORKLUBBENS aktiviteter 
giver den gas. Kom og vær med i 
IXTYS. Det er bare sjovt! Vi mødes 
onsdage kl. 18:30 - 20:30. Vi har 2 
etager i kirketårnet, hvor der er café 
og aktivitetsrum. Det skal bare ople-
ves sammen med de andre ;)

GIV LIDT FÅ MEGET i Sct. Johannes 
Kirkes Besøgstjeneste, som er en tjeneste 
i bevægelse. Hvis du mangler besøg eller 
har overskud til at gå på besøg, må du 
gerne rette henvendelse til sognemed-

hjælperen, som er behjælpelig med koor-
dinering af denne ordning. Tlf. 4035 6553.

ØRNEREDEN
Bemærk: Ved Sct. Johannes Kirke vil vi den kom-
mende tid reducere antallet af gudstjenester den 
sidste søndag hver måned fra de nuværende to til 
blot en kl. 9.30. I skrivende stund er vi i slutningen 
af sommerferien. Det betyder, at vi stadig nyder det 
uforpligtende ”sommerferieliv”, men at vi samtidigt 
mentalt begynder at indstille os på, at dagligdagen 
snart vender tilbage med de mange gøremål. Hen 
over sommeren har jeg været til gudstjeneste i Sct. 
Johannes Kirke, og man kan i allerhøjeste grad sige, 
at her har man ikke ligget på den ”lade solside”. Der 
har været stor aktivitet og stor deltagelse ved guds-
tjenesterne. Herligt! Ved Sct. Johannes Kirke vil vi 
forsøge den kommende tid at reducere antallet af 
gudstjenester den sidste søndag hver måned, således 
at vi går fra de nuværende to til blot en kl. 9.30. Det 
åbner for nye tanker og muligheder. Denne gudstjene-
ste kan betragtes som hele menighedens gudstjeneste, 
som det samlende sted, hvor vi kan mødes på kryds 
og tværs. Det må absolut være fællesskabsstyrkende.  
Kunne man forestille sig, at der i menigheden var res-
sourcer til eksempelvis at lave kirkefrokoster, udvide 
vores kirkekaffe eller at der kunne forekomme andre 
sammenkomster, ville det være rigtige fine løsninger. 
Mulighederne er mange – har du ideer, forslag eller 
blot vil hjælpe, skal du endelig sige til. Perioden med 
”den ene gudstjeneste i slutningen af hver måned” vil 
vare hen over efteråret. Viser det sig, at menigheden 
ser den fælles gudstjeneste som et positivt og kon-
struktivt tiltag, vil menighedsrådet vurdere mulighe-
derne for en permanent løsning.   

Anita Kofoed, Menighedsrådet

Jeg var i starten af juli så heldig at være en af 11, der 
var på LMU’s tur til Tyrkiet. Turen var for at oplyse 
og vise os LMUer, hvad vores missionsprojekt går 
til. Vi var af sted i 11 dage først en uge i Ankara, og 
så 4 dage i Istanbul. Jeg vil her gerne bringe nogle 
minder fra den tur. Turen gennem danmark forløb 
uden problemer, og efter nogle timers flyvning ankom 
vi til Ankara klar til at indtage byen. Vi skulle se et 
frivilligt arbejde blandt handicappede børn. De er in-
genting i Tyrkiet. De er en slags guds straf, og bliver 
derfor for det meste overladt til sig selv. Vi mødte en 
amerikansk kvinde Norita, der med sin mand boede 
og arbejdede i landet, han med kørestole og hende 
med disse børn. Der var omkring 15 børn i det rum, 
vi kom ind i på 5. etage. De havde forskellige handi-
cap alle sammen, og nogle var i kørestol. Deres alder 
var også forskellig. Den ældste omkring 25, den yng-

ste 12. Til at begynde med lavede vi nogle lege i form 
af fagter og senere nogle ord lege. Norita fortalte os 
om hendes arbejde, og hvorfor hun var i Tyrkiet. Hun 
havde været i landet i mere end 10 år, og skulle først 
væk, når Gud sagde det til hende, for hendes mand 
havde fået kald til at virke blandt muslimer allerede 
mange år før turen gik til Tyrkiet. De levede mange år 
i Tyskland i et ghettoområde, hvor de var beskæftiget 
med arbejde blandt tyrkere og andre muslimer.
Vi skulle den efterfølgende dag med disse børn på 
picnic i en park. Mange af forældrene til disse børn 
var fattige, så kød var ikke noget, der ofte fandt vej til 
deres maver, så derfor skulle vi hjælpe med at anrette 
barbecue grillkød til dem og deres forældre og ellers 
hygge og have det sjovt med dem. Vi brugte en hel 
dag i parken med dem. (fortsættes i næste kirkeblad.)
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Torsdag d. 1. sept. kl. 19:30 Sogneaften. Filmaften i Den Store Sal. Vi ser en film, der har relation til det 
bibelske. ”End of the Spear”. Efter filmen vil der være samtale om filmen, 
kaffe, sang og hygge.

Lørdag d. 3. sept. kl. 9:30 Sognedag. Menighedsarbejdet afholder igen en lørdag med mange sjove akti-
viteter. Kom - se - støt et godt formål.

Lørdag d. 3. sept. kl. 9:00 Herning Kirkehøjskole. Gullestrup Kirke. Dr. phil. Erik A. Nielsen, Valby: 
”Hvad er en salme?” - illustreret ved hjælp af Thomas Kingo. Husk - der er 
tilmelding og betaling. Kontakt: Formand Jens Søgaard, tlf. 9722 1686

Tirsdag d. 6. sept. kl. 19:00 IM-fællesmøde i Bethania. Tale v. Lektor Kurt Larsen, Menighedsfakultetet, 
Aarhus. Emner: ”Guds ledelse”og IM ś 150 – års jubilæum.

Torsdag d. 8. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 8. sept. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040.
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Et liv i frihed efter 33 år i Jehovas vidner” Ved viceborg-

mester Jette Seidenschnur, Grindsted.
Torsdag d. 15. sept. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsf. Henning Hollesen, Aulum. Sang v. ”Håbet”, 

Thyholm. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 22. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi tager på udflugt.
Torsdag d. 22. sept. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Tirsdag d. 27. sept. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Aftentur til Møldrup” Med rundvisning og kaffe. Kørsel i 

egne biler, afgang kl. 19:00 fra kirken. Pris 60,- kr. og tilmelding.
Lørdag d. 1. okt. kl. 9.00 Herning Kirkehøjskole. Herning Kirkehus. Sognepræst, Kirsten Jørgensen, 

Kerteminde: ”Himlen i mine fodsåler” - om bønnebogen i salmebogen 
samt helt nye bønner. Husk - der er tilmelding og betaling. Kontakt: 
Formand Jens Søgaard, tlf. 9722 1686

Torsdag d. 6. okt. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Torsdag d. 6. okt. kl. 19:30 Sogneaften. Taler: Sognepræst Stig Christensen, Sønderborg. Emne: Israel.
Tirsdag d. 11. okt. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Min barndomsgade i Herning” Ved Hanne Jørgensen, 

Støvring. Medforfatter til Herningbogen 2006.
Torsdag d. 13. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 20. okt. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Torsdag d. 20. okt. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsf. Johannes Kloster, Hodsager. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19.00. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 25. okt. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Vikingerne - var de så vilde?” Ved Erik Martinussen, 

Gjellerup.
Torsdag d. 27. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen..

Sognekalender

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

Hver tirsdag kl. 10:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se program på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 16:15 - 17:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 18:30 - 20:30 Juniorklubben ”IXTYS” samles i tårnet. (se program på www).
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden. (Se ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).

September - Oktober



Søndag den 11. sept. kl. 9:30 er der 
høstgudstjeneste i Sct. Johannes 
Kirke. Kom og vær med til en fest-
lig gudstjeneste, hvor børnene går 
med i høstoptog.

DDS nr: 729
1 Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

2 Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

3 Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver. 

4 Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

5 Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

6 Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

7 Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

8 Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

9 For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!

10 Hans Ånd, som alting kan og 
ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!

N.F.S. Grundtvig 1844.

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 for svagtseende i sognet - 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
4. sept. 11. søn. efter trin. 9:30+11:00 JLBJ Menighedsarbejdet
11. sept. 12. søn. efter trin. 9:30 SAC Valgfri via egen kuvert Høstgudstj. (offergang)
12. sept. 18:30 SAC Børn & Unge gudstjeneste
18. sept. 13. søn. efter trin. 9:30+11:00 J LBJ Diakonissestiftelsen
25. sept. 14. søn. efter trin. 9:30 SAC Vort eget missionspr.
2. okt. 15. søn. efter trin. 9:30+11:00 J LBJ Norea Radio
9. okt. 16. søn. efter trin. 9:30+11:00 J SAC Dansk Missionsråd
16. okt. 17. søn. efter trin. 9:30+11:00 J LBJ Indl. Sømandsmission
23. okt. 18. søn. efter trin. 9:30+11:00 J SAC Menighedsfakultetet
30. okt. 19. søn. efter trin. 9:30 LBJ Kolonien Filadelfia
6. nov. Alle helgens dag 9:30 SAC 16:00 SAC+LBJ Dansk Udlandskirker

6. nov. Alle helgens dag 13:30 René N. Hansen
14:00 Adam Boas 

Vestre Kapel
Nordre Kapel

 * Den lille Smiley J betyder, at der tilbydes Børnekirke under prædikenen kl. 11:00.

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste
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