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SKAL DU MED PÅ SOGNEDAG 7. SEPTEMBER 2013 ?

NÆSTE KIRKEBLAD!
Sidste frist for stof til bladet er 
1. august, hvis næste blad skal 
ud 1. september.

SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugten 2013 bliver 
tirsdag d. 25. juni kl. 9-17 og 
Pris: 200 kr. Hvor turen går hen 
oplyses senere. Henvendelse til 
Allan Skovrider, tlf. 5240 8010 

SKABELSE / EVOLUTION
Tro - Teori - Fakta !?
Læs mere på side 2.

Ørnereden
Vi fejrer 5 års fødselsdag. 
Det sker torsdag den 22. 
august kl. 9:30 - 11:30 hvor 
der bliver festlig opstart 
af en ny sæson i legestuen 
Ørnereden. Ørnereden er for 
børn i alderen 0-3 år ifølge 
med en voksen.
Der er yderligere oplysninger 
og program på kirkens hjem-
meside. Klik på reden!
www.sctjohannes.dk

Tirsdag den 20. august kl. 14:30 
- 16:00 begynder Spætten efter 
sommerferie. Spætten er Sct. 
Johannes Kirkes Børneklub for 
børn i alderen 4 - 8 år. Vi synger, 
hører bibelfortælling, får forfrisk-
ning og laver hver gang en sjov 
aktivitet. Det er gratis at være 
med i Spætten, og for børn, der er 

i institution i sognet, er der mu-
lighed for gratis taxaordning efter 
aftale med sognemedhjælper Tove 
Jessen.
Vi glæder os til en ny sæson, hvor 
nye børn også er meget velkomne. 
Yderligere oplysninger fåes hos 
Tove Jessen tlf 4035 6553
tbj@sctjohannes.dk

ØRNEREDEN
Sct. Johannes Kirke

Herning
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Aktuelt
Sommeråben café

Sct. Johannes Kirkes Konfirmander 2013

Skabelse og / eller Evolution ? - Tirsdag den 11. juni kl. 19.30 

Juni - August

Vestervangskolen 7.A
Christian Bohart
Nikolaj Bræmer Christensen
Niclas Møller Dahl
Christian Buhl Jacobsen
Camilla Sejbjerg Jensen
Tobias Blaabjerg Lock
Mikkel Thais Madsen
Oliver Pedersen Nielsen
Alex Petersen
Daniel Sidibe
Ronnie Butzkowsky
Kasper Kjærgaard Christensen
Lukas Nøreholm Hedegaard
Arnas Jefimenka
Frederik Raunsgaard Jensen
Louise Rosenvinge Lodahl
Frederik Skytte Maabjerg
Niclas Fledborg Olesen
Frederik Borgelin Schollert

Igen er det muligt, takket være gode 
frivillige kræfter, at holde Café 
Johannes åben sommeren igennem.
Velkommen til at komme forbi, må-
ske bliver det en af de gode dage, 
med godt vejr, hvor der også er mu-

lighed for at nyde sin kaffe i Sct. Johannes Kirkes 
atriumgård. Hvis ikke vejret indbyder til udendørs 

kaffe, vil vi på bedste vis sørge for solskin indendørs, 
hvor man, ved sin deltagelse kan bidrage til et hyg-
geligt samvær.
Der er intet fast program, som det hører sig til for en 
god Café, men vi synger gerne en sang. Caféhygge 
skal opleves. Det kan man ikke læse sig til her i bla-
det. Vi glæder os til at møde dig.
Vel mødt i Café Johannes!

Vestervangskolen 7.B
Philip Bust
Daniella Judihe Elisabeth Jensen
Louise Hagelskær Jacobsen
Lau Langhoff Jensen
Thomas Blaabjerg Jørgensen
Kasper Fruerlund Kristiansen
Nicolai Mortensen
Mikkel Bank Olesen
Emma Helstrup Thomsen
Emma Christiane Skyt Hildebrandt
David Arne Adam Jensen
Mathias Overgaard Jensen
Morten Jørgensen
Camilla Kristensen
Maria Vognstoft Lorentsen
Casper Skytte Maabjerg
Alexander Nørgård Petersen
Phillip Skodborg Vesterbæk

Brændgårdskolen 7.kl.
Camilla Hessellund Abildskov
Sofie Skovlund Andersen
Ann Lafrenz Baden
Marie Li Bøgvad
Freja Dorthea Dyreborg
Camilla Engsig Sørensen Erland
Karen Chinemerem Thinggaard Hansen
Kirsten Chidinma Thinggaard Hansen
Natasja Larvid Hansen
Caroline Vedsted Jensen
Sarah Lea Maya Mikkelsen
Maiken Skjøt Rabjerg
Pennie Lund Randeris
Julie Randorf
Emma Møller Sørensen
Monica Anja Vinkler
Nariman Emadi Khalil Abadi
Jonas Lynge Andersen
Alexander Bo Østergaard Brund
Mikkel Bødskov
Marcus Guldahl Christiansen
Nikolaj Christian Frandsen
Nicklas Viktor Hoffmann
Mikkel Tveen Birkmose Jensen
Victor Resen
Mikkel Poulsgaard Rosendal
Kristian Steensbjerg

V i ønsk
er Guds velsignelse og tillykke!

Når man hører de to ord skabelse og evolution, så er 
der mange mennesker, som står af. Mange orker ikke 
at høre eller tale om det emne, da man er bange for, at 
man kommer til at stå som naiv og uvidende, når de 
karismatiske frontfigurer kommer med deres skarpe 
argumenter. Det er til at forstå, og jeg har haft det 
på samme måde, indtil jeg tog mig for at undersøge 
nogle af de påstande, der bliver fremført både i al-
mindelighed, men også i vore lærebøger.
Efter en undersøgelse af det vi alle har adgang til af 
dokumentation af fund og fakta, så ser sagen mere 

ulden ud, end man skulle tro.
Jeg vil denne aften holde et 
billed-foredrag, som skal il-
lustrere det, jeg har fundet af 
både holdbare fakta, men også 
det, der er blevet til tro og fast-
låste dogmer på begge sider - 
også blandt evolutionsteoretikkere.
Min konklussion er: Der er stadig god grund til at tro 
på en Gud, og derfor behøver man ikke at være naiv.

Sognepræst Lennart B. Jessen
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Aktuelt
MENIGHEDSLEJREN 2013 * DEN 20.-21. SEPTEMBER

Bordbøn eller ikke !?

Juni - August

Så er det igen tid til menighedsweekenden, og vi håber rigtig 
mange igen i år vil bakke op om den. Endnu engang har vi reser-
veret spejderhuset Tårnborg, Sebbesandevej 2C, i Tjørring (http://
tjorring.wh.spejdernet.dk/tarnborg.htm). Denne gang foregår det 
i uge 38, nemlig fredag den 20. og lørdag den 21.september, og er 
selvfølgelig for alle aldre. Det er muligt at overnatte i køjesenge 
i et fællesrum eller på løse madrasser i 3 andre rum, og man kan 
også medbringe telt eller campingvogn. Men det er absolut ingen 
betingelse for deltagelse. Er hele arrangementet for stor en mund-
fuld, er det muligt at deltage i det, man har overskud til. Også denne gang vil der være mulighed for køre-
lejlighed til dem, der måtte ønske det. Som tidligere nævnt får vi i år besøg af Helge Pahus fra Karlslunde, 
tidligere præst ved Karlslunde Strandkirke og forfatter.

PROGRAM
Start fredag kl. 17.30 med hygge og fællesspisning, samt indlæg fra Helge Pahus. Godnat ca. 22.00.
Start lørdag med morgenmad fra kl. 8.00 til ca. 9.30, Middagsmad, Kaffe, Grillaften.
Afslutning lørdag ca. kl. 22.00. Lørdagen vil være krydret med indlæg fra Pahus, samt seminarer og forskel-
lige aktiviteter. Turen er med forplejning, drikkevarer (sodavand) kan købes på stedet eller medbringes.

PRISER
Hele fredagen: 0 – 4 år gratis Øvrige 30,-
Hele lørdagen: 0 – 4 år gratis Øvrige 150,- familie 300,-
Kaffe lørdag: voksne 25,-
Kaffe/grill lørdag: 0 – 4 år gratis Øvrige 140,- familie 350,-
Hele pakken: 0 – 4 år gratis Øvrige 175,- familie 400,-
Sodavand: 3,-

TILMELDING
Tilmelding til Laila & Lars, senest søndag den 1. september 2013
På telefon: 25 30 70 76 
På E-mail: villaibenholt@madsen.mail.dk
Eller på kirkens hjemmeside: www.sctjohannes.dk

Menighedsarbejdet

Før i tiden var det naturligt, at man 
bad bordbøn, før man spiste. Men 
hvordan nu? Hvad siger man? Hvor 
tit gør man det? Tja, det er kristen 
sædvane at indlede et måltid med en 
takkebøn til Gud vor Skaber. 
Det er et af skabelsens goder og ikke 

nogen selvfølge, at der er mad på bordet. Bortset fra 
det naturlige i, at vi som kristne ærer den, der æres 
bør, og samtidig ikke forsømmer at sige tak for mad 
til den, som har lavet maden, er bordbønnen også 
med til at sætte rammen om måltidet. Det er en gave, 
som er livsnødvendig, og samtidig får vi foræret en 
anledning til at snakke sammen.
Da Jesus satte sig til bords ved påskemåltidet, tak-
kede han også Gud for brødet og for vinen. En bøn 
og tak for at Gud vil give os alt, hvad vi behøver til 

livet - også uden, at vi beder ham om det - og at vi 
skønner på det og modtager det med tak. Og det er 
bordbønnens essens: At vi husker, at livet og hele 
dets indhold, fra melet i brødet til et kys, er noget, vi 
modtager som en gave, og derfor på den ene side skal 
huske at påskønne, og på den anden side blot udmygt 
skal tage imod.
Bordbønnen kan altså have den ordlyd, du finder 
bedst. Det er ikke selve ordvalget, der er vigtigt, men 
at du lovpriser Gud som nærværende i dit liv. ”I Jesu 
navn går vi til bords, at spise, drikke på dit ord, dig 
til ære, os til gavn, så får vi mad i Jesu navn, Amen.”  
De sungne bordvers gør i øvrigt bordbønnen helt fest-
lig ;-)  ”Alle gode gaver, de kommer oven ned, så tak 
da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed.” Eller 
sig simpelt ”Tak Gud. Amen.”

Allan Skovrider
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Aktuelt
Forårsudflugt med Café Johannes

Juni - August

Onsdag d. 1. maj kl 12.00 kørte 54 glade mennesker 
fra Sct. Johannes Kirke til Aarhus på forårsudflugt.
Med Jon som chauffør og Tove Jessen som leder kan-
tede vi os i en toetagers bus ud gennem byens om-
kørsler og kørte ad motorvejen mod Aarhus.
I strålende solskin passerede vi den store flotte mo-
torvejsbro over Funder Ådal og nåede Silkeborg; ad 
omfartsvejen kørte vi over Gudenåen og videre østpå, 
samtidig med at vi kunne følge arbejdet med fortsæt-
telsen af motorvejen.
Tove havde medbragt sangblade, og på turen sang vi 
tre af vore dejlige forårssange.

Kl. 13.30 holdt vi ved Aabyhøj Kirke, hvor Tove tid-
ligere har været sognemedhjælper. Her blev vi venligt 
modtaget af Lisbeth Andersen (nuv. sognemedhjæl-
per), hun fortalte om sognet og kirken, der minder 
meget om Løgumkloster Kirke.

Efter opholdet her kørte / gik vi over til sognegår-
den. Vi, der spadserede, fik en dejlig tur over en 
smuk,velplejet kirkegård. I sognegården ventede der 
et godt kaffebord med boller, kringler og småkager.
Tove og Lisbeth fortalte om sognegården, og der var 
også mulighed for at se de dejlige lokaler.
Videre gik turen til Nordeuropas største kunstmu-
seum ”Aros”, som ligger midt i byen med musikhuset 
som nabo til den ene side og tinghuset til den anden, 
og med rådhuset og banegården et stenkast derfra.
Aros er det gamle navn for Aarhus og betyder: åens 
munding. Museet er en imponerende bygning i man-

ge etager med 
gode adgangs-
muligheder, også 
for folk der er 
gangbesværede.
Inde i museet gik 
vi frit omkring, 
og de fleste tog 
elevatoren op til 
”Dit regnbuepa-
norama” skabt 
af den islandske 
kunstner Olafur 
Eliasson. Herfra har man en fantastisk udsigt ud over 
Aarhus og omegn. Man ser det hele gennem glas i 
alle regnbuens farver, hvilket giver en meget speciel 
og betagende oplevelse.
Mod vest og nord er der udsigt over byen og for-
stæderne, mod øst; havnen med Mols Bjerge og 
Helgenæs i baggrunden, og her troner domkirken, 

landets længste kirke, indviet til Sct. Clemens, de 
søfarendes helgen. Mod syd ses Marselisborgskoven. 
Man kunne også se over til ”Den gamle by”, og 
ved siden af ligger en stor glasbygning, som hedder 
”Prismen”. Det er en kontorbygning.
På ”Aros” kunne man så gå rundt og se de mange ud-
stillinger af nyere og ældre dato, mange valgte også at 
gå ned i kælderen for at se den enormt store skulptur 
af drengen ”Boy”. En del gik ind i butikken og cafeen 
og nød en is eller en kop kaffe.
På hjemturen kørte vi forbi universitetets mange ka-
rakteristiske gule bygninger og videre mod Skejby 
med det store sygehus. Så gik turen hjemad til 
Herning ad samme vej, som vi kørte ud. En god, vel-
tilrettelagt tur med megen hygge og mange nye ind-
tryk. Tak for det!

Else Pedersen
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Mandag d. 3. juni kl. 20.00 Orgelkoncert med Heinrich Walther. 1. koncert i koncertrækken med interna-
tionale gæsteorganister. “Orgelmusik fra der var engang til lige netop nu”

Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30 Møde / billedforedrag. Sognepræst Lennart B. Jessen. Emne: Skabelse og / 
eller evolution. Vi ser på fakta m.v. (Se også side 2).

Torsdag d. 20. juni kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Henri A. Jensen, Silkeborg. Lovsang. Der er be-
demøde kl. 19. Også du er velkommen.

Tirsdag d. 25. juni kl. 9:00 Sogneudflugt. Turen begynder fra kirken kl. 9 og vi er hjemme ca. kl. 17:00 
Vi ved endnu ikke, hvor turen går hen. Oplysningerne kommer senere, når 
vi ved mere. Pris: 200,- kr. Henvendelse til Allan Skovrider tlf. 5240 8010.

Mandag d. 29. juli kl. 20.00 Orgelkoncert med Michael Mages. 2. koncert i koncertrækken med interna-
tionale gæsteorganister. “Orgelmusik fra der var engang til lige netop nu”

Torsdag d. 15. aug. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Knud Dalsgaard Hansen, Aarhus. Lovsang. Der 
er bedemøde kl. 19. Også du er velkommen.

Onsdag d. 21. aug. kl. 19.30 Sognedags planlægning. Alle interesserede inviteres med til planlægning af 
Sognedagen 2013, som er lørdag den 7. september.

Mandag d. 2. sept. kl. 20.00 Orgelkoncert med Joachim Walter. 3. koncert i koncertrækken med interna-
tionale gæsteorganister. “Orgelmusik fra der var engang til lige netop nu”

Sognekalender

Er der stadig håb i verden ?

Juni - August

Når jeg tænker på os danske, som ofte, måske hver 
aften, sidder i stuerne og ser TV og nyheder, så er der 
mange skrækkelige ting, vi får at se fra hele verden. 
Det er ikke ofte, at der er gode nyheder. Måske er det 
sådan, at de dårlige nyheder sælger bedst. Det giver 
måske et større seertal, som TV-stationerne har brug 
for, for at få økonomien til at øges.
Vi sidder og bliver skrækslagne over den ondskab, 
der regerer i verden. Naturkatastrofer, krige, terror, 
utroskab, kriminalitet osv...
Men er der stadig håb om en anden slutning på det 
hele. Ender det i kaos og undergang, eller hvad?
Kender I det, når I ser en film, hvor helten står alene 
over for mange modstandere, hvor han næsten ser 
den visse død i øjnene. Han skal redde nogle personer 
eller hele verden, men han er alene, og der er mange, 
der vil slå ham ihjel. Sådan er det ofte i film. Man 
sidder med hjertet i halsen. Mon han klarer den umu-

lige opgave? Og så slår det os. Det er jo ikke sidste 
afsnit af den serie af film. Helten kan jo ikke dø, for 
så ville der ikke være flere film i serien :)
Nu kan vi igen få spændingen under
kontrol og nyde resten af filmen,
for vi ved, at der er et nyt afsnit.
Sådan har Jesus talt til os
kristne. I Lukas evangeliet
kapitel 21 vers 26.. siger han,
at mennesker vil besvime af 
rædsel over det, der sker i verden,
men vi kristne skal rejse os op,
når det sker, for vi ved, at der er
et ekstra afsnit i vente. Jesus kender
og ved, at der er grund til at håbe på mere
end det, vi ser i verden. Derfor kan vi rejse os op, 
leve vore liv og trøstes ved håbet om evigt liv.

Lennart B. Jessen

Hver mandag kl. 16:30 - 17:00 Bøn i den Lille Sal.
Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 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 - 16:30 Andagt i den Lille Sal.
 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).

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

HUSK!ACT-Herningbliver den 21. sept.Tilmelding påwww.actherning.dk



Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé, er åben på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30 og ved gudstjenester. 
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

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.

Taxa / Kirkebil til gudstjenester og sogneaften bestilles gratis ved Taxa.
Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælperen.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Religionspæd. Center
9. juni 2. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC
16. juni 3. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC FDF’s Missionsarb.
23. juni 4. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Menighedsarbejdet
30. juni 5. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Bibellæser-Ringen Efterf. kirkefrokost
7. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 SAC IKON
14. juli 7. søn. eft. trin. 9:30 SAC
21. juli 8. søn. eft. trin. 9:30 SAC Århus Diakonhøjskole
28. juli 9. søn. eft. trin. 9:30 LBJ KFUM Idræt
4. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Kirkenskorshær Hern. 
11. aug. 11. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Israelsmissionen
18. aug. 12. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC Blå Kors Herning
25. aug. 13. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Døvemenighederne Efterf. kirkefrokost
1. sept. 14. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 Menighedsarbejdet

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

I og til tiden...
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SOGNEDAG 2013
Den 7. september begynder vi Sognedagen kl. 
9:00 i kirken. Derefter er der et udfyldt program, 
som afsluttes kl. 15:30. Programmet bliver of-
fentliggjort i avisen og på kirkens hjemmeside, 
når vi nærmer os dagen. Der bliver noget for alle 
sanser og aldre. Vi opfordrer flere til at komme 
og hjælpe til. Fremover vil vi få brug for flere nye 
hænder, hvis Sognedagen skal bestå.

Venlig hilsen Menighedsarbejdet.

Tidligt forår på Rude Strand
Sct. Johannes Kirke fik i lighed med sidste år mu-
lighed for at tilbyde enlige ældre et ferieophold i 
trygge rammer. Den gang var det Løgumkloster. 
I år gik turen til Rude Strand seniorhøjskole i da-
gene 13. - 19. marts.
11 spændte og forventningsfulde ældre rejste 
fra Sct. Johannes Kirke tirsdag den 13. marts 
og fik en meget spændende og indholdsrig uge. 
Nye bekendskaber er blevet gjort, som efter 
hjemkomsten også er medvirkende til at styrke 
fællesskabet i vores lokale Kirke. Tak til Inger 
Jørgensen og Gunnar Jensen for frivillig hjælp.

HUSK!ACT-Herningbliver den 21. sept.Tilmelding påwww.actherning.dk


