
Sognedag 2013Døbte
Så er Sognedagen atter på pro-
grammet. Den 7. september 2013 
vil der fra begyndelse til slut 
være noget for alle generationer i 
og omkring Sct. Johannes Kirke.

Hvis I ikke har prøvet det før, 
så er det nu, I skal planlægge en 
hyggelig dag, hvor der er noget til 
øjne, ører, mund og godt humør.
Tag bedsteforældre, børn og bør-
nebørn med.

I år har menighedsrådet bidra-
get med en tryllekunstner. Kom 
og oplev magien sammen med 
”Henny Solskin” :)

PROGRAM

Kl. 9:00 Begynder i kirken
Kl. 9:30 Cafeteriet åbner
Kl. 10:00 Boderne åbner
Kl. 10-11 Åbent tårn
Kl. 11-12 Tryl for mig!
Kl. 14-15 Åbent tårn
Kl. 15:30 Afslutning

1.5.2013 - 30.6.2013
Josephine Nedergaard Didriksen
Silke Kathrine Nykjær Sørensen
Karla Gry Heegaard Didriksen
June Birkkjær Christensen
Mie Ørntoft Jørgensen
Casper Metz Dige
Eva Jørgensen

Blad nummer 60 sept.-okt.-nov. 2013 * Næste blad udkommer 1. dec. Indsendelsesfrist 1. nov. 
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NY PERIODE FOR
KIRKEBLADET
Læs om dette side 4.

NY PILOT I KIRKEN
Vi siger velkommen til en ung 
medarbejder. Se side 2.

HUSK HØSTEN
I år er der høstgudstjeneste 
den 29. sept. kl. 9:30, hvor der, 
traditionen tro, er offergang.

ACT-HERNING
For anden gang i 2013, den 21. 
sept. er der gang i ACT. Læs 
mere på bagsiden!

ALLEHELGENS SØNDAG
Læs mere om mindegudstjene-
sten på side 4.

GOSPEL-FESTIVAL 2014
For første gang afholdes der en 
gospelfestival i Herning!
Læs mere side 4.

Sogneudflugt 2013 - Udsigt over Svendborgsund

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Menighedslejr 2013

Velkommen til en ny medarbejder i kirken

September - Oktober - November

Så er det igen tid til 
menighedsweeken-
den, og vi håber, rig-
tig mange igen i år 
vil bakke op om den. 
Endnu engang har vi 
reserveret spejderhu-

set Tårnborg, Sebbesandevej 2C, i Tjørring
(http://tjorring.wh.spejdernet.dk/tarnborg.htm).
Denne gang foregår det i uge 38, den 20.-21. septem-
ber, og er selvfølgelig for alle aldre. Der er mulighed 
for overnatning og kørsel.

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

PROGRAM
Fredag den 20. september
17:30 Velkomst og aftensmad.
19:30 Møde ved Helge Pahus.
21:30 Kaffe og godnat.

Lørdag den 21. september
8:00-9:30 Morgenmad

10:00-11:30 Møde ved Helge Pahus.

12:00-13:00 Frokost.

14:00-15:00 Seminarer:
 a) Bøn v. Pastor em. Mogens Svendsen.
 b) Kreativt værksted v. Tina S. Tungelund.

15:15-16:00 Kaffe.

16:00-17:00 Løb, hygge, gåtur.

18:00  Aftensmad og hyggeaften.

22:00  Tak for nu....

Tilmelding til Laila & Lars på telefon: 2530 7076
www.sctjohannes.dk/menighedsweekend.html

I en del år har vi hørt i pressen, at man ikke bryder 
sig om flere ansættelser i folkekirken. Man mener, at 
lønninger fylder for meget i kirkernes samlede bud-
get. Her siger vi så: Hvis det nu netop er mennesker, 
der skal til, for at kirkens liv og vækst kan fremmes, 
hvorfor så prioritere anderledes. Vi har ikke brug for 
monumenter eller dyre kunstværker i en tom kirke. 
Vi har brug for liv, og det er mennesker, der skal 
bringe dette liv. Vi må prøve noget og så se, om det 
giver resultater. Hvis ikke, så prøver vi noget andet.
Menighedsrådet har i længere tid leget med tanken 
om ansættelsen af en ung medarbejder, der kunne 
løfte nogle af opgaverne for den yngre generation 
i Sct. Johannes Kirke. Da vi har haft et øremærket 
beløb i budgettet til dette formål, har vi nu endelig 
fået sat gang i sagen, og ansat Thomas Lindberg i en 
årmålsansættelse som projektmedarbejder.  Midt i 
august har vi budt Thomas velkommen, og her kan 
vi så læse, hvad han fortæller om sig selv.

Lennart B. Jessen

Hej Alle sammen! ☺
Mit navn er Thomas Lindberg, og jeg er blevet an-
sat som projektmedarbejder her i kirken, og jeg ser 
rigtig meget frem til et år sammen med jer og Gud. 
Jeg er 20 år gammel og kommer fra Aulum. For 

omkring 2 år siden flyttede jeg hjem-
mefra, og nu bor jeg i Sinding på 
min storebrors gård. Jeg har de sidste 
tre år læst på en naturvidenskabelig 
linje på Herning Gymnasium, og 
nu ser jeg frem til et år i arbejde for 
Gud. Da jeg var mindre, gik jeg på 

Aulum Kristne Friskole, og jeg tog 9. og 10. klasse 
på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Jeg er 
personlig kristen, og i min opvækst lærte jeg Gud 
og Jesus at kende i en tidlig alder, og det er jeg rigtig, 
rigtig, rigtig glad for i dag. Så jeg ser meget frem 
til at fortælle sognets unge om Jesus, og hvad hans 
kærlighed betyder for os. Igennem de sidste tre år har 
jeg været med til at stå for en gruppe af kristne på 
Herning Gymnasium kaldet KFS, hvor jeg har holdt 
andagter for studerende på min egen alder. I min 
fritid spiller jeg fodbold i Timring, spiller guitar, er 
sammen med mine venner og hjælper til på min sto-
rebrors gård. Det var lige lidt om mig selv, men hvis 
I har lyst til at snakke med om, hvad der skal ske det 
næste år, eller bare har lyst til at høre, hvad jeg er for 
en, så tal med mig i kirken, eller på thomas@sctjo-
hannes.dk - Jeg ser frem til et år i arbejde for Gud 
med sognets unge.

Thomas Lindberg
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Aktuelt
Dansk komponist begejstrer Berlin

September - Okober - November

Flot cd-release i St. Hedwigs-Kathedrale for den
prisbelønnede tyske domorganist Thomas Sauers
indspilning af Bjarne Hersbos værker.
Der er kommet mere dansk couleur over den euro-
pæiske orgelmusik. Efter 41 år som kirkeorganist, 
komponist og korleder har Bjarne Hersbo, Herning, 
opnået flot international cadeau i kraft af et nyt cd-
udspil med domorganist ved Berlins katolske St. 
Hedwigs-Kathedrale, Thomas Sauer. Nu er udgivel-
sen netop præsenteret med en koncert og Sauers op-
førelse af flere af Hersbos værker i katedralen, hvor 
cd én er indspillet.
Modtagelsen af cd én, ”Couleurs Liturgiques”, er 
overvældende for Bjarne Hersbo, der siden 1975 har 
været organist ved Sct. Johannes Kirke i Herning 
og frem til 2011 dirigent og akkompagnatør for 
kirkens koncertkor, Sct. Johannes Kantori.  Men 
komponisten Hersbo har også igennem flere år på-
kaldt sig international interesse med sin musik i bl.a. 
Tyskland og Frankrig, ligesom opførelsen af korvær-
ket ”Magnificat ´88” i Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirche i Berlin var en milepæl. Derfor kommer det 
nye Berlin-projekt heller ikke som den helt store 
overraskelse for Hersbo selv.

Et nyt kapitel
Alligevel markerer samarbejdet med Thomas Sauer 
et nyt kapitel i Herbos karriere, fordi Sauer er en 
kapacitet. Uddannet på Mendelsohn Bartholdy-
konservatoriet, Leipzig, og i en halv snes år do-
cent ved ærkebisp musikskolen  i Berlin. Sauer er 
tildelt flere internationale priser, bl.a. Bach-prisen 
og diplom fra ”Tribune internationale des jeunes 

Interpretes” i Bratislava, ligesom han har turneret i 
Europa og USA og medvirket i utallige radio- og stu-
dieoptagelser.

”Det har været et fantastisk godt og udbytterigt sam-
arbejde med Sauer samt en stor glæde og speciel 
oplevelse at få min musik indspillet i St. Hedwigs-
Kathedralens sakrale rum”, siger Bjarne Hersbo. 

Hersbo-universet
Den nye cd har titel efter et af komponistens første 
bidrag til 15 koncerter i rækken ”Autograf” i årene 
1995-2009 hjemme i Herning. ”Couleurs Liturgiques” 
er en musikalsk tolkning af kirkeårets farver – hvid, 
violet, rød, grøn – og indleder cd én.
Og så bærer musikken ellers præg af Herbos nær-
mest polariserede møde med tysk og nyere fransk 
orgelmusik allerede i studieårene. I dag er det en 
kendt sag, at Bjarne Hersbo dyrker både gamle melo-
diformer og mere farverige skalaer, tilsat krydderier 
fra et tidligt møde med det parisiske musikmiljø. 
Med andre ord et rummeligt univers, hvor der - som 
på cd én - også er plads til både englesang, hyrder, 
julepræget sonate, svensk folketone ”I Himmelen, i 
Himmelen” eller ”fri messe”, gendigtning ”Pastorale” 
af Gloria-afsnittet fra den middelalderlige, gregorian-
ske messe ”Orbis Factor” samt syv korte stykker til 
kirkens grønne trinitatis-tid, ”Green Pieces.”
Skiven slutter festligt med forrygende virtuos for-
tolkning af Hersbos nok mest spillede orgelværk, 

”Fantasie pour Orgue”. Alt sammen indspillet i den 
katolske domkirke i den tyske hovedstad som en 
klanglig adækvat gevinst med et fantastisk orgel i de 
rette hænder og fødder hos Thomas Sauer.

Udgivelsen  præsenteres ved en koncert 
med Thomas Sauer i Sct. Johannes Kirke, 
tirsdag den 15. oktober kl. 20.00.

CDen ”Couleurs liturgiques” kan købes 
hos AARHUS MUSIK
http://www.noder.dk/hersbo-bjarne-cou-
leurs-liturgiques-thomas-sauer-orgel.html

eller hos Bjarne Hersbo: hbhersbo@hersbo.
dk

Pris kr. 119,00
+ evt. forsendelsesomkostninger.
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Aktuelt
Gospel-Festival 2014 afholdes i Sct. Johannes Kirke

KFUM-Spejdernes Julemarked

Allehelgens søndag

Kirkebladet

September - Oktober - November

Herning Gospel-Festival. 
For første gang nogensinde afholdes Herning 
Gospel-Festival - og det skal foregå i Sct. Johannes 
Kirke d. 22.-23. marts 2014. Underviseren er instruk-
tør/musiker/komponist Hans Christian Jochimsen, 
der er kendt landet over for sine mange flotte sange, 
de mange gospelworkshops, gospelhøjskoleophold 
mv. Hans Christian Jochimsen er utrolig dygtig, sjov 
og herlig, så der er garanti for en skøn weekend i 
godt og professionelt selskab. Selvom der er et halvt 
år til arrangementet, er der gang i tilmeldingerne al-
lerede, oplyser arrangørerne.

Arrangørerne er Anette Bjerre (Holstebro) og 
Henriette Kirchhoff Schjørring (Herning), og de 
er begge erfarne inden for gospelverdenen og fandt 
derfor sammen omkring det fælles ønske om at plan-
lægge og afholde Herning Gospel-Festival.

”En gospelfestival er en god musikalsk begivenhed 
at få til byen - og vi synes, Sct. Johannes Kirke vil 
være et oplagt sted i Herning at være. Vi er utrolig 
glade for gæstfriheden i kirken. Vi håber på stor 
opbakning omkring Herning Gospel-Festival, og vi 
glæder os meget til at byde velkommen til en masse 
sangglade mennesker”, siger Henriette Kirchhoff 
Schjørring.
Søndag d. 23. marts deltager vi i gudstjenesten i kir-
ken kl. 9:30, og kl. 16:00 er der en stor og flot kon-
cert med alle deltagerne.
Det bliver en humørfyldt, skøn og topmusikalsk 
weekend med livsbekræftende gospelmusik i høj-
sædet, så sæt endelig kryds i kalenderen allerede 
nu - hvad enten du vil med som deltager eller som 
publikum til koncerten. Mere info omkring arrange-
mentet kan ses på www.henriettegospel.dk

Kirkebladet har lige nu en ekstra måned med. Før 
var bladets 5 udgivelsesmåneder: (februar, april, juni, 
september, november). Nu er de: (februar, april, juni, 
september, december). Menighedsrådet fandt, at læ-
sestof til jul blev bragt for tidligt, når det skulle ud 
allerede i november. Nu har man så besluttet, at der i 
stedet skal et blad ud 1. december. Det får derfor det 
nuværende kirkeblad til at indeholde 3 måneder i ste-
det for 2. Vi håber, alle synes om denne ændring.

Søndag den 24. november
fra kl. 10.30 – 14.00

i Sct. Johannes Kirke.
Dekorationer, juletræer, nisser, tombola m.m.

På gensyn
KFUM-Spejderne Sct. Johannes gruppe

GAVE TIL MENIGHEDSARBEJDET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
• Indbetal i bank: reg. 2570 konto. 6110-004-166
• Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé
Skattefradrag kan opnås via Menighedsarbejdet.
Henvendelse til Lennart B. Jessen.

Støt fortsat kirkebladet!
Hvert år beder vi jer læsere om støtte til kirkebladet.
Menighedsrådet finansierer udgifterne til tryk af bla-
det, men Menighedsarbejdet laver layout på bladet,
og distribuerer det. Dette arbejde udføres af frivillige,
som også behøver en økonomisk hjælpende hånd til
hjemkøb af forskelligt materiel /udstyr, så dette kan
lykkes. Støt os ved at bruge disse oplysninger:

Søndag den 3. november er der som tidligere år to 
gudstjenester. Der er den almindelige højmesse om 
formiddagen kl. 9:30, og så er der en mindegudstje-
neste kl. 16:00, hvor begge præster læser navne op på 
de døde, som de har begravet i det forgangne år. Vi 
planlægger, at der forud for gudstjenesten kl. 16 er 
kirkekaffe allerede kl. 15:00. Vi inviterer også igen 
pårørende til at deltage her.
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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 (Find program på kirkens hjemmeside).
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 program, ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på Aktiv Centret).

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

Tirsdag d. 3. sept. kl. 19.00 IM-fællesmøde i Bethania. Tale v. pens. rejsesekretær, Jens Mortensen, 
Fredericia. Emne: ”Min nåde er dig nok”. Også du er velkommen.

Torsdag d. 5. sept. kl. 19.30 Sogneaften. Hanne Munk fortæller om ”Kaj Munks liv”.
Lørdag d. 7. sept. kl. 9.00 Sognedagen vil igen blive arrangeret, som en hyggelig dag med mange aktivi-

teter (Se forsiden).
Torsdag d. 12. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 19. sept. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. mis. Søren Grysbæk, Horsens. Sang v. Britta og Jens Erik 

Mikkelsen, Snejbjerg. Der er bedemøde kl. 19. Også du er velkommen.
Torsdag d. 26. sept. kl. 13:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen til udflugt.

Torsdag d. 3. okt. kl. 19.30 Sogneaften. Om ”Åbne Døre tjener verdens forfulgte 
kristne”.

Torsdag d. 10. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Tirsdag d. 15. okt. kl. 20.00 Orgelkoncert med Thomas Sauer. 4. koncert i koncertrække med internatio-

nale gæsteorganister “Orgelmusik fra der var engang til lige netop nu”
Torsdag d. 17. okt. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Anders J. Jensen, Aars. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19. Også du er velkommen.
Torsdag d. 24. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Søndag d. 27. okt. kl. 16.00 Orgelvesper II. Orgelkoncert med Bjarne Hersbo.

Torsdag d. 7. nov. kl. 19.30 Sogneaften. Mogens Svendsen fortæller om ”KRIS - Kristen Rådgivning for 
Incestofre og Seksuelt misbrugte”.

Torsdag d. 14. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Torsdag d. 21. nov. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. mis. Finn Najbjerg, Kjellerup. Bogsalg v. kredsmissionær, 

Per Dyrholm, Skarrild. Der er bedemøde kl. 19. Også du er velkommen.
Torsdag d. 28. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Velkommen! Vi mødes i Glassalen.
Lørdag d. 30. nov. kl. 16.00 Advents- og Julekoncert. Sct. Johannes Kirkes kor.
Tirsdag d. 3. dec. kl. 19.30 Julekoncert med Herning Koncertorkester.

Sognekalender

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

September - Oktober - November

Ligesom tidligere år vil vi gerne gentage succesen 
med at arrangere Luciaoptog. Vi har kjolerne til for-

målet i Sct. Johannes Kirke, og opfordrer friske sang-
glade børn og unge i alderen fra 9 år, at tilmelde sig 
til denne opgave.
Vi vil øve i Sct. Johannes Kirke følgende onsdage: 
Den 13. + 20. + 27. november - kl. 17:30 til 18:30. 
Senere vil vi oplyse, hvornår Luciaoptoget skal gå.
Yderligere oplysninger og tilmelding til Betina Lunde 
tlf. 5331 0721 eller til Tove Jessen tlf. 4035 6553

Forberedelse til Luciaoptog



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.
Projektmedarbejder: Thomas Lindberg, tlf: 2877 8290, thomas@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. sept. 14. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Kl. 11: m. moderne lovsang
8. sept. 15. søn. efter trin. 9:30 LBJ Menighedsarbejdet
9. sept. 19:00 SAC Børn & Unge gudstjeneste
15. sept. 16. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Vort eget missionspr. Kl. 11: m. moderne lovsang
22. sept. 17. søn. efter trin. 9:30 LBJ 
29. sept. 18. søn. efter trin. 9:30 SAC Høstgt. offergang (Frokost)
29. sept. 19:00 Mogens Svendsen Rosengudstjeneste
6. okt. 19. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Norea Radio Kl. 11: m. moderne lovsang
13. okt. 20. søn. efter trin. 9:30 LBJ
20. okt. 21. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Indl. Sømandsmission Kl. 11: m. moderne lovsang
20. okt. 21. søn. efter trin. 13:00 Irene Schjødt Døvegudstjeneste
27. okt. 22. søn. efter trin. 9:30 LBJ Kirkefrokost

3. nov. Alle helgens dag

9:30 LBJ
13:30 Marie G. Vestergaard
14:00 Scot A. Christensen
16:00 LBJ+SAC

Menighedsfakultetet Sct. Johannes Kirke
Vestre Kapel
Nordre Kapel
Sct. Johannes Kirke

10. nov. 24. søn. efter trin. 9:30 LBJ Kolonien Filadelfia
17. nov. 25. søn. efter trin. 9:30+11:00 SAC Kl. 11: m. moderne lovsang
24. nov. Sidste søn. kirkeår. 9:30 LBJ
25. nov. 19:00 LBJ Børn & Unge gudstjeneste
1. dec. 1. søndag i advent 9:30 LBJ Kirkefrokost

Gudstjenester
Information

Kontakter & Information
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ACT-HerningHøstgudstjeneste

FÅ ELLER GIV HJÆLP 
To gange hvert år arrangeres ACT. Datoen 
er lørdag den 21. september kl. 9-15 med 
samling i Bethania på torvet.
Tilmelding inden 10. sept. til sognemed-
hjælper Benny Bjerregaard, Fredens Kirke, 
Tlf.: 2151 7559 eller på hjemmesiden, hvor 
man også kan læse mere om ACT.
www.actherning.dk

EN FESTLIG DAG I SCT. JOHANNES
Den 29. september holder Scot A. 
Christensen høstgudstjeneste, og traditio-
nen tro er det også med offergang. Hvis 
du vil give en gave til et af de gode formål, 
vi samler ind til, kan du aflevere den i en af 
kirkens indsamlingsbøsser eller være med 
i offergangen. Efterfølgende er der kirke-
frokost, hvor alle er velkomne!


