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Smilla Molin Hemming Petersen 
Emilia Iris Secher Rasmussen
Ian Alexander Gyrup Romero
Bjørk Olivia Trabjerg Olesen
Nikolaj Philip Navarro Wolf
Malthe Thorsted-Blæsbjerg
Victoria Ravn Fredensborg
Malou Bærentzen Neyfred
Asta Sofia Farlie Pedersen
Mikkel Nørgaard Laursen
Felix Wacher Bjerregaard
Nelli Meldgaard Sommer
Matti Jamrat Brentebjerg
Klara Fæster Juul Jensen
Milan Bruun Rasmussen
Caroline Eva Østergaard
Kalle Beltoft Thraentoft
Emil Frølund Jensen
Lau Just Løkke Slot
Emma Klaris Porse
Thor Bro Pedersen
Tue Harboe Holt
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Der laves Jakobstiger ved familiegudstjeneste

Blad nummer 66 * dec.-jan. 2014-15 * Næste blad udkommer 1. febr. Indsendelsesfrist 1. jan. 

* To kunstudstillinger i kirken
* Lucia aften / Sogneaften
* Adventshygge i Cafeen
* Menighedslejr 2014
* EA-Bedeuge 2015
* Bedeuge i januar
* Støt Kirkebladet
* Julefest for alle

Et nyt tiltag er på vej. Et øget sam-
arbejde mellem Baunekirken og 
Sct. Johannes Kirke betyder, at 
der nu kommer et fælles arran-
gement i 2015.
Forårets program er allerede 
tilgængeligt. Man kan hente 
det på kirkens hjemmeside 
eller i kirkens indgang. Man 
kan også følge informationen 
på Facebook og Twitter.
”VidenOm i kirken” skal 
være en række møder, hvor 
der er foredragsholdere, 
som går grundigt igennem 
en række emner. Når det 
kan lade sig gøre, er det 
ansatte fra universitets-
verdenen, der kommer og 
bringer deres erfaringer med. 
Fælles for det hele er, at emnerne har med indholdet i 
Bibelen at gøre. Vi vil gerne formidle viden om emnerne på et højt ni-
veau. Vi skal virkelig have noget at gå hjem med efter sådan en aften.

I overskrifter kan vi her røbe indholdet af de fire første møder, der 
altid er mandage kl. 19:00 - 21:30. Tema for foråret: Tro & bekendelse.
2. februar i Baunekirken - v. Bodil F. Skjøtt, cand. theol og general-
sekretær i Israelsmissionen.
16. februar i Sct. Johannes Kirke -  v. Kurt Larsen, Lektor Ph.d. på 
Menighedsfakultetet.
2. marts i Baunekirken - v. Kurt Christensen, Professor, dr. theol. på 
Menighedsfakultetet.
16. marts i Sct. Johannes Kirke - v. René Nord Hansen, Sognepræst 
i Tjørring.

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
EA 2015 / Café Johannes

Menighedslejr 2014

Gospel

December - Januar

Evangelisk Alliances Bedeuge 2015
Fra d. 12. - d. 16. jan. begynder møderne kl. 19.00

Mandag d. 12. jan. i Bethania, Torvet
Tirsdag d. 13. jan. i Herning Frikirke, Møllegade
Onsdag d. 14. jan. i Herning Kirke
  (Skriftemåls- og nadvergudstjeneste) 
Torsdag d. 15. jan. i Luthersk Mission, Godthåbsvej
Fredag d. 16. jan. i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé
Lørdag d. 17. jan. i Luthersk Mission, Godthåbsvej 
 (Unge tilrettelægger) Begynder m. spisning kl. 18.                      
Søndag d. 18. jan. i Herning Bykirke: Fredens Kirke,

 Sjællandsgade, Begynder kl. 15.30

Adventshygge i Café Johannes
Tirsdag den 9. december kl. 14 - 16 inviterer Café 

Johannes til en hyggelig eftermiddag med sang, musik 
og udvidet kaffebord. Medbring gerne en pakke til pak-

kespil af værdi 20 - 25 kr.

I begyndelsen af oktober var 
omkring 90 mennesker samlet 
til Sct. Johannes Kirkes årlige 
menighedslejr. Ældste delta-
ger var 90 år og yngste 2 år. 
Det blev 2 dejlige dage med 
alt, hvad der hører til en god 
lejr. Stig Christensen, Søn-
derborg, stod for bibeltimerne 
på lejren med udgangspunkt 
i, hvordan Gud elsker det 
enkelte menneske, og hvordan 
vi som mennesker tager imod 
Guds kærlighed. Et centralt og 
dejligt emne at få lov at lytte 
til. En vigtig side af lejren er 
også det almindelige fælles-
skab på kryds og tværs. I år 

var der omkring 20 nye med på lejren, og jeg har spurgt to af de ny i menigheden, hvordan de oplevede at 
være med for første gang. Karen og Svend fortæller: 
”For første gang deltog vi i Sct. Johannes Kirkes menighedslejr. Forventningsfulde kom vi fredag aften, og 

fra første øjeblik følte vi os hjemme på lejren. Vi kendte kun nogle få på forhånd, men allere-
de da vi fik velkomstdrinken og stod udenfor og nød det gode vejr, kom vi i snak med andre 

deltagere. Vi følte os meget velkomne under hele lejren. Der var et godt fællesskab, folk i 
alle aldre var venlige og imødekommende, og der var en god og hyggelig stemning.
Programmet var en god blanding af bibeltimer, hyggeligt samvær, herunder et veltilret-
telagt løb med sjove og drilske spørgsmål, lovsang for alle og af et velsyngende lejlig-
hedskor samt måltiderne, hvor vi fik rigtig god forplejning.

Vi vil gerne fremhæve Scots forældre, Rhoda og Stig Christensen, idet de sammen 
med planlæggerne var medvirkende til, at det blev en fantastisk god 

Gospel, god energi og højt humør.
Succes’en gentages – og der er snart JuleGospel i Sct. 
Johannes Kirke igen. Konceptet er enkelt: Vi mødes 
6 aftener hver anden uge og synger og øver sammen 
– og herefter er der en festlig og smuk JuleGospel – 
Koncert søndag d. 14. december.
”Man får et særligt kick, når man synger gospel, og 
det bliver skønt at komme igang igen”, siger korleder/
dirigent Henriette Kirchhoff Schjørring. ”Alle er vel-
komne uanset sangerfaring - og vi får nogle skønne 
aftener fyldt med gospel, god energi og højt humør”.
JuleGospel byder på hjertevarme, glæde, energi og 
livsbekræftende gospelmusik med et twist af nogle af 
julens smukke sange!
Ved tangenterne sidder Michael Ammitzbøll Jæger.
Kom og vær med - det er helt fantastisk at synge i 
Sct. Johannes Kirke.
Tilmelding via www.billetto.dk/julegospel2014
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Aktuelt

Menighedsråd for de næste 2 år Studieorlov / Ny præst i jan. - mar.

December - Januar

lejr. Stig holdt nogle rigtig gode 
bibeltimer om Guds kærlighed. I 
pauserne var der gode samtaler, 
og vi mærkede et åndeligt fæl-
lesskab og Guds kærlighed over 
hele lejren. 
Som nye oplevede vi, at det 
var let at blive en del af fælles-
skabet. Vi tænker med glæde 
tilbage på lejren. Vi har allerede 
anbefalet næste års lejr til andre 
og håber, at vi selv får mulighed 
for at deltage igen”.
Såvidt Karen og Svends op-
levelse. Som de kort nævnte 
havde organist Bjarke Clausen 
også stablet et lejlighedskor på 
benene. Koret havde nogle gode 
og sjove øvetimer forud for lejren, og sluttede lejren af med at give en lille koncert. På lejren var der også tid 
til fodbold, rideture, gode samtaler, kreativ workshop for børnene, dejlig mad og gode kager! Og som prikken 

over iét: vidunderligt oktober 
vejr, som Gud velsignede os 
med. På gensyn næste år!

Scot Christensen

Nogle bliver, andre går. Sådan er det i menigheds-
råd. Vi siger farvel og mange tak for god støtte og 
tjeneste for Sct. Johannes Kirke. Takken går til Allan 
Skovrider, Jens Nielsen, Martin Jakobsen og Knud 
Meldgaard. Nye er kommet til, så vi nu kan præcen-
tere et menighedsråd med følgende: Anita Kofoed, 
Ole Væggemose, Knud H. Andersen, Britta Vendelbo, 
Ulla Conradsen, Pia Madsen, Janne B. Petersen, 
Alice S. Lodahl, Kay From, Gert Vendelbo, Anitta H. 
Søndergaard

Menighedsrådet

Som præst kan man søge studieorlov én gang. Dette 
har jeg fået bevilliget fra januar til og med marts.
Det betyder, at biskoppen udvælger en vikar til 
samme periode. Hvem den ny præst bliver, det ved vi 
ikke endnu. Efter endt orlov til påske er jeg igen til-
bage. I min orlov skal jeg undersøge kirkers ønsker, 
behov, brug og afkast, som de får ved brug af de nye 
sociale medier og internettet. Står ønskerne og de 
brugte ressourcer mål med virkeligheden?
Da jeg ikke er udrejst, ses vi måske i sognet :)

Lennart B. Jessen
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Aktuelt
To kunstudstillinger i kirkens menighedslokaler

December - Januar

Hen over vinterhalvåret udstiller forskellige kristne 
kunstnere billeder og malerier i Sct. Johannes Kirke. 
I november og december udstiller Edith Baun hendes 
malerier. Hun har fundet en del inspiration til hen-
des malerier ifm. rejser til Grækenland og Færøerne, 
og er i høj grad inspireret af naturen, når hun maler. 
Hendes kunst er primært naturalistisk, men der er 
som oftest også et emne eller et budskab i billederne, 
som hun ønsker at få frem. Hun siger selv om kunst: 
”At kunst skaber glæde”. Mød Edith i forbindelse 
med kirkekaffen søndag d. 7. december.
Den anden kunstner der udstiller i løbet af vinteren 
er, Kari Thygesen. Hendes kunst vil kunne ses fra 
begyndelsen af januar til midt i februar. Hun vil også 
komme og fortælle om sin kunst ifm. kirkekaffen 
søndag d. 4. januar. Kari Thygesen fortæller føl-
gende: Uanset hvilket motiv jeg tager udgangspunkt 

i, er det altid ud fra overskriften: ”Skabt i glæde – til 
eftertænksomhed”. Hensigten med mit udtryk er at 
skabe nysgerrighed og mulighed for dialog i form 
af billedsproget. Jeg tilstræber ikke at male naturen, 
ting eller mennesker, så det ligner, men jeg agter 
i stedet at fortælle en ny historie, hvor begreberne 
får en anden symbolværdi, end det man først ser og 
tænker. Ydermere forsøger jeg at gengive nogle af de 
fantastiske farvenuancer, som Skaberen med sin store 
visdom og kreativitet har ønsket at glæde os med via 
skaberværket, f.eks: en lille spire – bliver til temaet: 
en ny begyndelse. Træstammer – bliver til temaet: at 
se op.
Såvidt Kari Thygesen. Yderligere info kan findes på: 
www.karithygesen.dk, eller man kan slå vejen forbi 
Karis galleri på Præstegårdsvej 4, Skjern.

Kunstudvalget

Billedudvalg af Edith Baun

Billedudvalg af Kari Thygesen
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Torsdag den 4. december kl. 19:00 arrangeres sogneaften 
som Lucia- / familieaften, hvor vi begynder i kirken med 
Luciaoptog og fortsætter efterfølgende i Vestfløjen med hyg-
geligt samvær, der vil være krydret med forskellige indslag. 
Kaffebord 20,- kr. pr. voksen - børn gratis. Alle er hjertelig vel-
komne! Kirkebilsordning kan benyttes.

Menighedsarbejdet

Tirsdag 2. dec. kl. 19:00 Adventshygge i Besøgstjenesten (Der er tilmelding til sognemedhjælperen).
Torsdag 4. dec. kl. 19:00 Sogneaften / Luciaaften. Læs mere herom på side 2.
Søndag 7. dec. kl. 16:00 Sang og Musikgudstjeneste. Et nyt indslag. Kom og oplev advent og jule-

stemning på en anden måde i Sct. Johannes Kirke.
Tirsdag 9. dec. kl. 14-16 Adventshygge i Café Johannes (Se side 2).
Tirsdag 9. dec. kl. 19:30 Julekoncert. Herning Koncertorkester spiller julemusik fra orkestrets store 

repertoire. Dirigent: Tommy Slot.
Søndag 14. dec. kl. 14:00 Gospelkoncert m. Herning Gospel Voices v. Henriette Kirchhoff Schjørring. 

Hold øje med pressen for billetsalg!
Søndag 28. dec. kl. 14-16 Julefest for alle. Læs nedenfor på siden her!

Torsdag 8. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Fredag 16. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances Bedeuge. Denne aften i Sct. Johannes Kirke (Se side 2).
Torsdag 22. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.

Sognekalender
December - Januar  

Lucia optog følger traditionen

Faste ugentlige arrangementer i kirken

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 - 16:00 holder vi julefest. Vi begynder inde i kirken.
Derefter går vi ind til juletræet i Glassalen. Der bliver hygge med dans om juletræet,
vi synger, leger og har det hyggeligt. Der bliver kaffe og kage. Tag familie, børn eller
  børnebørn med eller kom, som det passer for dig!
         Menighedsarbejdet

Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 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).
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).
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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 B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri fredag).
Organist: Bjarke Clausen, tlf: 5074 4725 / 8615 1808, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
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: Anette S. Knudsen, tlf: 2625 9468, ask@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
7. dec. 2. søn. i advent 9:30 + 16:00 LBJ Bibellæser-Ringen DK Kl. 16 Musikgudstj.
11. dec. 10:00 SAC For børneinstitutioner
13. dec 14:00 Døve-gudstjeneste
14. dec. 3. søn. i advent 9:30 SAC Vort missionsprojekt
21. dec. 4. søn. i advent 9:30 LBJ Foreningen Agape

24. dec. Juleaftens dag 11:00 LBJ
14:30 LBJ  + 16:00 SAC Børnesagens fællesråd Børnevenlig tjeneste kl. 11

25. dec. Juledag 9:30 SAC Mission bl. hjemløse Prædiken v.
Stig Christensen, Sønderborg

26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 LBJ Kirkens Korshær Hern.

28. dec Julesøndag 9:30 SAC
14:00 LBJ

Blå Kors Danmark Julefest for alle. Vi begynder i 
kirken kl. 14:00!

1. jan. Nytårsdag 14:00 ? Bibelselskabet
4. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00☺ SAC Folkek. Søndagsskoler Kl. 11 Rytmisk gudstj.
11. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 ? KLF Kirke og medier
18. jan. 2. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00☺ SAC KFS Forbund for stud. Kl. 11 Rytmisk gudstj.
25. jan. Sidst.søn. eft. h3k. 9:30 ? Menighedsarbejdet Kirkefrokost
1. febr. Septuagesima 9:30 + 11:00☺ ? Y’s Men Danmark Kl. 11 Rytmisk gudstj.

--- Børnekirken planlagt, hvor der er en☺--- Der hvor der står et ”?” er der vikarierende præst

Gudstjenester

Glædelig Jul og et velsignet nytår!

Info.
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Kontakt & Adresseliste

Støt kirkebladet

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld underfuld englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde, Himlen lydt
melder nyt: Kristus lod sig føde!

Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat os en skat, herlig overmåde;
for at frelse os af nøden steg herned
kærlighed, stærkere end døden.

DDS 114

Hvert år beder vi jer læsere om støtte til
kirkebladet. Menighedsrådet finansierer udgif-
terne til tryk af bladet, men Menighedsarbejdet 
laver layout på bladet, pakker og distribuerer det. 
Arbejde udføres af frivillige, men de behøver sta-
dig en økonomisk hjælpende hånd. Støt os ved 
at bruge en af mulighederne herunder.

* Indbetal i bank til reg: 2570 konto: 6110004166
* Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé
* Indbetal via smartphone -
Scan QR-koden, og følg an-
visningerne på din mobiltele-
fon. Du bestemmer selv, hvor 
meget du vil give!


