
Som annonceret tidligere, så 
begynder et nyt samarbejde mel-
lem Baunekirken, Tjørring og Sct. 
Johannes Kirke.
Vi inviterer til gratis foredrags-
aftner, hvor der kommer kapaci-
teter til. Vi igangsætter dermed et 
længe ønsket indslag i kirkernes 
række af tilbud, nemlig under-
visning, information og foredrag 
med udgangspunkt i Bibelens tek-
ster og så på et meget højt niveau.
Ja - helt gratis er det så alligevel 
ikke, da kaffebordet gerne skulle 

kunne hvile i sig 
selv. Derfor skal 
vi bede om 30,- 
kr. pr. person.
Programfolde-
ren, som ses her 
til højre, kan 
findes på hjem-
mesiden: www.videnomikirken.dk
Vi glæder os til at se mange tage 
imod denne indbydelse.
Læs evt. om de enkelte aftner i 
kirkekalenderen på side 5.

Udvalget

Nyt i 2015Døbte
1.11.2014 - 31.12.2014
Emma Kirstine Engsig Madsen
Karla Guldbrandt Henningsen
Mikkel Nybo Thomasen
Alma Høgild Nielsen
Maja Holm Sørensen
Emma Olivia Brown
Alberte Andersen
Liv Kjer Skiffard

Blad nummer 67 * febr.-mar. 2015 * Næste blad udkommer 1. april * Indsendelsesfrist 1. marts

Se også..

Et nyt tiltag 
i Sct. Johan-
nes Kirke. Mit 
navn er Ulla 
Askov Con-
radsen. Jeg er 

medlem af menighedsrådet, og 
for mange år siden gav jeg mit liv 
til Jesus Kristus og har fulgt ham 
siden.
Kongedøtre er for kvinder i alle 
aldre. I gruppen vil der blive 
fokuseret på lovsang, forbøn, 
vidnesbyrd, og der vil være en ny 
taler ved hvert møde.
Første møde er mandag den 2. 
februar. Efterfølgende møder 

bliver 14. april, 4. maj, alle dage 
kl. 19.00
Ved hvert møde vil der ligge en 
folder, hvor der vil være oplysnin-
ger om program for næste møde.
Så kom og vær med i samvær og 
nærvær. Del dine erfaringer og lyt 
til andres vidnesbyrd.
Pris: 40,- kr. pr. gang, som dækker 
beværtning og taler.
Tilmelding 
senest 3 dage 
før mødet til 
mig på
tlf. 2726 7858.
Ulla A.
Conradsen

FASTELAVN
Gudstjeneste og efterføl-
gende tøndeslagning den 
15. februar.

FOLKEKIRKENS NØDHJ.
Søndag den 8. marts.

GOSPEL FESTIVAL + 
KONCERT
Weekend 21.+22. marts.

ÆLDREVENLIG
GUDSTJENESTE
Den 24. marts kl. 14:00

ACT HERNING
18. april

Husk indsamling søndag 8. marts (læs side 4)  foto: Mikkel Østergaard
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Sct. Johannes Kirke
Herning
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Første ACT i år bliver den 
18. april fra kl. 9:00 til 14:00. 
Denne gang er det Sct. Johan-
nes Kirke, der bliver udgangs-
sted. Vi begynder med mor-
genkaffe, tager derfra ud til de 
opgaver, der måtte være, og 
til middag vender vi tilbage 
til kirken for i fællesskab at 

spise frokost. Eftermiddagen består igen af opgaver, 
vi tager ud for at klare, og det hele afsluttes med kaffe 
om eftermiddagen.
ACT består af to dele. Dem, der modtager en hjæl-
pende hånd, og dem, der giver lidt af deres tid til at 
hjælpe andre. Det er ikke uden grund, at der er et 
hjerte i logoet. Det burde være en hjertesag for alle 
kristne at hjælpe hinanden. Nogle kan bruge hænder-
ne, andre måske hovedet, og andre igen penge - alt til 
fælles bedste. Vil du være med, så se mere på hjem-
mesiden: www.actherning.dk

Udvalget

Aktuelt

Fastetiden

Inspirationsaften ACT Herning - 18. april

Februar - Marts

Folkekirkens Besøgs 
og Aflastningstjeneste i 
Herning Kommune inviterer 
til en spændende inspirati-
onsaften under overskriften 
“Et ægte møde i øjenhøjde”
Hvordan etableres det?
v. sognepræst Erik 
Ladegaard, Holstebro.

Sted : Lind Sognehus, Kollundvej 47, Lind.
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19:30

Tilmelding senest den 10. marts til
sognepræst Jim Sander Christensen
tlf. 97147052 / jisc@km.dk 

Alle er velkomne!
Pris : 30,-kr.
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Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Her-
ning Kommune inviterer til en spændende inspirati-
onsaften under overskriften 

“Et ægte møde i øjenhøjde”
Hvordan etableres det?
v. Sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro.

Sted : Lind Sognehus, Kollundvej 47, Lind.

Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19:30

Tilmelding senest den 10. marts til
sognepræst Jim Sander Christensen
tlf. 97147052 / jisc@km.dk 

  Alle er velkomne!
  Pris : 30,-kr.

Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste
i Herning Kommune

Inspirationsaften

Fastetid – at finde langsomheden!
Den festlige del af kirkeåret. Sådan kalder vi tiden 
fra 1. søndag i advent frem til pinse. I den periode 
har vi alle højtiderne. Ved hver enkelt højtid standser 
vi op ved episoder i Jesu liv for at høre, hvad det, der 
skete med Jesus, betyder  for os. I denne festlige del 
af kirkeåret er der både fest og farver, megen glæde 
og dyb alvor.
En af de lange perioder i den del af året kaldes for 
fastetiden. Den strækker sig fra fastelavn til påske. 
Fastetidens længde er helt præcis 40 dage. Den tids-
længde skal få os til at mindes Jesu faste i ørkenen, 
som også varede 40 dage.
Den liturgiske farve er violet, ligesom i advent. Den 
violette farve er forberedelsens farve. Den skal få os 
til at se indad, for at få os til at få øje på vort behov 
for at Jesus døde på korset og glæde os til sejren over 
synd, død og grav.
I vor lutherske kirke er der ingen forskrifter for faste, 
sådan som der er i en del andre kirkesamfund. Fasten 
er nok også forsvundet fra de fleste menneskers liv.  
Kan det være rigtig? Jesus siger jo dog: Når I faster! 
Og ikke: Hvis I --.
Måske har vi hørt eksempler på faste som en from-
hedsøvelse for at gøre sig fortjent overfor Gud og 
stille sig an overfor mennesker. Det er ikke den slags 
faste, Jesus anviser. Derimod nok mere den faste som 

består i at standse op og overveje sit livs retning, 
prioriteringer og valg.
For hvad er den rigtige og evangeliske faste egent-
lig? Det er frivilligt at afstå fra noget, som i og for 
sig både er tilladt og godt. Man afstår fra det for at 
være fri til at tilbede Gud og tjene ham og sit med-
menneske. Det er den rette kristne måde at leve på. 
Der er meget godt, som vi har ret til at glæde os 
over, men det må bare ikke få magt over os. Vi skal 
benytte denne verden og dens goder, som om vi ikke 
benyttede dem. Ved - i det mindste i en periode – at 
bryde den daglige prioritering og afstå fra noget 
af det, der beslaglægger vor tid og kræfter, kan vi 
måske finde ind i en dybere gudstro og nogle mere 
hensigtsmæssige prioriteringer i livet. Behovet herfor 
er ikke blevet mindre i vor teknologiske tid, hvor det 
er blevet almindeligt ”at være på” hele tiden. Det vil 
givetvis være godt for både det fysiske, psykiske og 
åndelige liv undertiden at gå i dvale og sætte tilvæ-
relsen på pause. Det kunne være en  udfordring til 
fastetiden i år – i det mindste i visse perioder – at 
finde ind i en langsomhed, hvor vi giver både Gud og 
hinanden plads i vore liv.

Venlig hilsen 
Leif H. Mortensen, vikarpræst.
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Herning Gospel-Festival
d. 21. - 22. marts 2015.
Herning Gospel-Festival kan 
endnu en gang præsentere Dan-
marks Mr. Gospel, Hans Chri-
stian Jochimsen som instruktør.
Henriette Kirchhoff Schjørring, 
der i 2014 tilførte sangerne og 
sangene lidt ekstra pep”, er også 
instruktør på nogle af sangene i 
løbet af festival’en.
Et instruktør-setup, der sammen 
med en masse skønne gospel-
sangere giver: En fantastisk 
weekend med gospel, glæde og 
energi, når det er aller bedst!
”Sidste år deltog omkring 80 
sangere fra det meste af Jylland, 
nogle få fra Fyn og en enkelt 

deltager fra København, og det vil være fantastisk 
med samme opbakning igen.  Alle sangglade kan 
deltage!”, siger arrangør og instruktør, Henriette 
Kirchhoff Schjørring.
Søndag d. 22. marts kl. 16.00 er der stor og flot kon-
cert med alle deltagerne. Det bliver en humørfyldt, 
skøn og topmusikalsk weekend med livsbekræf-
tende gospelmusik i højsædet, så sæt endelig kryds i 
kalenderen allerede nu - hvad enten du vil med som 
deltager eller som publikum til koncerten. Mere info 
omkring arrangementet kan ses på: Henriette-KS.dk

Aktuelt
Giv et besøg!Gospel-Festival i kirken

Fastelavn 2015

Ældrevenlig gudstjeneste

Februar - Marts

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 15. februar. kl. 
10:30. Vi inviterer til familiegudstjeneste, hvor vi 
også efterfølgende har tøndeslagning.
Vi serverer selvfølgelig også de traditionelle varme 
pølser med tilbehør, og kaffen skal vi heller ikke gå 
glip af. Udklædning i anledning af dagen er en del af 
morskaben, men det er ikke et krav ;)

Tirsdag den 24. marts kl. 14:00 Ældrevenlig guds-
tjeneste med efterfølgende fødselsdagskaffe i Cafe 
Johannes.

Cafe Johannes markerer 8 års fødselsdag tirsdag den 
24. marts og invitere til gratis kaffebord. Eftermid-
dagen indledes kl. 14:00 med en gudstjeneste tilrette-
lagt med særlig vægtlægning på tilgængelighed. Det 
er muligt at bestille kirkebil hos Herning Taxa, hvis 
det drejer sig om lifttaxa, skal den bestilles senest 
dagen før.

Overvej om du har mulighed for at inviterer til denne 
eftermiddag og evt. selv være ledsager - eller måske 
har du tid at give en hånd i forbindelse med eftermid-
dagen i Sct. Johannes Kirke.
Evt. henvendelse til Tove Jessen tlf. 40356553

Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste består af frivil-
lige venner, der gør en stor indsats igennem besøg og 
samvær til gavn og glæde for et medmenneske.
Gruppen er hele tiden i bevægelse og vil gerne op-
fordre flere til at melde sig til denne tjeneste.
Overvej om der i din kalender kan blive en plads til, 
at du kan glæde et andet menneske med dit besøg.
Du kan igennem Besøgstjenesten, blive en del af et 
større fællesskab af besøgsvenner, som får tilbudt 
inspirationssamvær, udflugter m.m.
Velkommen til inspirationsaften den 17. marts i Lind 
Sognehus (se side 2)

Kontakt sognemedhjælper Tove Jessen tlf. 40356553 
tbj@sctjohannes.dk for uforpligtende samtale.
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Aktuelt Februar - Marts

Folkekirkens Nødhjælps Indsamlingsdag 8. marts

Brug en formiddag for 
verdens fattigste
Søndag den 8. marts 2015 
deltager Sct. Johannes 
Sogn igen i Folkekirkens 
Nødhjælps sogneindsam-
ling til gavn for verdens 
fattigste.
Nogle mennesker lever 

i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være 
tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt 
nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os menne-
sker, der enten er den direkte årsag eller medårsag til 
fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 
millioner dalitter – også kaldet kasteløse – fastholdes 
i fattigdom på grund af mange generationers diskri-
mination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste 
med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet ud-
viklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbej-
de lokalt og internationalt for at forbedre forholdene 
for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. 
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det 
går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange 
tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og 
det betyder, at der nu er 700 millioner færre men-
nesker, der lever under FN’s fattigdomsgrænse end 
for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. 

mennesker, der lever i ekstrem fattigdom.
Den 8. marts 2015 vil Sct. Johannes Kirke gå sam-
men med 1.300 sogne og 20.000 frivillige over hele 
landet for at støtte Folkekirkens Nødhjælps kamp for 
verdens fattigste.

”Vi deltager igen i sogneindsamlingen, fordi
• det er en god mulighed for at samles i sognet og 

have en givende, meningsfuld og hyggelig dag 
eller

• når vi vælger at bruge en halv dag af vores søn-
dag på at samle ind, så gør vi en forskel for flere 
fattige familier, som virkelig har brug for det 
eller

• dagen er en virkelig god oplevelse for vores 
konfirmander, der lærer, at det nytter noget at gå 
sammen for at gøre en forskel for andre menne-
sker,”

siger indsamlingsleder Knud H. Andersen fra menig-
hedsrådet.
Sidste år samlede 16 indsamlere i sognet 11.765,- 
kr. ind, og Knud H. Andersen håber at samle endnu 
mere ind i år, da vi sagtens kan bruge dobbelt så 
mange indsamlere til sognet.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. marts – og 
meld dig gerne som indsamler på tlf. 51809236 eller 
e-mail: kha@fibermail.dk

Menighedsrådet
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Mandag 2. feb. kl. 19:00 VidenOm i kirken i Baunekirken. Troen og Bibelen v. Bodil F. Skjøtt cand. 
theol. og generalsekretær i Israelsmissionen. Hvad er sammenhængen mellem 
vores tro og Bibelen?

Lørdag 7. feb. kl. 9:00 Kirkehøjskole i Fredens Kirke. professor Anders Klostergaard Petersen, 
Århus: ”De første kristne menigheder”

Torsdag 12. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp samles i Glassalen.
Mandag 16. feb. kl. 19:00 VidenOm i kirken i Sct. Johannes Kirke. Trosbekendelsens historiske ud-

vikling og afvikling v. Kurt Larsen, Lektor Ph.d. på Menighedsfakultetet. 
Hvordan blev vores kendte trosbekendelse til? Er trosbekendelser endegyl-
dige?

Torsdag 19. feb. kl. 19.30 IM-møde. Tale og sang v. Missionær, Henrik Hindbo Dideriksen, Skive. Der 
er bedemøde kl. 19.

Torsdag 26. feb. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp samles i Glassalen.

Mandag 2. mar. kl. 19:00 VidenOm i kirken i Baunekirken. Tror vi på den samme Gud i alle religioner? 
v. Kurt Christensen, Professor, dr. theol. på Menighedsfakultetet. Hvordan var 
samfundet, tidens strømninger og de andre religioner med til at udfordre og 
forme troen for de første menigheder? Hvilken betydning havde troen for de 
første menigheder?

Lørdag 7. mar. kl. 9:00 Kirkehøjskole på Herning Friskole, Lektor Marie Vejrup Nielsen, Beder: 
”Folkekirke og fællesskab”

Torsdag 12. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp samles i Glassalen.
Mandag 16. mar. kl. 19:00 VidenOm i kirken i Sct. Johannes Kirke. Vi tror på en korsfæstet Gud! (1. 

Korinterbrev) v. René Nord Hansen, Sognepræst i Tjørring. Hvad udfordrede 
troen i Korinth? Hvilke paraleller er der mellem korintermenigheden og os i 
Danmark i dag?

Tirsdag 17. mar. kl. 19:30 Inspirationsaften i Lind Sognehus for besøgstjenesten (læs mere på side 2)
Torsdag 19. mar. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. 

Lovsang. Der er bedemøde kl. 19.
Tirsdag 24. mar. kl. 14:00 Ældrevenlig gudstjeneste. Læs herom på side 3.
Torsdag 26. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp samles i Glassalen.
Torsdag 2. apr. kl. 19:00 Skærtorsdag. Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og sangaften.

Kirkekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

Salme til fastetiden - DDS 496 - Martin Luther 1524

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).

Februar - Marts  

1 Af dybsens nød, o Gud, til dig
mit bange råb jeg vender,
bøj nådig øret ned til mig,
hør bønnen, jeg opsender!
Thi om du ville se derpå,
hvad synd og uret vi begå,
da måtte vi fortabes.

2 Hos dig jo nåde gælder kun,
af den du synd tilgiver,
thi ren og hellig i sin grund
vor gerning aldrig bliver.
Hvo kan, o Gud, for dig bestå?
Enhver for dommen skælve må
og ty hen under nåden.

5 Og er vort syndemål end stort,
dog større er Guds nåde,
hans stærke hånd, som alt har gjort,
kan vel os fri af våde;
han er den gode hyrde, som
sin hjord fra synd, fra død og dom
i nåde vil forløse.
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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. 1600 til 1800

Sognepræster:
 Leif Mortensen, Ørnevej 11, tlf. 2521 0821, lhm@km.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag - vikarierer til 1. april).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri fredag).
Organist: Bjarke Clausen, tlf. 5074 4725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.
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 til gudstjeneste og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. febr. Septuagesima 9:30 + 11:00 LM Y’s Men Danmark Kl. 11 Rytmisk gudstj.
8. febr. Seksagesima 9:30 SAC Dansk Israelsmission
8. febr. Seksagesima 14:00 Døvegudstjeneste
15. febr. Fastelavn 10:30 LM Dansk Bibelinstitut Tøndeslagning m.m.
22. febr. 1. søn. i fasten 9:30 SAC Dansk Ethioper Mission Kirkefrokost
1. mar. 2. søn. i fasten 9:30 + 11:00 SAC Menighedsarbejdet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
8. mar. 3. søn. i fasten 9:30 LM Folkekirkens Nødhjælp Indsamlingsdag for FN
15. mar. Midfaste 9:30 + 11:00 LM Kristelig Handicapforening Kl. 11 Rytmisk gudstj.
22. mar. Mariæ bebudelse 9:30 SAC
29. mar. Palmesøndag 9:30 LM Kirkefrokost
2. apr. Skærtorsdag 19:00 LBJ+SAC Samvirkende Menighedspl. Sang+Kaffebord.

Gudstjenester

KONCERT MED ÅRHUS UNIVERSITETSKOR - 22. FEBRUAR KL. 15:00

Dagsorden for Menighedsarbejdets Årsmøde - 5. marts kl. 19:30

DAGSORDEN
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab v. kassereren
5 - Indkomne forslag
6 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7 - Evt.

Velkommen til Årsmøde i Den 
Store Sal. MA’s øverste myn-
dighed. Alle stemmeberettigede 
folkekirkemedlemmer i sognet kan 
få indflydelse ved mødets afstemninger. Forslag 
til Årsmødet skal sendes til formand Lars Madsen 
senest 8 dage før.
villaibenholt@madsen.mail.dk - Tlf: 9726 9489, 
Tjørring Hovedgade 62b, 7400 Herning.

Info.

Velkommen til koncert med Aarhus Universitetskor, der er et ambitiøst klassisk kammer-
kor med et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Koret blev stiftet 
af Carsten Seyer-Hansen i 1995 og har i dag 25 medlemmer, hvoraf en stor del er eller har 
været studerende på Aarhus Universitet. Koret dirigeres i dag fast af Søren Kinch Hansen.

Information & Adresseliste
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