
MENIGHEDSUDFLUGT
Læs om en spændende tur til 
det vestjyske. Se side 2.

KONFIRMANDER 
Årets konfirmerede, side 2.

NY KUNSTUDSTILLING
Vi udstiller igen! Se side 4.

MOSES
Læs om kunstværkets situation 
på side 5.

CAFÉ JOHANNES
Sommeren over er der åben!

1.3.2015 - 30.4.2015
Wilhelm Mandrup Henning Lauridsen
Luna Sofie Gyldenløve Andersen 
Vigga Silberbauer Blauenfeldt
Markus Graversgaard Jensen
Kristian Munksgård Nykjær
Emme-Line Bech Julsgaard
Mathilde Fog Henriksen
Michaela Victoria Juul
Ida Høg Jørgensen
Malthe Mariboe
Oliver Spelling
Ingvild Veng
Samuel Juul
Jacob Høj
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”Forårsfornemmelser på Rude Strand.” - Se side 3

”Vi bygger kirke!”Døbte
Selv om tiden nu nærmer sig sommerferie og 
sommerlige aktiviteter, så forbereder vi os i alle 
klubber og kor, da der kommer en ny tid efter 
sommerferien. Vi bliver klar til at bygge videre 
på alle de gode fællesskaber og sjove aktiviteter i 
kirken.
Her er tilbud til børn fra 0 år til konfirmationsal-
der og lidt til.
På kirkens hjemmeside finder du programmer 
og tider for hver enkelt gruppe. Hvis du vil være 
med, så glæder vi os til at se dig ;) 
Gå ind på www.sctjohannes.dk og find flere op-
lysninger om klubberne og kontakten til dem.

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Menighedsudflugt 2015

Sct. Johannes Kirkes Konfirmander 2015

Juni - August

VESTERVANGSKOLEN
Jacob Bøgelund Lassen
Jacob Kragelund Sørensen
Danni Nico Dronninggaard
Niklas Strand Olesen
Trine Lynghøj Kiel Madsen
Laura Sig Overgård
Line Nørgård Pedersen
Freja Buch Thyghøj
Simone Rahbek Sand
Cecilie Hedelund Nielsen
Rebekka Lerch
Jonas Hulgaard Andreasen
Naja Lynge
Simone Leth Jensen
Josefine Boulund Knudsen
Emma Nejsigbro Nicolajsen
Katrine Sand Jensen
Mathilde Fog Henriksen
Andrea Heer
Rune Kronborg Jensen

Daniel Nielsen
Maria Norman Ringgaard
Signe Falstie Juul
Sofie Rauhe Falkesgaard
Emma Karoline Flæng Termannsen
Pernille Rosenvinge Lodahl
Line Mia Jensen
Daniel Emil Bülow
Emilie Lunde Bunch
Maria Buhl Jacobsen
Nicolai Friborg Bøjlesen
Celina Ravnholt Kristoffersen
Thor Bro Pedersen
Johanne Jeppesen Wilhem
Morten Hansen
Magnus Christian Sejersen Tribini
Sebastian Møllevang Jørgensen
Oliver Risom Thomsen

BRÆNDGÅRDSKOLEN
Kathleen Hessellund Abildskov
Frederikke Byrgesen Birkmose
Clara Skødt Gredal
Majken Holm Larsen
Ditte Yu Ellehammer Nielsen
Lærke Hjorth Sielemann
Keven Lønne Lodahl Christensen
Mads Lindbjerg Jespersen
Andreas Elias Kjerulf Madsen
Marcus Felfos Nørgaard Nielsen
Patrick Markel Nielsen
Thomas Skjøt Rabjerg
William Resen

V i ønsk
er Guds velsignelse og tillykke!

Menighedsudflugt til Sydthy og Thyholm.
Tirsdag den 30. juni går den årlige Menighedsudflugt 
til Sydthy og Thyholm. Vi kører fra kirken kl. 8:00. 
Vi kører forbi Holstebro og  Struer til vores første 
stop som er den gamle klosterkirke i Vestervig, hvor 
vi bl.a. skal se graven over Liden Kirsten og Prins 
Burris. Derefter går turen til Lodbjerg kirke, en af 
landets mindste kirker. Vi fortsætter til Lodbjerg fyr, 
hvor der bliver mulighed for at komme op i tårnet og 
nyde den storslåede udsigt over Nationalpark Thy. 

Vi kører herfra over Agger til Tambohus kro, hvor vi 
spiser til middag. Efter middagen køres en lille tur 
rundt på Jegindø. Vi kører til Møldahlgaard Galleri,  
hvor vi nyder eftermiddagskaffen. Vi forventer at 
være hjemme kl.17:00 Tilmelding til sognemedhjæl-
per Tove Jessen eller på kirkens kontor. Husk ved 
tilmelding at gøre opmærksom på evt. behov for dia-
betes brød. Pris 200,- kr.

Knud Haaning Andersen
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Aktuelt
”Forårsfornemmelser på Rude Strand.”

Juni - August

Samvirkende menighedsplejer og Ensomme Gamles 
Værn arrangerede igen i år et højskoleophold på Rude 
Strand Seniorhøjskole.

Rude Strand Seniorhøjskole ligger syd for Aarhus 
ca. 10 km øst for Odder. Det er et tidligere badeho-
tel, som er lavet om til højskole. Beliggenheden er 
vidunderlig, helt ud til stranden ved Kattegat, med 
pragtfuld udsigt til vindmøllerne på Tunø med Samsø 
i baggrunden, længere mod nord ligger Mols og 
Helgenæs med Sletterhage Fyr, hvis røde blink kan 
ses om aftenen.

Onsdag den 18. Marts blev 7 forventningsfulde da-
mer afhentet i bus ved Sct. Johannes Kirke for at køre 
til Rude Strand. Bussen kom 
med højskoledeltagere fra 2 kir-
ker i Holstebro.
Efter ankomst og indkvartering 
var der kaffe og introduktion til 
opholdet.
Hurtigt gik snakken mellem de 
ca. 60 deltagere fra Vestjylland, 
Sønderjylland, Vejleegnen, Fyn 
og København.

Dagen forløb på ”højskolema-
nér” med morgensamling og af-
tensamling, motion, værksteder, 
foredrag og aftensamling kryd-
ret med masser af musik og sang 
fra Højskolesangbogen.
Mellem aktiviteterne var der 

fine, lækre måltider og forfrisk-
ninger.

Der var indlagt 2 udflugter i op-
holdet. Den første til det store 
nye Moesgaard Museum syd for 
Aarhus.
Aftenen før fik vi en meget god 
introduktion til museet, der har 
samlinger og udstillinger fra old-
tiden. Selve museet er en arkitek-
tonisk perle, der er et besøg værd. 
Alle var enige om, at det var en 
meget fin eftermiddag.

Næstsidste dag var vi på køretur 
på egnen syd for Odder.
Turen gik først til Randlev, hvor 

St. St. Blichers far var præst og Blicher selv var præ-
stegårdsforpagter. Vi så kirken og præstegårdens 
smukke bindingsværksbygninger.
Efter en tur rundt på egnen kørte vi over dæmningen 
til Alrø, en lille ø i Horsens Fjord med en lille kirke 
og mange smukke bindingsværkshuse, som har givet 
inspiration til nogen af Morten Korchs romaner.
Efter en let frokost på ”Café Alrø” kørte vi til Odder, 
hvor vi gik en kort tur i byens gader.

Næste morgen var der opbrud og afgang mod 
Herning, hvor Tove ventede os med kaffe.
Alle var enige om, at vi havde haft en meget ind-
holdsrig og god tur!!

Else Pedersen
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Aktuelt
Kunstudvalget arrangerer igen udstilling i kirkens lokaler

Juni - August

I perioden 25. juni – 11. august udstiller billedkunst-
ner Simon Aaen i Sct. Johannes kirkes menigheds-
lokaler. Alle er velkomne til at komme forbi og se 
udstillingen.

Simon Aaen kalder sin udstilling for TROEN OG 
NATUREN - Naturens skønhed trækker himlen ned 
til os. Simon Aaen’s arbejdsområde som billedkunst-
ner er Troen og Naturen. Han har udsmykket 3 kirker 
og 15 sognegårde. Hans værker er solidt gennemar-
bejdet og udstråler en stor indleven i naturens stærke 
udtryk. Maleteknikken med de mange lag maling, 
giver værkerne en oplevelse af at være i konstant be-
vægelse og samtidig indbydes til ro og fordybelse.
Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det 
abstrakte, altså det sete og det usete. Man bliver som 
beskuer trukket ind i kunstnerens billedunivers og 
får lyst til at bruge sin egen fantasi og fordybe sig i 
værkerne. I de religiøse motiver er der plads til både 
tro og tvivl, men altid med en sikker forankring i den 
kunsthistoriske tradition.

Der er også mulighed for 
at gå ind på Simon Aaen’s 
hjemmeside for yderligere 
information og inspiration

www.simonaaen.com 

Kunstudvalget



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning5

Mandag 1. juni kl. 19:00 Bibelundervisning. Yderligere information v. Immanuel Fuglsang tlf. 5088 0624.
Torsdag 4. juni kl. 18:00 Frivilliges festaften. Menighedsarbejdet udsender invitationer til frivillige.
Mandag 15. juni kl. 19:00 Bibelundervisning. Yderligere information v. Immanuel Fuglsang tlf. 5088 0624.
Torsdag 18. juni kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Heri Elttør, Aulum. Lovsang. Der er bedemøde kl. 19
Mandag 29. juni kl. 19:00 Bibelundervisning. Yderligere information v. Immanuel Fuglsang tlf. 5088 0624.
Tirsdag 30. juni kl. 8:00 Menighedsudflugt. Læs mere om udflugten og tilmelding på side 2.
Onsdag 8. juli kl. 14.00 Israel-eftermiddag. Billedforedrag v. Karin Tikva og Volf Volfson, Haifa, Israel. 

Emne: ”Der er en Gud i Israel”
Torsdag 20. aug. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19

Sognekalender

Moses er kommet op i årene...

Juni - August

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).

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

Billederne her til venstre blev taget af davæ-
rende sognepræst Arne Skibsted Jakobsen, 
efter afsløringen af Moses, som kunstneren 
Birger Holmgaard, Rønde havde lavet af et 
træ. Vi kan se, at billederne er taget den 24. 
september år 2000, hvor figuren stadig er 
ubehandlet. Gennem årene har kirkens an-
satte forsynet figuren med adskillige lag træ-
beskyttelse, dog kunne roden ikke behand-
les, og indvendig er Moses meget angrebet 
af svamp.
Mosesfiguren er blevet 15 år, og det er en så 
høj alder, at vi skal lave planer for hans frem-
tid. Fagfolk har afsagt den dom, at forrådnel-
se kan gøre figuren farlig for mennesker, der 
færdes på fortov og cykelsti. Selv om figuren 
oprindeligt er et træ med rod, så går den na-
turens gang og forgår.
Menighedsrådet er i gang med at undersøge 
alle muligheder for at bevare figuren, eller at 
finde en mulig erstatning. Der undersøges 
også muligheder for støtte fra fonde til at lave 
et nyt kunstværk, der kan holde bedre stand 
mod vind og vejr i mange år fremover. Vi ori-
enterer senere om udfaldet af arbejdet.

Menighedsrådet



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 IndsamlingHøjtid
1. juni 19:00 LBJ Børn og Unge Gudstj.
7. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ LBJ Religionspæd. Center Rytmisk kl. 11:00
14. juni 2. søn. eft. trin. 9:30☺ LBJ Gideonitterne Besøg af Gideonitterne.
21. juni 3. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ SAC FDF’s Missionsarb. Rytmisk kl. 11:00
28. juni 4. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Menighedsarbejdet
5. juli 5. søn. eft. trin. 8:30 SAC Bibellæser-Ringen 8:30 pga. samarb. med Baunekirken
12. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 SAC IKON
19. juli 7. søn. eft. trin. 9:30 SAC Indre Mission
26. juli 8. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Århus Diakonhøjskole
2. aug. 9. søn. eft. trin. 9:30 LBJ KFUM Idræt
9. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Kirkens Korshær Her. 
16. aug. 11. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ LBJ Israelsmissionen Rytmisk kl. 11:00
23. aug. 12. søn. eft. trin. 9:30☺ SAC Blå Kors Herning
30. aug. 13. søn. eft. trin. 9:30☺ LBJ Døvemenighederne Kirkefrokost
6. sept. 14. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ SAC Rytmisk kl. 11:00

 Når der er en☺ved gudstjenestetiden, arrangerer vi Børnekirke under prædikenen!

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

Lige nu...
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HELE ÅRET RUNDT!
Café Johannes har netop fejret 8 års 
fødselsdag, og fortsætter hver uge 
sommeren igennem.
Kom ind i Glassalen en tirsdag mel-
lem kl. 14 og 16. Alle er velkomne!

1 Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

2 Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde. 

7 Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

DDS 726 Natan Söderblom

Tid/Præst


