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ÅBENT TÅRN & KIRKE
Lørdag den 5. sept. 
Læs mere om udsigt fra kirke-
tårnet på bagsiden.

ER DU EN NY BESØGSVEN?
Kirken søger flere besøgsven-
ner. Se mere på side 3.

KONCERTER
På side 5 kan du læse om 3 
nye koncerter.

ÅRETS MENIGHEDSLEJR
Læs side 2 om lejren.

EN DEJLIG FEST
Læs om kirkens frivilliges fest. 
Se side 4

MENIGHEDSLEJR 2015
Læs om lejren og programmet 
på side 2.

Hej!
Mit navn er Dorte Søltoft Bach og 
jeg er den nye kirke- og kultur-
medarbejder. Jeg skal blandt andet 
være tovholder i børnekirken og 
juniorklubben, stå for minikonfir-
mandundervisning, og derudover 
må vi se, hvilke opgaver der bliver 
mig tildelt, eller hvad vi/jeg finder 
på.

Jeg bor i Gjellerup med min 
mand Jens, vi har tre voksne børn, 
hvoraf den sidste og yngste lægger 
an til at flytte hjemmefra. Vi blev 
for knapt et år siden beriget med 
et barnebarn, det giver igen et helt 
nyt perspektiv på familielivet.
Jeg har op igennem tiden samlet 
erfaringer fra børnehave, fritids-
klub, ungdomsklub, børnehave-
klasse, skole, familiebehandling, 
plejehjem, socialt arbejde, mini-
konfirmand undervisning, spejder 
og søndagsklub.

For mig er det vigtigt at sprede 
lidt lys og glæde der, hvor jeg 
færdes blandt de mennesker, som 
jeg er sammen med. Vi har alle 
den samme skaber, men ikke de 

samme livsvilkår, men Guds kær-
lighed er den samme for os alle.
Jeg vil gerne være en del af at byg-
ge kirke og skabe fællesskaber, og 
at fortælle bibelhistorie for børn, 
er lige noget for mig. I fællesskab 
må vi så se, hvordan vi gør det 
bedst. Jeg glæder mig til at lære 
jer alle at kende både menighed og 
personale. Jeg er meget forvent-
ningsfuld til jobbet og glæder mig 
til at komme i gang og finde min 
plads i Sct. Johannes Kirke, jeg ser 
frem til vores samarbejde og håber 
på jeres forbøn.

Med venlig hilsen
Dorte Søltoft Bach

Høstgudstjeneste søndag den 13. sept.
kl. 9:30 v. Scot A. Christensen.
Familiegudstjeneste søndag den 20. sept.
kl. 9:30 v. Lennart B. Jessen

Sct. Johannes Kirke
Herning



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning2

Aktuelt
Menighedslejr - fredag den 25. og lørdag den 26. september

September - Oktober - November

Menighedslejr 2015 
fredag d. 25. september-
lørdag d. 26. september.
For 6. gang åbner vi 
dørene for Sct. Johannes 
Kirkes menighedslejr. 
En dejlig tradition, som 
vi er mange, der holder 
af og ser frem til. Vi 
håber rigtig mange fra 
menigheden vil deltage 
igen og bakke op om 
lejren. Sidste år var der 
en del nye med på lej-

ren, og det er en god måde at lære nye i menigheden 
at kende på. Også i år håber vi på at se både ”gamle” 
og ”nye” på lejren. Det er dejligt, at vi kan bruge lidt 
tid sammen som menighed både på det åndelige plan, 
men også på det helt almindelige menneskelige plan. 
Og herligt at se både børn, unge, og ældre samlet som 
menighed i et par dage. Lejren plejer at være en god 
blanding af begge dele. Igen i år holder vi lejren på 

”Tårnborg” i det nordlige Tjørring, Sebbesandevej 2c. 
Vi har gået og puslet lidt med, om vi skulle flytte til 
et lidt større sted, men indtil videre holder vi fast ved 
Tårnborg. Det er dejligt tæt på byen, og der er gode 
faciliteter for børn og voksne. Også i år vil der mulig-
hed for at overnatte derude. Igen i år har vi inviteret 
Stig Christensen, Sønderborg til at komme og tale 
Guds ord til os. Han vil holder 3 bibeltimer med ud-
gangspunkt i Salmernes Bog i Det gamle Testamente. 
Stig Christensen er tidligere sognepræst i Sønderborg, 
og vil være kendt af mange ved Sct. Johannes Kirke, 
da han jævnligt igennem årene har prædiket i kirken.
Program:
Fredag:
17.30: velkomst og aftensmad
19.30: bibeltime ved Stig Christensen. Emne: 
”Profeten Kong David, specielt hans profetiske ord om 
den kommende Messias.
21.00: aftenkaffe
22.00: go ńat!
Lørdag:
09.30-10.30: morgenmad
10.30-11.30: bibeltime v. Stig Christensen. Emne: 
”Livsvalg, livsvej og åndelig kamp”. 
12.00: frokost
13.00-16.00: hygge, gåture, løb for alle aldre v. Lars 
Madsen.
15.00: eftermiddagskaffe

16.00-17.00: bibeltime v. Stig Christensen. Emne: 
”Bøn, meditation og kontemplation, åndelig hvile og 
fællesskab med Gud”.
17.30: aftensmad og hyggeaften (herunder indslag ved 
menighedens ”lejlighedskor” under ledelse af kirkens 
organist, Bjarke Clausen.
22.00: afslutning
Undervejs vil der også være program for børnene! 
Bl.a ”kreativt” værksted v. Tina Sasser lørdag formid-
dag 10.30-11.30.

Pris: (gælder for hele lejren)
0-4 år: gratis  øvrige 175 kr familie 400 kr
Tilmelding: senest 18.september til sognepræst Scot 
Christensen på telefon: 97 21 42 93 /24 66 44 30 eller 
på e-mail: sac@km.dk
NB! husk bibel, blyant, godt humør!
Scot Christensen

Medhjælpere ved menighedslejr
I forbindelse med menighedslejren hjælper vi hinan-
den med det praktiske. Derfor vil vi gerne forud have 
tilsagn om hjælp fra lejrens deltagere, også om nogle 
vil bage en kage til kaffen.
Giv venligst besked senest den 18. september til:
Hans Kristian Ravn Ålholmvej 137, Tjørring
E-mail: hkravn55@gmail.com
SMS: 40 47 56 20
Telefon: 40 47 56 20 (hverdage efter kl. 16.30 & 
weekend)

Kunst i kirken
I perioden fra medio 
august udstiller Th-
anya Morratz Mad-
sen billedkunst i Sct. 
Johannes Kirke efter 
kraftig opfordring 
fra sin farmor. Than-
ya kalder billederne 
Portrættegninger, 
som hun gerne teg-
ner efter fotografier 
eller avisudklip, 
men gør også meget 
i frihåndstegninger 
og malerier, dog 

stadig kun på amatørbasis, altid med en skitseblok i 
tasken og klar til nye udfordringer.



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning 3

I maj måned havde Sct. Johannes Kirke besøg af bi-
skop Jacob Marineni  fra Indien. Han er leder af og 
stifter af den kristne organisation GTSSS.
Jens Egon og Lydia Lodahl var initiativtagere til 
besøget i Herning og har selv besøgt biskop Jacob i 
Indien. Vi har talt lidt med Jens Egon om GTSSS og 
stillet ham nogle spørgsmål:

”Hvad er GTSSS”?  Gospel for Tribals Social Service 
Society (GTSSS) er en indisk missions- og hjælpe-
organisation der har hjemsted i delstaten Andhra 
Pradesh i den sydøstlige del af Indien.  Deres formål 
er at hjælpe og at udbrede evangeliet om Jesus Kristus 
blandt stammefolk, spedalske, kasteløse og forældre-
løse børn, samt at tage sig af enkerne blandt de for-
fulgte kristne. 
Biskop Jacob voksede op i en hindu familie. ”Kan 
du kort fortælle om, hvordan han kom til tro på Jesus 
Kristus som sin frelser”?
Da han som 8-årig blev ramt af dødelig leukemi 
(blodcanser), bad hans forældre til alle deres hindugu-
der om at hjælpe ham, ligesom de tog ham med til 
heksedoktorer. Da det ikke helbredte ham, kom han 
på hospitalet, hvor de til sidst måtte konstatere, at de 
ikke kunne gøre mere for drengen, man forventede, 
at han ville dø i løbet af få dage. På vej hjem havde 
de brugt alle deres penge, og derfor overnattede de 
hos noget familie i en landsby, og der hørte de, at 
nogen råbte: ”K om til Jesus og få hjælp – det koster 
ikke noget.” Hans mor tog ham med til mødet, og 
der blev bedt for ham af missionærerne. Den nat fik 
Jacob besøg at Jesus i et syn, og han blev helbredt, og 
både ham og hans familie tog imod Jesus som deres 
Frelser.  Jacob blev så senere uddannet som præst og 
gav sit liv til at følge Jesus.

”Du og din hustru har selv besøgt biskop Jacob i 
Indien. Hvad gjorde størst indtryk på jer dernede”?
En af de ting, der gjorde et stort indtryk, var og er, 
hvordan de tager Bibelens Ord helt bogstaveligt. De 
lever i fast tro på, at det, Jesus siger i Bibelen, er 
sandt, og at vi skal følge hans vejledninger helt og 
fuldt. Altså, har du en stor nød i dit hjerte for en sag, 
så gå til Jesus i bøn og faste, læg det frem for Herren 
og bliv ikke træt. Også den store glæde, kærlighed, 
ydmyghed og venlighed vi blev mødt med hos disse 
fattige folk, gjorde et stort indtryk. Når vi kom til et 
nyt sted på besøg ville de vaske vore fødder, det var 
MEGET grænseoverskridende for os at tage imod 
dette, men Jacob sagde, at det var deres måde at vise 
os, at vi var velkomne, og at de blev skuffede, hvis vi 
ikke tog imod det.

”Har de stadig brug for hjælp”?
Ja, der er et stort behov for økonomisk hjælp. I dag har 
GTSSS mere end 4500 forældreløse børn på deres 35 
børnehjem, der er 120 studerende på deres bibelskole, 
og de har op mod 1000 missionærer udsendt, så der er 
mange munde, der skal mættes hver dag. Udover dette 
hjælper de også med oprettelse af Jesus vandbrønde, 
lægehjælp, medicin og tæpper til spedalske, ligesom 
bidrag til kristne enker. Der er ingen økonomisk hjælp 
at få fra den Indiske stat, som er meget hindu oriente-
ret. I over 20 år har Gud velsignet Jacobs arbejde med 
glade frivillige givere, så de har fået mad hver dag, 
selvom de ikke altid har været mætte.

”Hvordan kan vi være med til at hjælpe her i Sct. 
Johannes Kirke”? Ved at bede for Jacobs arbejde og 
de missionærer, som er sendt ud, at evangeliet om 
frelsen i Jesus Kristus må nå endnu længere ud til de 
fattigste i det indiske folk. Ved at indsamle en pen-
gegave til arbejdet. F.eks. koster en Jesus vandbrønd 
ca. 7.200 kr., en sådan brønd vil kunne give rent, frisk 
vand til en hel landsby og dermed hjælpe 250-300 
personer med frisk vand hver dag.
Med baggrund heri vil der i de kommende måneder 
jævnligt blive samlet ind til GTSSS om søndagen. 
Jens Egon vil komme og fortælle lidt herom ved en 
gudstjeneste i september måned.

Scot Christensen

Aktuelt
Biskop Jacob

September - Okober - November

Den kostbare tid !
En ny sæson ligger foran.
I postkassen dumper mange 
tilbud om div. kurser, aften-
skoler m.v.
Har du overvejet opgaven at 
være besøgsven? Måske er 
det nu, der skal handles og få 
ført tankerne ud i livet.

Der kan være en, der venter netop på dig og dit besøg.
De faktiske forhold er, at Sct. Johannes Kirke søger 
flere besøgsvenner - så der er brug for dig, hvis du har 
lyst til at give lidt af din tid. Forholdene er ikke ens 
for besøgsvenner. Det er meget individuelt, hvordan 
besøg arrangeres. Lad os tale om det.

Hvad giver det at være besøgsven?
Glæde - En ven - Velsignelse - Fællesskab med be-
søgsvenner til inspirationssamvær, udflugter m.m.

Kontak Tove Jessen for yderliger information
tlf. 4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk
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Aktuelt
De frivilliges medarbejderfest 2015

KFUM-Spejdernes Julemarked
Invitation til løvhyttefest

Støt bl.a. Kirkebladet

September - Oktober - November

Søndag den 22. 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 2.
Skattefradrag kan opnås via Menighedsarbejdet.

Gensyn med løvhytte, frit samvær i uge 40 på græs-
plænen, Solvænget 46. ”Den paulinske gruppe” koor-
dinator Egon L. Kristensen: 2460 5838

De fleste danskere kan jo godt lide en god fest, og 
det kan vi også ved Sct. Johannes Kirke. Ved Sct.
Johannes Kirke er én af de faste traditioner den år-
lige medarbejderfest. Her indbydes alle, der har en 
stor eller lille tjeneste ved kirken. Der foregår rig-
tig mange ting ved kirken i løbet af et år, og der er 
mange involverede. I år var der sendt invitationer ud 
til ca 180 mennesker og ca 120 havde mulighed for 
at deltage i medarbejderfesten. På den måde er det 
et privilegium og en stor glæde at være præst ved en 
kirke, hvor mange gerne vil være med til at bygge op. 
Som et troende, kristent menneske er det også vigtigt, 
at man, som én har sagt det: ”både skal nyde og yde i 
Guds Rige”. Man kan sige det på den måde, at det er 
sundt for ens kristenliv både at tage imod fra Herren, 
f.eks ved at være en del af gudstjenestelivet og i det 
daglige personlige forhold til Jesus Kristus, men også 
at give lidt til Guds Rige. Man bruger lidt tid, penge 
måske og energi på en stor eller lille opgave i Guds 
rige. Som Jesus selv siger det: ”Jeg er døren. Den, der 
går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind 
og gå ud og finde føde”. Man går ind til Jesus, man er 
som en gren på vintræet, men man går også ud. Man 

”yder” lidt også, og man vil gerne tjene Herren. Og da 
vil man finde den føde, som Herren taler om.
Medarbejderfesten er mestendels en hyggeaften, hvor 
man får lidt god mad, og så en masse god snak ved 
bordene. I år havde vi inviteret præsteparret Inge-
Lisbeth og Morten Meiner fra Skarrild til at stå for 
den musikalske underholdning i løbet af aftenen, og 
det gjorde de rigtig godt med både fællessange og 
almindelig baggrundsmusik. Jeg spurgte flere af del-
tagerne, hvad de syntes var godt ved en medarbejder 
fest. Ulla Conradsen, som bl.a er medlem af menig-
hedsrådet, nævnte at ”samværet, hyggen og snakken” 
var rigtig godt ved sådan en aften. Jeg spurgte hende 
også, hvad der var godt ved menigheden. Hertil sva-
rede hun, at ”det er søster- og broderkærligheden”. 

Birthe Vestbo, som også i en årrække var medlem af 
menighedsarbejdets bestyrelse og har gået med kir-
keblade i et par år, nævnte, at det var dejligt at sidde 
sammen med Rita, som hun havde gået på sygeple-
jeskole med for mange år siden. Sjovt at man 50 år 
senere kan sidde og spise god mad sammen ved med-
arbejderfesten! Martin Jakobsen, som hjælper til med 
storskærmen om søndagen, sagde, at ”jeg vil gerne 
være sammen med jer andre i menigheden” og Pia 
Madsen, menighedsrådsmedlem, ”glædede sig over at 
se så mange samlet, som hjælper til og gør en forskel”.
Det var lidt indtryk fra en god aften, og samlet set må 
vi sige, at ja, også ved Sct.Johannes er vi mange, der 
sætter pris på en god fest i godt selskab.

Scot Christensen

Find mere på kirkens hjemmeside

Sct. Johannes Kirke
Fredhøj Allé 2
7400 Herning
info@sctjohannes.dk

www.sctjohannes.dk

Altid adgang til nyt fra din kirke!
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Torsdag 3. sept. kl. 19:30 Sogneaften v. Peter Vandgaard ”Fra Islam til Kristendom”.
Lørdag 5. sept. kl. 10:30 Åben tårn & kirke. Se udsigten! Læs mere på bagsiden.
Torsdag 10. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Tirsdag 15. sept. kl. 14:30 Ældrevenlig gudstjeneste med efterfølgende kaffebord i kirkens café.
Torsdag 17. sept. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær, Preben Hansen, Viborg. Sang v. kor fra Snejbjerg.
    Der er bedemøde kl. 19.
Torsdag 24. sept. kl. 12:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt fra kirken (se program).
Torsdag 1. okt. kl. 19:30 Sogneaften v. ??? Emnet er en overraskelse, men kom bare! ;)
Mandag 5. okt. kl. 19:00 Viden om. v. Lektor og ph.d. på Menighedsfakultetet, Morten Hørning.
    ”Hvodan kan en korsfæstet person være den længe ventede Messias?”
Torsdag 8. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 15. okt. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder, Thue Thomsen, Hvide Sande. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19.
Torsdag 22. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 5. nov. kl. 19:30 Sogneaften v. Pastor Erik Nikolajsen ”Dåben”.
Torsdag 12. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.
Tirsdag 17. nov. kl. 19:30 Aften om sorg v. Aida H. Andersen (Se bagsiden).
Torsdag 19. nov. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Pens. Rejsesekretær, Arne Olesen, Fredericia. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19.
Torsdag 26. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen til hyggeligt samvær.

Sognekalender
September - Oktober - November

ARISE - Tirsdag den 22. sept. - kl. 19:30
Det sydafrikankse band Arise er klar til deres anden 
turné med YFC DK. I pop/rock genren sætter ban-
det alt ind på at skabe et rum med glæde og fest. De 
har fokus på, hvordan Guds kærlighed kan forvandle 
mennesker og understreger deres tekster ved hjælp af 
dup-step elementer, synth og backtrack.
Arise fremstår som et solidt liveband med hjertet på 
det rette sted. 

BRANDE FOLKEKOR OG VOKALENSEMBLE 
Søndag den 27. sept. - kl. 16:00
Brande Folkekor er et blandet kor, oprettet i 1985. 
Koret, der består af ca. 65 sangere i alderen 30 – 75 år, 
har fejret sit 30-års jubilæum med en række koncer-
ter i bl.a. Brande, Holstebro, Struer og Frederiksborg 
Slotskirke.
Brande Folkekor og Vokalensemblet ledes af organist 
Irma Andersen, der ligesom koret fejrer sit 30-års ju-
bilæum i år. Læs mere om Brande Folkekor og Irma 
Andersen på www.brandekirke.dk

AARHUS UNIVERSITETSKOR
Søndag den 8. november - kl. 19:30
Aarhus Universitetskor er et ambitiøst klassisk kor 
med et bredt repertoire, men ofte med fokus på rela-
tivt ny kormusik. (Se annoncering febr. 2015)

Koncerter



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.
Kirke- og kulturmedarbejder: Dorte S. Bach, tlf: 2530 9327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
30. aug. 13. søn. efter trin. 9:30 LBJ Agape Bemærk ingen frokost
6. sept. 14. søn. efter trin. 9:30+11:00☺ SAC GTSSS Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
13. sept. 15. søn. efter trin. 9:30☺ SAC Indre Mission Høstgudstj. + Kirkefrokost
15. sept. 14:30 LBJ Ældrevenlig gudstjeneste
20. sept. 16. søn. efter trin. 9:30 LBJ Menighedsarbejdet Familiegudstjeneste
27. sept. 17. søn. efter trin. 9:30☺ LBJ Norea Radio
4. okt. 18. søn. efter trin. 9:30+11:00☺ SAC Dk. Europa mission Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
11. okt. 19. søn. efter trin. 9:30☺ LBJ Åbne Døre
18. okt. 20. søn. efter trin. 9:30+11:00☺ SAC Dansk Oase Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
18. okt. 20. søn. efter trin. 13:00 Døvegudstjeneste
25. okt. 21. søn. efter trin. 9:30 LBJ Ordet og Israel Familiegudstjeneste+frokost

1. nov. Alle helgens dag

11:00☺ LBJ
13:30 Bo Gimm
14:00 Lennart B. Jessen
16:00 SAC+LBJ

Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
Vestre Kapel
Nordre Kapel
Sct. Johannes Kirke

8. nov. 23. søn. efter trin. 9:30☺ SAC Menighedsfakultetet
15. nov. 24. søn. efter trin. 9:30+11:00☺ LBJ Gideonitterne Kl. 11 rytmisk gudstjeneste
22. nov. Sidste søn. kirkeår. 9:30☺ SAC Blå Kors (lokalt) Spejder julemarked
23. nov. 19:00 LBJ Børn & Unge gudstjeneste
29. nov. 1. søndag i advent 9:30☺ LBJ Vort missionsprojekt Kirkefrokost
6. dec. 2. søndag i advent 9:30☺ SAC Bibellæser ringen

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

Gudstjenester
Information

Kontakter & Information
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Aften om sorgÅbent tårn & kirke
SE HERNING OVENFRA
Lørdag den 5. september 
holder kirken tårnet åbent 
kl. 10:30-13:30. Hvis du kan 
og tør tage de ca. 162 trin 
op, så venter der dig en op-
levelse! Hvis vejret er godt, 
er der en fantastisk udsigt 
fra ca. 40 m højde. Kirken er 
også åben. Kom ind og se!

Psykolog Aida Hougaard Andersen fra 
Foreningen AGAPE, holder foredrag om 
at håndtere og leve med sorgen, når en 
af de kære går bort.  Mød hende i Sct.
Johannes Kirke d. 17. november kl. 19.30. 
I forbindelse med Alle Helgen tilbyder Sct.
Johannes kirke et foredrag om sorgbear-
bejdelse med særligt fokus på den, der 
har mistet i det forgangne år. Aida Hougaard Andersen 
siger: ”Sorg er en naturlig reaktion, som vi skal give os 
selv lov at være i. Sorgen vil man altid bære med sig, og 
vores reaktioner og måder at håndtere det på kan være 
forskellige”. Foredraget vil give input til, hvordan man kan 
leve videre med sorgen.

Scot Christensen


