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Aktuelt
Marts - April - Maj

CAFÉ JOHANNES - UDFLUGT
Tirsdag den 10. maj kl 10:30
Der inviteres til forårsudflugt med 
Cafe Johannes. Turen går denne 
gang til Vitskøl Kloster, hvor vi vil 
blive guidet igennem klosterets hi-

storie - der bliver noget både for øje og øre. Vi gør 
opmærksom på kuperet terræn, så fremkommelig-
heden kræver, at man er godt gående. Men der er 
også mulighed for at bese klosteret uden at skulle 
meget omkring. Efterfølgende går turen til Aars, 
hvor vi skal nyde kaffebord på Dansk Nutidsmuse-
um og efterfølgende rundvisning i disse spændende 
omgivelser. Da vi skal tidligt af sted fra Sct. Johan-
nes Kirke kl. 10:30 medbringer cafeen en sandwich 
+ en kildevand, som kan nydes på turen.
Vi forventer hjemkomst igen kl. 18:00.
Der er tilmelding i Café Johannes ved personlig 
henvendelse fra tirsdag den 8. marts efter først til 
mølle princip max. 50 pladser.
Pris alt inkl. 150,- kr. Vi ser frem til en dejlig dag. EFTERMIDDAGSGUDSTJENESTE 

OG FØDSELSDAGSKAFFE
Tirsdag den 15. marts kl. 14:00 inviteres til guds-
tjeneste v. Scot A. Christensen i Sct. Johannes 
Kirke. 
Efterfølgende fejrer Cafè Johannes 9 års fødselsdag 
og byder på gratis kaffebord.
Der kan bestilles kirkebil hos Herning Taxa tlf. 
9712 0777
Hvis det drejer sig om lifttaxa, skal den bestilles 
senest dagen forinden.

FRIVILLIGES FESTAFTEN
I forbindelse med indbydelse til festen 
den 2. juni, vil MA forsøge at lette 
arbejdsgangen ved at sende invitationen 
pr. E-mail. Da vi mangler mail-

adresser på en del, kan man skrive sig på
listen i kirken, eller sende den til:
villaibenholt@madsen.mail.dk

DÅB
1.11.2015 - 31.1.2016
Kevin Guldberg Revsbæk
Nohr Bødtker-Lauridsen
Ella Olea Bay Budde Meinved
Bastian Sulce Knudsen
Liva Nørgård
William Sejr Borring Dyrholm
Lukas Kjærsgaard Jensen
Lucas Aarhøj Ellegaard
Lauge Skiøth-Hesel
Laura Treldal Gammelager
Anton Madsen Kallager

KONFIRMATION
Søndag den 24. april
 Kl. 9:00 konfirmeres Vestervangskolens 7.A
  v. Sognepræst Lennart B. Jessen.
 Kl. 11:00 konfirmeres Vestervangskolens 7.B
  v. Sognepræst Scot A. Christensen.
Søndag den 1. maj
 Kl. 10:00 konfirmeres Brændgårdskolens 7.kl.
  v. Sognepræst Scot A. Christensen.

CAFÉ
JOHANNES

PÅSKEN
Skærtorsdag 24. marts
 Gudstjeneste kl. 19:00
 v. Lennart B. Jessen og Scot A. Christensen.
 Efterfølgende er der kaffe og påskesang.
 Lejlighedskoret medvirker.

Langfredag 25. marts - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Scot A. Christensen.

Påskedag 27. marts - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Lennart B. Jessen.

2. påskedag 28. marts - Gudstjeneste kl. 9:30
 v. Scot A. Christensen
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Sang & Musik
Marts - April - Maj

MUSIK I KIRKEN
I efteråret viste TVmidtvest en pro-
gramserie “Folkets Kirke” på Mok-
ka søndag aftner, som var inden om 
mange gode emner i folkekirken. 
Det tredje program i rækken hand-
lede om musikken i folkekirken. 

Det var et meget fint program, som viste de meget 
forskellige udtryk, kirken har. I Sct. Johannes Kirke 
prøver vi at lave alsidig musik. Nogle kan godt lide 
orgelklangen, andre kan ikke. Nogle kan godt lide 
den rytmiske musik, andre kan ikke. Derfor har vi 
flere tilbud, så der er noget for enhver smag! Fik du 
ikke set programmet, kan du finde det på følgende 
link: folkets-kirke.dk/indhold.html#03-lyden-af-fol-
kekirken. 
I Sct. Johannes Kirke har vi en række musikalske til-
bud. Vi er rigtig glade for vores kor, men vi vil også 
gerne have nye med. Måske er det dig?

Kirkekor: Koret består af voksne sangere, som 
synger til gudstjenesterne om søndagen. Man bliver 
aflønnet i koret. Koret øver søndag kl. 8.30 og med-
virker ved gudstjenesten 9.30. 

Gospel Kids: Koret er for friske børn, der gerne vil 
både synge og bevæge sig. Koret øver torsdage kl. 
15:30-16:30.

Lejlighedskor: Koret er for alle - både børn, unge, 
voksne - og for alle slags stemmer! Det har vist sig 
at være til stor glæde for alle at synge på tværs af 
alder, så her er plads til alle. Lejlighedskoret øver og 
synger - som navnet antyder - kun lejlighedsvist, så 
man forpligter sig kun for en kort periode ad gangen. 
Koret øver hjemme hos organisten, så der er også 
plads til at hygge sig.

Rytmisk instrument: Spiller man et rytmisk instru-
ment - fx guitar, bas eller trommer, så er der gode 
muligheder for at spille sammen med andre og evt 
også medvirke til gudstjenester eller andre arrange-
menter.

Klassisk instrument: Spiller man et klassisk in-
strument - fx et strygerinstrument, blæserinstrument 
eller andet, så er der også mulighed for at spille 
sammen med andre. 

Hvis man kan tænke sig at være med til en eller flere 
af nævnte ting, så kan man kontakte organist
Bjarke Clausen (tlf. 5074 4725).

GOSPELKONCERT
Koncert i kirken onsdag den 27. april kl. 19:30. 
Gratis adgang! Vi gentager succesen! Giv dig selv 
en glad oplevelse, når vi igen i år får besøg af Good 
Time Gospel Choir, som giver et brag af en forårs-
koncert og spreder glæde og godt humør. Gospelmu-
sikken spænder vidt, og vi skal både høre swingende 
old school blues-numre med gyngende rytmer og 
god energi, glad up tempo-gospel og smukke balla-
der med plads til eftertanke, når kor og solister gør 
deres bedste.
Publikum kan også se frem til selv at tage del i glæ-
den ved at bruge sin krop og stemme i fællesskab.
Koret har udviklet sig markant siden det startede 
som et lille hyggekor i 2008. Koret har i de senere 
år været under musikalsk og omsorgsfuld ledelse af 
Henrik Tjagvad, og det både ses og høres.
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Torsdag 3. mar. kl. 19:00 Menighedsarbejdets Årsmøde. Læs dagsorden i blad nr. 71.
Tirsdag 8. mar. kl. 19:30 Inspirationsaften for besøgstjenesten i Kirkely, Snejbjerg. Læs i blad nr. 71. 
Torsdag 10. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 17. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Villy Sørensen, Hammel. Sang v. LM-

seniorkor, Herning. Der er bedemøde kl. 19.
Mandag 21. mar. kl. 19:00 Kongedøtre. Fra muslim til kristen v. Zarlet fra Iran.

Tirsdag 5. apr. kl. 19.30 IM-fællesmøde. Tale v. professor, Teol. dr. Asger Chr. Højlund, Aarhus 
Lovsang. Der er bedemøde kl. 19.

Torsdag 7. apr. kl. 19:00 Sogneaften med Hans Berntsen, Mission Danmark.
Torsdag 14. apr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Mandag 18. apr. kl. 19:00 Kongedøtre. Tamara fra Ukraine.
Torsdag 21. apr. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. pens. missionær, Chr. Peder Olesen, Ejstrupholm. 

Lovsang. Der er bedemøde kl. 19.
Torsdag 28. apr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Tirsdag 3. maj kl. 19:30 Sogneaften ”Med Bibel og barnevogn til Peru”. Roar Seffensen, Hedensted.
Torsdag 19. maj kl. 19.30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder, Anders Jørgen Jensen, Aars. Lovsang. 

Der er bedemøde kl. 19.
Mandag 23. maj kl. 19:00 Kongedøtre. Pernille Sand om et besøg i helvede under hendes koma.
Torsdag 2. juni  Frivilligfest. Frivillige hjælpere får invitation til festen. Læs mere på side 2.

Faste ugentlige arrangementer i kirken

Kirkebladet

Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Andagt i den Lille Sal.
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden. (Se ferie og friuger på www).
 kl. 10:15 Gudstjeneste på Plejecentret Lindegården.
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).
 kl. 15:30-16:30 Gospel Kids. (Se oplysninger på www).

Blad nummer 72 * marts - maj 2016 * Næste blad udkommer 1. juni * Indsendelsesfrist 1. maj.
Redaktion: Janne B. Petersen, Alice Schmidt Lodahl, Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen.
Stof til kirkebladet sendes til: lj@sctjohannes.dk

HVAD SKAL FREMFOR ALT LIGGE OS PÅ HJERTE?
Det skal fremfor alt ligge os på hjerte, at vi må være og blive Guds kære 
børn, der lever ham til velbehag, og i hans samfund bliver salige.

Du gør dig bekymring og uro med mange ting; men ét er nødvendigt.
Lukas evangeliet kap. 10 vers 41

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.
Matthæus evangeliet kap. 6 vers 33

Hvor gives der os en sikker anvisning til at leve efter Guds vilje og blive 
salige? Guds ord, som indeholdes i Bibelen, giver os en sikker anvisning til 
et saligt liv efter Guds vilje.

Fra Luthers Katekismus

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
6. mar. Midfaste Søndag 9:30 + 11:00☺LBJ Retten Til Liv Kl. 11 Rytmisk gudstj.
13. mar. Mariæ Bebudelse 9:30☺ SAC Dansk Oase
15. mar. 14:00 SAC Eftermiddagsgudstj.+kaffebord
20. mar. Palmesøndag 9:30 + 11:00☺LBJ Indre Mission Kl. 11 Rytmisk gudstj.
24. mar. Skærtorsdag 19:00 LBJ+SAC Menighedsarbejdet Lejlighedskor, kaffebord, sang
25. mar. Langfredag 9:30 SAC
27. mar. Påskedag 9:30 LBJ Folkek. Søndagsskoler
28. mar. 2. påskedag 9:30 SAC MAF
3. apr. 1. sønd. eft. påske 9:30 + 11:00☺SAC Retten Til Liv Kl. 11 Rytmisk gudstj.
10. apr. 2. sønd. eft. påske 9:30 LBJ Agape Familiegudstjeneste
17. apr. 3. sønd. eft. påske 9:30 + 11:00☺SAC Åbne Døre Kl. 11 Rytmisk gudstj.
22. apr. Bededag 14:00 MM Menighedsfakultetet præst:Morten Meiner, Skarrild
24. apr. 4. sønd. eft. påske 9:00 LBJ + 11:00 SAC Konfirmationer
28. apr. 17:00 LBJ Folkek. Søndagsskoler Messy Church med spisning
1. maj 5. sønd. eft. påske 10:00 SAC Konfirmation
5. maj Kristihimmelfart. 9:30 LBJ Åbne Døre
8. maj 6. sønd. eft. påske 9:30☺LBJ KFS Forbund for stud.
15. maj Pinsedag 9:30 + 11:00☺ SAC Dansk Oase Kl. 11 Rytmisk gudstj.
16. maj 2. pinsedag 9:30 LBJ MAF
22. maj Trinitatis søndag 9:30☺ LBJ Agape
29. maj 1. sønd. eft. trin. 10:30☺ SAC Indre Mission Kirkefrokost
5. juni 2. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ SAC Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.

Børnekirke i gudstjenester, hvor der er en

Gudstjenester

Bemærk! Uddelere til kirkebladet

Info.

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, 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
Kirke- og Kulturmedarbejder: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Kontortid 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. Lifttaxa skal bestilles dagen før.
Returkørsel fra kirken og hjem bestilles af kirketjener. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove B. Jessen.

Kontakt & Adresseliste

SIDSTE SØNDAG I MÅNEDEN
Menighedsrådet har besluttet at styrke kirkefroko-
ster sidste søndag i måneden, når de er planlagt, 
og hvor der ikke er andet, der tager pladsen.
 

Det betyder, at disse søndage er der kun én 
gudstjeneste, og den begynder kl. 10:30.
Altså - husk at se i gudstjenestelisten herover, så 
du ikke går forgæves på et andet tidspunkt.

VI MANGLER LØBENDE UDDELERE
Kirkebladet bliver delt ud på ca. 40 ruter i sognet. 
Frivillige hjælper med denne opgave, så vi sparer 
ca. 40.000,- kr. pr. år, som kan gå til andet godt i 
kirken, f.eks. børnearrangementer m.v.
Vi søger hele tiden nye uddelere, da der er en 
jævn udskiftning i flokken.
Hvert år bliver uddelere inviteret til Frivilligfesten, 
som en påskønnelse for arbejdet.
Kontakt Tove B. Jessen, tlf. 4035 6553.

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



NØDHJÆLP
Marts - April - Maj

HJÆLP HERNING
Vi er en sammenslutning af frivil-
lige ulønnede hjælpere. Vi udfører 
småopgaver for medborgere, der 
pga. forskellige begrænsninger ikke 
kan klare det selv. Vi hjælper dem, 
der har et reelt behov!

Kirker og kirkesamfund er det bagland, som har sat 
Hjælp Herning i gang. Det er derfor naturligt, at det 
er et kristent menneskesyn, der er baggrunden for 
denne samfundstjeneste. Som kristne mennesker ly-
der ordene bekendt, når vi siger, at vi skal se til vore 
medmenneskers nød. Det er ikke en tilfældighed. I 
Bibelen, som er vores trosgrundlag og derfor også 
den autoritet, der giver os vort menneskesyn, der fin-

des adskillige steder, hvor man bliver opfordret til at 
sørge for mennesker, der har brug for hjælp. Klarest 
kommer det til udtryk i personen Jesus, der uselvisk 
hjalp alle, der bad om hjælp, og der hvor Jesus taler 
om at elske næsten - altså at sørge for dem, man er 
iblandt. Den gyldne regel og mange lignelser taler 
om at hjælpe nødlidende. Vi har altså al god grund til 
at blive aktive, hvis vi har mulighed for det!
Vi tror, vi fint kan hjælpe hinanden, uden hele tiden 
at skulle tjene på det. Dermed bliver verden til et lidt 
bedre sted at være for os alle!
Hjælp Herning er opstået efter Act Herning.
Kom! - Vær med i flokken!
Du finder os på Facebook og
www.hjaelpherning.dk

INDSAMLING TIL NØDHJÆLP
Brug en formiddag for verdens 
fattigste. Søndag den 13. marts 2016 
deltager Sct. Johannes Sogn igen 
i Folkekirkens Nødhjælps sogne-
indsamling 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 kata-
strofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe 
sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for 

at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper 
som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at af-
skaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udvik-
lingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er 
halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 
millioner færre mennesker, der lever under FN’s fat-
tigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der 
dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem 
fattigdom. Den 13. marts 2016 vil Sct. Johannes Kir-
ke gå sammen 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 søndag på at 
samle ind, så gør vi en forskel for flere fattige fami-
lier, 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 mennesker,” siger indsamlingsle-
der Knud H. Andersen fra menighedsrådet. Sidste år 
samlede 16 indsamlere i sognet 13.031,- kr. ind, og 
Knud Haaning Andersen håber at samle endnu mere 
ind i år, da vi sagtens kan bruge dobbelt så mange 
indsamlere til sognet. Sidste år fik vi stillet 20 billet-
ter til rådighed for indsamlerne. Det samme håber vi 
vil ske igen i år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 13. marts – og meld dig gerne som indsamler på 
tlf. 5180 9236 eller e-mail: kha@fibermail.dk
Menighedsrådet

Sct. Johannes Kirke, Herning6



TIL EFTERTANKE
Marts - April - Maj

EVANGELISK ALLIANCE
Tanker under og efter Evange-
lisk Alliances Bedeuge 11. - 17. 
januar 2016. Evangelisk Allian-
ce er en verdens omspændende 
sammenslutning, af alle kristne, 
som er fælles om én ting, at for-
midle Guds Ord til mennesker, 

så det kristne budskab må nå alle folkeslag. Hvert år 
er alle de tilknyttede lande enedes om at samles i bøn 
for verden og sig selv. Der udarbejdes en bedeplan, 
som indeholder bedeemner og en tekst, som er fælles 
for alle landene. Det er forskellige lande på skift, 
som udarbejder bedeteksterne, i år var det: Tjekki-
et. Overskriften for ugen var: ”De fortabte sønner”. 
Tekst: Lukas evangeliet. kap. 15 vers 11-32.
Ugen her i Herning oplevede jeg som en rigtig god 
og givende uge, her var otte menigheder og kirker, 
som i fællesskab stod for disse aftener: Mandag 
var det Bethania, en rigtig god aften, hvor vi hørte, 
hvordan den yngste søn forlangte sin arv og drog ud 
i verden. Tirsdag var det Åben kirke, Olufsgade, en 
rigtig god aften, hvor vi så hørte, hvordan han ødede 
hele sin arv bort og levede et liv i synd og var så 
langt ude, at han spiste sammen med svinene. Ons-
dag var det i Herning Kirke, som var en Nadver- og 
Skriftemåls-Gudstjeneste, en god og højtidelig aften, 
hvor vi kunne følge fortabtheden og tilgivelsen. Da 
fortrød han og vendte sit blik hjemad. Torsdag var 

det Luthersk Mission, en aften i festens tegn den for-
tabte søn kom hjem, han var ventet, hans Far havde 
hver dag været ude at se efter ham, nu kom han, Far 
løb ham i møde, bød ham velkommen hjem, (Far det 
er Gud.) Da blev der glæde i Himlen. Fredag var i 
Sct. Johannes Kirke, en god og alvorlig aften, hvor 
det var storebror, som ikke ville være med til at glæ-
de sig. Er vi storebror eller lillebror? Indser vi vores 
fortabthed og vender om til Gud, beder om tilgivel-
se, eller føler vi os selvretfærdige som storebror?
Lørdag aften var i Herning Frikirke, der var jeg ikke.
Søndag var det Herning Bykirke, der var jeg ikke.
Hovedpunkter og bønnens fællesskaber talte stærkt 
til mig, jeg tror til alle, hvem er de fortabte sønner? 
Det er mig den enkelte, når jeg hører den tekst, føler 
jeg, hvor dårligt det står til med min tro, da var det 
godt at være i bønsfællesskab med dem, som var 
samlet de enkelte aftener, hvor der blev bedt for 
verden, de forfulgte, for flygtninge og menigheder 
hvert enkelt sted og vores by og land, for os hver, 
den enkelte. Da føler jeg et fællesskab, hvor det er 
Gud, der råder, men jeg vil også fremhæve, jeg følte 
at Guds Ånd var i blandt os disse aftener. Derfor vil 
jeg opfordre mange flere at komme og opleve disse 
aftener, også fællesskabet i vores kirke om søndagen, 
der er altid plads til én til. Det skal vi også huske at 
sige Gud tak for, også tak for, at Gud hører vor bøn. 
En rigtig god uge, som jeg ser tilbage på med TAK.
Hilsen til alle i Jesu Navn. Holger Larsen

MESSY CHURCH
NYE GUDSTJENESTER
Vi er i gang med planlægningen af flere nye gudstjenester i Sct. 
Johannes Kirke. Messy Church er det nye navn, vi tager i brug. 
Navnet har været kendt i flere år, og man kan finde oplysninger på 
nettet herom. Hos os vil det betyde, at indholdet bliver tilrettelagt 
med rytmisk musik og sang for børn, unge og familier.

Det bliver mandage og torsdage, hvor vi begynder kl. 
17:00 med 30-45 min. gudstjeneste i kirken, og derefter 
er der fælles spisning i den Store Sal.
Vi tænker, at børn spiser med gratis, og voksne betaler et 
lille beløb for maden. Det hele slutter i god tid, så de små 
også kan komme hjem inden sengetid.
Menighedsrådet

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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keHIMMELSKE DAGE

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det 
indre København, at komme til en gudstjeneste med 
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage 
dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller 
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget 
helt femte, så kom til København i Kristi Himmel-
farts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København 
vil summe af liv, når den store kirkelige festival 
”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk 
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være 
kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert 
tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festi-
vallen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, 
at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. 
Det er festivalens ambition at udforske og debatte-
re, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion 
spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, 
såvel som for den enkelte borger.

Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, 
der alle foregår i Indre By i København, som udgø-
res af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum 
for de store fællesarrangementer og koncerter med 
både kendte og nye navne. Men der vil samtidig 
være masser af arrangementer, at gå på opdagelse i, 
rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturin-
stitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker 
og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, 
events, workshops og musik i telte rundt omkring på 
byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kir-
kernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle 
sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige 
sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.
facebook.dk/himmelskedage og på www.himmel-
skedage.dk, hvor det endelige program vil blive 
offentliggjort primo marts.

PINSE - HVAD BETYDER DET?
Bortset fra det faktum, at vi har et par fridage i pin-
sen, så er der ikke ret mange, der på stående fod kan 
forklare, hvad Pinse egentlig er. En rigtig gammel 
vittighed siger lidt om vores uvidenhed i den retning. 
”Der var en, der blev spurgt om pinsen, og svarede, 
at den må sidde i brystet, for vedkommende havde 
hørt, at en havde skudt sig i pinsen, og var død.”

Det er sandt nok - Vi får nok ikke helt greb om, hvad 
pinsen egentlig betyder, fordi det er et stort myste-
rium, hvad Gud egentlig foretog sig ved den første 
pinse, og hvad det betyder for kristne i dag.
Der er dog nogle meget vigtige holdepunkter, som vi 
bør vide, og måske også tage til os og holde os til.
I ganske kort form er pinsen en af vores store højti-

der, hvor vi mindes og fej-
rer, at Gud har sendt sin Ånd 
til jorden. Sådan at den tager 
bolig i kristne mennesker og 
virker i og igennem dem.
Hvordan det sker, ved vi 
ikke. Vi plejer at sige, at 
man får Helligånden i dåbs-

gave af Gud, og det er også sandt nok, men man kan 
sagtens leve et liv, som om den slet ikke var til stede. 
Menneskets frihed har mulighed for at vælge Gud 
fra. Den frihed er nødvendig, så kærligheden kan 
være i mennesket. Kærligheden kan ikke tvinges, 
så derfor må mennesket være fri til at vælge Gud til 
eller fra. Det er kærlighedens pris.
Hvis man til gengæld holder fast i troen på Jesus 
Kristus vor Herre, og det han har lært os, så vil Hel-
ligånden også være vores vejleder gennem livet, ja 
- det evige liv, som allerede er begyndt i os på denne 
jord, også selv om vi en dag dør en jordisk død.
Hvad gør Helligånden så, hvis vi lader den virke i 
os? Helligånden viser os hen til Jesus, lærer os om 
det, Jesus har gjort for os og knytter vort hjerte til 
Ham, så vi elsker Ham. Ud af det springer så alle 
gode gerninger, vi kan finde på, fordi vi i kærlig-
hed ikke kan lade være med at gøre godt for den, vi 
elsker - nemlig Jesus. Udebliver kærlighedsgernin-
gerne i den kristne menighed, så må vi sige, at Hel-
ligånden er blevet parkeret det forkerte sted. Hvad 
betyder pinse for dig?
Lennart B. Jessen


