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Aktuelt
Juni - Juli - August

Vestervangskolen 7A
Cecilie Nynne Baden
Camilla Lundbye Brendle
Isabella Dahlsen Engholm
Christoffer Daniel Flensborg
Karoline Sørig Thiim Jakobsen
Maja Østergaard Jensen
Pernille Trier Jensen
Freya Brink Knudsen
Jasmin Brygger Kristensen
Mette Emily Kristiansen
Johannes Blaabjerg Lock
Emilie Lützen
Mathias Lindberg Mikkelsen
Anna Hagelskjær Mosegaard
Emil Schougaard Pedersen
Nadja Jensen Pedersen
Nikolaj Xuan Thagaard Sand
Thilde Hempel Thomassen
Victoria Fischer Voldsgaard

Sommeråbent i Café Johannes
Takket være frivillige hjælpere er det 
muligt at holde Cafe Johannes åbent 
hver tirsdag kl. 14 - 16 i Glassalen.
Velkommen til at stoppe op og nyde 
et par timer over en god snak, sang, 

hyggeligt samvær og kaffebord.

Næste kirkeblad medio september
Normalt udkommer kirkebladet igen til 1. sept. Det 
kan dog komme til at knibe i år pga. sommerferier. 
Derfor har vi taget første halvdel af september med 
i dette blad, så vi ikke mister kalenderoverblik til 
næste gang. Vi håber på forståelse herfor.
Redaktionen

CAFÉ
JOHANNES

Vestervangskolen 7B
Daniel Vilhelm Christian Refsgaard Birn
Freya Linnemann Brantlov
Jonas Mosgaard Jørgensen
Mathilde Stagsted Stenumgaard Christiansen
Hannibal Nørgaard Petersen
Sarah Christine Quennie Christensen
Emil Bjerregaard Poulsen
Pernille Møller Dahl
Frederik Johan Flæng Termannsen
Clara Fischer
Benjamin Aagaard
Ava Schmidt Hansen
Oliver Aagaard
Cecilie Pagh Jensen
Amalie Pallesgaard Laier
Frederikke Brink Nielsen
Iris-Maria Olschansky
Filine Helledie Randrup Quistgaard
Cecilie Rahbek Sørensen
Maiken Bang Thomsen
Julie Skodborg Vesterbæk

Brændgårdskolen
Christian Akselsen   
Mia Bøjgaard
Lukas Lennart Bergdahl
Kathrine Lind-Christensen
Christoffer Eddie ØstergaardBrund
Natasja Guldahl Christiansen
Erik André Hansen   
Anne Johanne Ørskov Daater
Martin Hedegaard Jensen
Julie Rahbæk Hansen
Morten Elsig Jensen   
Cecilie Astrup Jensen
Marius Egeris Larsen   
Anna Louise Meldgaard Krøger
Emil Moesgaard Nielsen
Emma Zahrtmann Poulsen
Viktor Nørgaard Nystrøm
Aleksander Kristian Petersen
Christian Tjener Staugaard
Magnus Stensbjerg
Mathias Bøgedal Stephansen

KONFIRMATION 2016 - TILLYKKE!

Bibelgrupper ved
Sct. Johannes Kirke
Ved Sct. Johannes Kirke har vi flere 
bibelgrupper. Måske var det noget 
for dig at være med i én af dem? Vi 
vil gerne have flere med i disse fæl-
lesskaber.

Det er en god måde at mødes omkring vores tro på, 
hvor vi har tid til gå lidt i dybden med forskellige 
emner og dele vores tro med hinanden. Det er væl-
dig godt at være en del af et sådant fællesskab. 
Typisk mødes vi én eller to gange om måneden.
Det kan også være en god måde at lære nogle nye 
på i kirken, så hvis du har lyst til at høre mere her-
om, så er du meget velkommen til at henvende dig 
til én af præsterne.
Scot Christensen

DÅB
1.2.2016 - 30.4.2016
Clara Stallkneckt Ottesen
Gry Stallkneckt Ottesen
August Mark Vendelbo
Ella-Sophia Bisgaard Vendelbo
Sigrid Bisgaard Vendelbo
Zoey Esther Morberg Iversen
Laurids Hjortdal Adolphsen
Noah Gram Andersen
Andrea Riber Nielsen
Bjørn Ole Hyldgaard Madsen
Sebastian Holm Sørensen
Emily Voller Pedersen
Alfred Hedegaard Bech
Sif Burkarl Jellesø
Johannes Rom Knudsen
Villads Leander Hulgaard
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Tilbagevendende
Juni - Juli - August

Menighedslejr 2016.
Det er efterhånden blevet en god og fast traditi-

on, at Sct. Johannes Kirke holder en 
årlig menighedslejr.  Igen i går afvik-
les lejren på Tårnborg i det nordlige 
Tjørring og i år er lejren lagt i dagene 

d. 23-24. september. Så sæt et stort kryds i kalen-
deren de to dage, og vi håber på 

en rigtig god tilslutning igen i år. Der er mange 
der kommer år efter år, men hvert år er der også 
nye der er med for første gang. Måske er du én 
af dem i år? I det næste kirkeblad følger meget 
mere information om program mm, men der vil 
som vanligt være en god blanding af bibeltimer 
og almindelig hygge.
Scot Christensen

Sct. Johannes Kirke, Herning 3



Torsdag 2. juni kl. 18:00 Frivilliges festaften. Invitationer sendes ud. Se side 7.
Mandag 6. juni kl. 17:00 Messy Church. Der er Drop-In fra kl. 16:30. Se bagsiden.
Torsdag 9. juni kl. 13:00 Inspirationssamvær Besøgstjenesten. Se side 5.
Torsdag 16. juni kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Pens. missionær, Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. Lovsang. 

Der er bedemøde kl. 19
Onsdag 22. juni kl. 8:00 Menighedsudflugt til Christiansfeld. Se side 6.

Torsdag 18. aug. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsforkynder, Oda Mølgaard Hansen, Ølgod. Lovsang. 
Der er bedemøde kl. 19

Tidsdag 13. sept. kl. 19:30 Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg. Se side 6.
Tirsdag 13. sept. kl. 14:00 Ældregudstjeneste og kaffebord i Café Johannes.

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. 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 73 * Juni - August 2016 * Næste blad udkommer medio sept. * Indsendelsesfrist 15. august.
Redaktion: Janne B. Petersen, Alice Schmidt Lodahl, Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen.
Stof til kirkebladet sendes til: lj@sctjohannes.dk

Glimt fra ældregudstjeneste
Takket være frivillige hjælpere lykkedes det igen at arrangere en dejlig eftermiddag i Sct. Johannes 
Kirke. Gudstjenesten blev yderligere festlig idet et stryger-ensemble medvirkede.
Tirsdag den 13. september kl. 14:00 arrangeres der igen gudstjeneste med efterfølgende Café kaffe.
Alle er velkomne!

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
5. juni 2. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺ SAC Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
6. juni 17:00 Messy Church. Se bagsiden.
12. juni 3. sønd. eft. trin. 9:30☺ LBJ Indre Mission
19. juni 4. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺LBJ MAF Kl. 11 Rytmisk gudstj.
26. juni 5. sønd. eft. trin. 10:30☺SAC Dansk Oase
3. juli 6. sønd. eft. trin. 9:30 LBJ Åbne Døre
10. juli 7. sønd. eft. trin. 9:30 LBJ Retten Til Liv
17. juli 8. sønd. eft. trin. 9:30 LBJ Dansk Bibel Institut
24. juli 9. sønd. eft. trin. 9:30 LBJ DFS
31. juli 10. sønd. eft. trin. 10:30 SAC Agape
7. aug. 11. sønd. eft. trin. 9:30 SAC Dansk Europa Mission Præd: Stig Christensen
14. aug. 12. sønd. eft. trin. 9:30☺SAC Indre Mission
21. aug. 13. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺LBJ Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
28. aug. 14. sønd. eft. trin. 10:30☺SAC MAF
4. sept. 15. sønd. eft. trin. 9:30☺SAC Dansk Oase
11. sept. 16. sønd. eft. trin. 9:30 LBJ Menighedsarbejdet Høstgudstjeneste
13. sept. 14:00 LBJ Ældregudstj. + Café Johannes
18. sept. 17. sønd. eft. trin. 9:30 SAC Retten Til Liv

Børnekirke i gudstjenester, hvor der er en

Gudstjenester

Høstgudstjeneste 11. sept. Besøgstjenesten

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

Besøgstjenesten inviterer til 
Inspirationssamvær: Torsdag den 9. 
juni kl. 13:00 i Sct. Johannes Kirke.
Oplæg V/ Mette Christoffersen, 
Farmaceut, Sundhed og Ældre.

“Generelt om medicinering af ældre”
Hvis du kunne tænke dig at være med i fælles-
skabet omkring Sct. Johannes Kirkes besøgstje-
neste er denne eftermiddag en god anledning til 
at mødes med andre besøgsvenner.  Du er meget 
velkommen til at være med. Der er tilmelding
senest torsdag den 2. juni til
Tove Jessen, tlf. 4035 6553

Alle inviteres til at delta-
ge i høstgudstjeneste, 
hvor vi specielt ønsker, 
at man tager noget 
med til kirken.
Voksne kan give penge 
til indsamlingen, men 

også høstgaver, som kan være mange ting (se 
foto). Man må meget gerne gå med præsten ind i 
procession ved begyndelsen af gudstjenesten, og 
lægge tingene ved alteret. Gavegivning til et godt 
formål, er en af de ting Gud ønsker af os. Det bli-
ver festligt!
Lennart Jessen

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



I sognet
Juni - Juli -August

Spætten vokser
Vi søger flere frivillige hjælpe-
re. Hver torsdag fra kl. 14:30 
- 16:00 fra september til maj er 
vi en børneflok i alderen 4 - 8 
år, der mødes i Sct. Johannes 

Kirke. Her hygger vi os sammen med lederne, synger 
sammen og får fortalt bibelhistorie. Der er altid hyg-
ge med forfriskning, og så er vi kreative på forskellig 
vis. Har du tid og lyst til at være sammen med en 
dejlig flok børn og voksne, prøv da at kontakte Tove 
Jessen.

Ny sæson for Spætten og Gospel Kids 
Torsdag den 1. september inviteres til festlig opstart på ny sæson.

Spætten er Sct. Johannes Kirkes Børneklub for børn 
i alderen 4 – 8 år. Vi mødes fra kl. 14:30 - 16:00 i 
Sct. Johannes Kirkes lokaler. Nye er meget velkom-
ne. Det er gratis at gå i Spætten.
For yderligere oplysninger, kontakt Tove Jessen eller 
se www.sctjohannes.dk

Gospel Kids er Sct. Johannes Kirkes rytmiske bør-
nekor for børn fra 7-12 år. Vi mødes fra kl. 15:30 
- 16:30 i Sct. Johannes Kirkes lokaler. Nye er meget 
velkomne. Det er gratis at gå til Gospel Kids. Hvert 
år tager koret på en festival, sammen med 2-300 
andre gospelkids børn.
For yderligere oplysninger, kontakt Bjarke Clausen 
eller se www.sctjohannes.dk

Menighedsudflugt til Christiansfeld
Onsdag den 22. 
juni går den årlige 
Menighedsudflugt 
til  Christiansfeld.
Vi starter kl. 8:00 
fra Sct. Johan-

nes Kirke. Først kører vi til Ravning, hvor vi ser 
på resterne af et stort broanlæg fra vikingetiden, 
samtidig får vi vores formiddagskaffe. Herefter går 
turen til Christiansfeld, hvor vi med en lokal guide 
får en byvandring med orientering om Brødreme-
nighedens historie. Vi slutter af med spisning på 
Brødremenighedens hotel. Turen går herefter til 
Skamlingsbanken, hvor vi nyder  eftermiddagskaf-
fen. Vi forventer at være hjemme kl.17.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejderen eller 
på kirkens kontor. Husk ved tilmelding at gøre 
opmærksom på evt. behov for diabetes brød. Pris 
220,- kr.
Knud Haaning Andersen

VALG af nyt menighedsråd 2017-18. 
Valget afholdes tirsdag 
den 8. november 2016.
Tiden er inde til at gå 
i gang med at finde 
medlemmer til nyt me-
nighedsråd for de næste 
2 år.
Tirsdag den 13. septem-
ber kl. 19:30 holder vi 
ligesom andre kirker 

orienterings- og opstillingsmøde.
Som medlemmer af menigheden ved Sct. Johannes 
Kirke har vi en interesse i, at vores kirke bliver 
ledet på bedste måde. Menighedsrådet har ansvar 
for såvel daglig ledelse, som økonomi m.m. Har du 
lyst til at være med i menighedsrådet eller kender 
du nogen, du mener bør med i vores menighedsråd, 
så henvend dig til et eller flere medlemmer af det 
nuværende menighedsråd. I næste kirkeblad vil der 
være mere om valget. Formand for valgbestyrelsen
Knud Haaning Andersen

Sct. Johannes Kirke, Herning6



I sognet
Juni - Juli - August

Gudstjenester på Aktiv Centret
I al ubemærkethed har der for et års tid siden været 
et 25 års jubilæum for en arbejdsgren i Sct. Johannes 
Sogn. Det drejer sig om gudstjenesterne på Aktiv 
Centret.
Aktiv Centret, som ligger på Brorsonsvej, blev indviet 
i maj 1990 af daværende borgmester Hilmar Sølund, 
og allerede fra starten blev der arrangeret ugentlige 
hverdags-gudstjenester, som på skift blev forestået af 
præsterne i Herning.
Gudstjeneste afholdes nu hver torsdag kl. 14,00 til 
ca. 14,45 med efterfølgende samvær med kaffe/the og 
småkager. 
De fleste gudstjenester forestås af forhenværende sog-
nepræster i Herning Kommune. Og enkelte gange af-

holdes der såkaldte lægmands-gudstjenester, hvor der 
ikke er nadverfejring. Men ellers er indholdet stort set 
det samme som ved de andre ordinære gudstjenester.
Til gudstjenesterne er der som regel mellem 10 og 15 
deltagere, men der er plads til flere. Der er ingen al-
dersgrænse for deltagelse, og der er heller ikke noget 
krav om medlemskab af Aktiv Centret. Man kan bare 
møde op lige så tit man har lyst – også i sommerfe-
rietiden, hvor de fleste andre aktiviteter på centret 
holder pause.
Ved gudstjenesterne medvirker en fast organist. Han 
hedder Erich Link, og han spiller velvilligt, selv om 
han ikke får nogen betaling for det. De øvrige faste 
medarbejdere er Holger Larsen, Kristian Jensen og 
Immanuel Fuglsang.

Nyt fra Menighedsarbejdet
Bestyrelsen har afholdt konstituerende 
møde, og ser ud som følger:
Lars Madsen - Formand
Susanna Ravn - Næstformand
Hans Kristian Ravn - Kasserer

Rhandy Nagy Madsen - Sekretær
Henrik Bækgård Christensen

Tina Tungelund - Suppleant
Ruth Lodahl - Suppleant
Pia Madsen - MR repræsentant
Anitta Søndergaard - MR repræsentant.

Tilmeldinger til årets frivilligfesten sker denne gang 
til sekretæren Rhandy Nagy Madsen. 6014 6239.
vst2002@hotmail.com.
Lars Madsen

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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 ”ReTRO” en klub i Sct. Johannes.

”ReTRO” er en ny klub for, piger i alderen 9/10år 
og opefter. Vi mødes i Sct. Johannes Kirke hver 
anden torsdag aften kl. 18:30 – kl. 20:30.

Har du lyst til at være med i et hyggeligt fælles-
skab, hvor vi er vilde med at dele troen på Jesus, 
igennem Lovsang, andagter, samtale og bibelti-
mer. Vi vil også udfolde os kreativt på alle mulige 
måder f.eks. lave vores eget krus, male på sten, 
lære at hækle, og lave ”ReTRO” tasker - ja, det 
er kun fantasien der sætter grænser.

Er du pige og 9/10 år og op efter, der kunne tæn-
ke dig at være med i vores fællesskab, så er du 
meget velkommen.

Opstart er torsdag d. 12. Maj kl. 18:30 hvor vi 
mødes i foyeren i Sct. Johannes Kirke.
Er du voksen og tænker at du også gerne vil 
være en del af ”ReTRO”, så kunne vi godt bruge 
flere ledere. Vores ønske er med tiden at kunne 
alders opdele pigerne.
Dorte Søltoft Bach

Messy Church
Den 28. april blev første Messy Church 
afholdt i Sct. Johannes Kirke. Messy 
Church betyder rodet kirke, og det kan 
forekomme lidt rodet, når man ser det 
udefra. Det blev en dejlig aften med 

hygge og fællesskab. Vi begyndte med Drop-In fra kl. 
16:30 til 17:00 Her kunne man begynde med en kop 
kaffe, tage et spil med børnene, eller snakke med an-
dre, der lige så stille møder op. Kl. 17:00 tog vi fat på 
de planlagte aktiviteter, der passede til dagens tema. 
Der blev lavet vindmøller, samlet flag af perler, lavet 
lysestager af kartofler og klippet flamme-uro.
Kl. 17:30 gik vi ind i kirken, hvor der var korsang, 
musik fra band, snak om aktiviteterne og temaet, 
som var ”pinse”. En dejlig flok børn indtog trappen i 
kirken, og sang til musikken leveret fra klaver, guitar, 
trommer og bas. Vi kunne alle synge med til teksterne 
på storskærm, og glæden bredte sig.
Efter en halv time inde i kirken, blev der tid til spis-
ning. Vi havde bestilt pizza, og i den Store Sal og 
Glassalen var der plads til os alle, hvor vi kunne 
hygge os. Efter pizza var børnene i gang med at riste 
skumfiduser over bålfad i gården. Kl. 19:00 var vi 
færdige, og kunne tage hjem. Det var helt sikkert ikke 
sidste gang vi prøver det. Lennart Jessen


