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DÅB
1.5.2016 - 31.7.2016

Noah Braae Heick
Kendra Kiki Addo
Stine Bro Pedersen
Adam Ploug Hansen
Laura Møller Pedersen
Filip Lynggaard Kristiansen
Hannah-Vita Ludvig Nielsen
Malthe Flindt Agdestein Petersen
Josefine Christiane Heise Nielsen
Otilia Agnethe Lemberg L Andersen

STUDIEORLOV
Fra den 1.oktober - 31. decem-
ber afholder jeg studieorlov. Alle 
folkekirkepræster har mulighed at 
søge en sådan 3 måneders studie-
orlov, og biskoppen har godkendt 
min ansøgning.

I min orlov skal jeg studere 
”ALPHA-kurset”. ALPHA-kurset er en introduk-
tion til den kristne tro over 10 aftener. Oprindeligt 
stammer det fra Holy Trinity Brompton, som er 
en anglikansk kirke i England. Her tog kurset sin 
begyndelse omkring 1990. Siden hen mener man, 
at mindst 25 millioner mennesker har deltaget i et 
sådant kursus ud over hele jorden. I Danmark er 
der også mange tusinde mennesker, der har delta-
get heri, og mange er også blevet beriget åndeligt 
herved.

Efterfølgende er det også planen, at vi vil begynde 
at afholde ALPHA-kurser ved Sct. Johannes Kirke, 
og vi er nogle stykker, der er i gang med planlæg-
ningen af det første kursus fra september 2017.

Jeg ser frem til at bruge tid herpå i de 3 måneder. 
Endvidere ser jeg også frem til at trække mig lidt 
tilbage for en kort tid, og så glæde mig til gensyn 
med menighed og sogn.
Scot Christensen

Rosengudstjeneste
Søndag d. 30. oktober kl. 19. 
Gudstjenestens sigte er at sætte fokus på Guds kær-
lighed og barmhjertighed med særlig understreg-
ning af Guds retfærdighed, som er langt mere po-
sitiv, livgivende og genoprettende, end mennesker 
tror. Gudstjenesten henvender sig på en særlig måde 
til mennesker, der har været udsat for  traumatiske 
oplevelser – med velsignet bud om solidaritet, op-
muntring og støtte. Der er mulighed for forbøn.
Mogens Svendsen prædiker. Efter gudstjenesten er 
der kaffe og samvær i menighedslokalerne. Her vil 
der være mulighed for samtale og yderligere infor-
mation om KRIS´arbejde.

Så er vi i gang igen - Spætten, Gospel Kids og RéTRO! 
Spætten er Sct. Johannes Kirkes Børneklub for børn 
i alderen 4 – 8 år. Vi mødes torsdag fra kl. 14:30 - 
16:00 i Sct. Johannes Kirkes lokaler. Nye er meget 
velkomne. Det er gratis at gå i Spætten.
For yderligere oplysninger, kontakt Tove Jessen.

Gospel Kids er Sct. Johannes Kirkes rytmiske bør-
nekor for børn fra 7-13 år. Vi mødes torsdag 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.

RéTRO er kirkens klub for piger 9/10 år og opefter.
Vi samles hver anden torsdag fra kl. 18:30-20:30
For yderligere oplysninger, kontakt Dorte S. Bach.
Se mere om det hele på www.SctjohanneS.dk
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Tilbud
September - Oktober - November

Sådan lever du med din sorg
Psykolog Aida Hougaard 
Andersen holder foredrag om 
at håndtere og leve med sorgen, 
når en af de kære er gået bort. 
Mød hende i Sct. Johannes 
Kirke 24. november kl. 19.30.
I forbindelse med Alle Helgen 
tilbyder Sct. Johannes Kirke i 
Herning et foredrag om sorgbe-
arbejdelse med særligt fokus på 

den, der har mistet i det seneste år.
- Sorg er en naturlig reaktion, som vi skal give os selv 
lov til at være i, fortæller psykolog Aida Hougaard 
Andersen og tilføjer: - 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 vi-
dere med sorgen.
Aida Hougaard Andersen er autoriseret psykolog og er 
ansat ved Agape i Silkeborg, som tilbyder terapi, fore-
drag, kurser og temadage. Forfatter til bogen: ”Ovenlys 
på dage med sorg”.
Aftenen begynder med foredrag kl 19.30. Efterfølgende 
byder Sct. Johannes Kirke på en kop kaffe, og der er 
mulighed for at stille spørgsmål til Aida Hougaard 
Andersen.  Aftenen slutter senest kl. 21.15, hvorefter 
kirken vil være åben. Her er der mulighed for stilhed, 
bøn, eftertanke. Endvidere er der også mulighed for at 
tænde et lys ved kirkens lysglobe.
Du kan søge mere viden om sorg på www.agape.dk.
For yderligere information og tilmelding kontakt sog-
nepræst Lennart Jessen, lbj@km.dk / tlf. 9721 4483

MINIKONFIRMANDER

I Sct. Johannes Kirke begynder 
vi igen med minikonfirmander d. 
20. september.

Det er børn fra Brændgårdsko-
lens 3.kl, der i efteråret bliver 
tilbudt at blive minikonfirmander.

Og vi glæder os til at møde en 
flok dejlige børn.

Skulle der sidde en, der har 
lyst til at hjælpe til ved minikon-
firmander om tirsdagen fra kl. 
14:00-16:00 fra d. 20/9 - d.22/11 
samt en afslutningsgudstjeneste 
d. 27/11 kl. 10:30, er der brug 
for dig :-) Du er velkommen til at 
kontakte mig.
 
 Med venlig hilsen
 Dorte Søltoft Bach
 mobil 25309327
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Torsdag 8. sept. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til hyggeligt samvær.
Tirsdag 13. sept. kl. 14:00 Ældregudstjeneste og kaffebord i Café Johannes.
Tirsdag 13. sept. kl. 19:30 Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg. Se side 6.
Torsdag 15. sept. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Henri Alex Jensen, Silkeborg. Sang v. ”Håbet”, 

Thyholm. Der er bedemøde kl. 19
Torsdag 22. sept. kl. 13:00 Aktion Børnehjælp. Udflugt - se program, som findes i kirken.
Fredag 23. sept. kl. 17:30 Menighedslejr. Begynder og fortsætter lørdag med. Se side 7.
Mandag 26. sept. kl. 16:30 Messy Church, Drop-in, Aktivitet, Ind i kirken, Spisning.

Torsdag 6. okt. kl. 19:30 Sogneaften. Retten til liv v. Anne Marie Rask.
Søndag 9. okt. kl. 19:30 Koncert ved Mosaik, Århus. (Se mere på side 5.)
Torsdag 13. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 20. okt. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. fritidsforkynder, Henning Hansen, Give. Lovsang. Der er 

bedemøde kl. 19
Torsdag 27. okt. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til hyggeligt samvær.

Torsdag 3. nov. kl. 19:30 Sogneaften. Japan, Danmission v. A.M. Leth Larsen.
Søndag 6. nov. kl. 15:00 Allehelgen med kaffebord og gudstjeneste.
Torsdag 10. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til hyggeligt samvær.
Torsdag 17. nov. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. pens. Missionær, Simon Overgaard Pedersen, Lemvig. 

Lovsang. Der er bedemøde kl. 19
Mandag 21. nov. kl. 16:30 Messy Church, Drop-in, Aktivitet, Ind i kirken, Spisning.
Torsdag 24. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til hyggeligt samvær.
Søndag 27. nov. kl. 10:30 Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander.
Tirsdag 29. nov. kl. 19:00 Adventshygge for Besøgsvenner

Torsdag 1. dec. kl. 19:00 Lucia / Familieaften. Læs mere her på siden.
Torsdag 8. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen til adventshygge.

Faste ugentlige arrangementer i kirken
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).
 kl. 18:30-20:30 Pigeklubben ReTRO hver anden torsdag. (Se program på www).

LUCIA
Luciaoptog i Sct. Johannes Kirke. Børn og unge 
opfordres til at være med. I løbet af november 
øver vi tre torsdage fra kl. 15:40 og skal desuden 
optræde 3 andre gange.
Uanset om du har været med tidligere eller gerne 
vil med for første gang, så glæder vi os til at høre 
fra dig. Kirken sørger for Luciatøjet, så du skal 
bare komme - det bliver festligt :) 
Henvendelse til Bjarke, Dorte eller Tove.
(Se kontakter nederst side 5.)

Kirkebladet
Blad nummer 74 * Sept. - Nov. 2016 * Næste blad udkommer 1. dec. * Indsendelsesfrist 1. november.
Redaktion: Janne B. Petersen, Alice Schmidt Lodahl, Scot A. Christensen og Lennart B. Jessen.
Stof til kirkebladet sendes til: lj@sctjohannes.dk

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
4. sept. 15. sønd. eft. trin. 9:30☺ + 11:00 SAC☺ Dansk Oase Kl. 11 Rytmisk gudstj.
11. sept. 16. sønd. eft. trin. 9:30☺ LBJ (flere formål) Høstgudstjeneste
13. sept. 14:00 LBJ Ældregudstj. + Café Johannes
18. sept. 17. sønd. eft. trin. 9:30☺+ 11:00 SAC☺ Bibler til voksendåb Kl. 11 Rytmisk gudstj.
25. sept. 18. sønd. eft. trin. 10:30 LBJ Indre Mission
26. sept. 16:30☺LBJ Åbne Døre Messy Church.
2. okt. 19. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺LBJ Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
9. okt. 20. sønd. eft. trin. 9:30☺LBJ Dansk Bibel Institut
16. okt. 21. sønd. eft. trin. 9:30 + 11:00☺IMK Folkek. Søndagsskoler. v. Inge Marie Kirketerp
23. okt. 22. sønd. eft. trin. 9:30☺ LBJ Agape
30. okt. 23. sønd. eft. trin. 10:30☺LM Retten til liv Familiegudstj.+Kirkefrokost
6. nov. Allehelgen søndag 16:00 LBJ Indre Mission
13. nov. 25. sønd. eft. trin. 9:30☺ + 11:00LM Menighedsfakultetet Kl. 11 Rytmisk gudstj.
20. nov. Sidste s i kirkeåret. 9:30 LBJ MAF KFUM-Spejdernes julemarked
21. nov. 16:30☺LBJ Dansk Oase Messy Church.
27. nov. 1. sønd. i advent 10:30 LBJ Menighedsarbejdet Familiegudstj.+Kirkefrokost
4. dec. 2. sønd. i advent 9:30 + 11:00☺LBJ Agape Kl. 11 Rytmisk gudstj.

Børnekirke eller børnevenlig gudstjenester, hvor der er en

Gudstjenester

Koncert med Mosaik den 9. okt. kl. 19:30

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

Vi er Mosaik – ét af Danmarks fedeste kristne kor! 
Vi elsker at synge og ønsker gennem sang, musik og vidnesbyrd at dele budskabet om Guds kærlig-
hed og storhed med jer. Vores repertoire består både af sange skrevet af kunstnere som Kirk Franklin 
og Jonas Petersen og sange skrevet af vores dygtige dirigent, Christian Michael Villadsen. Du kan lyt-
te til vores nyeste EP på Spotify eller på http://mosaikgospel.dk/ep/. 
Mosaik holder til i Aarhus og har eksisteret i 25 år.

RETTELSER

Tilføjet 20. sept.

Sct. Johannes Kirke, Herning 5



I sognet
September - Oktober - November

Om menighedsrådsvalg 2016
Tirsdag den 13.september 
kl.19.30: Orienteringsmø-
de om menighedsrådsval-
get. Efter orienterings-
mødet er der møde med 
opstilling af en kandidat-
liste.
27. september kl.19.00: 
sidste frist for aflevering 
af kandidatliste.

11. oktober kl.15.00: sidste frist for afhjælpning af 
fejl ved kandidatliste. Kl.19.00 sidste frist for at 
løse sognebånd. Foreligger der kun een gyldig liste, 
aflyses valget.
8. november kl. 9-20: valg afholdes, såfremt der 
foreligger mere end een kandidatliste.
17. november: Det nye menighedsråd konstitueres.

Regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister.
Den 4. og 11. september bekendtgøres reglerne for 
opstilling og indgivelse af kandidatlister ved alle 
regelmæssige gudstjenester. Reglerne kan også ses 
på http://www.km.dk/folkekirken/valg/
Orienteringsmøde.
Der afholdes orienteringsmøde tirsdag den 13. sep-
tember kl. 19:30 i Sct. Johannes Kirkes menigheds-
lokaler. Efter orienteringsmødet vil der være lejlig-
hed til at opstille en liste til valget.
Kandidatlister.
Kandidatlister udleveres fra 1.september ved hen-

vendelse til Sct. Johannes Kirkes kontor. Kun lister 
udleveret herfra er gyldige.
En kandidatliste skal indeholde mindst 1 kandidat 
og højst 20 kandidater. En kandidatliste skal være 
underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere, som 
har valgret ved Sct. Johannes Kirke. En kandidatliste 
skal være underskrevet af alle kandidater. En kandid-
atliste skal indeholde et navn på en person, som står 
for listen (ejer af listen). Der skal angives,stom kan-
didatlisten har sideordnet eller prioriteret opstilling.
En kandidatliste skal afleveres til Sct. Johannes Kir-
kes kontor, Fredhøjalle 2, 7400 Herning,
eller til Anita Søgaard Kofoed, Händelsvej 3, 7400 
Herning senest 27. september 2016 kl. 19.00.
Hvem er stemme- og opstillingsberettiget?
Alle folkekirkemedlemmer der bor i Sct. Johannes 
Sogn, som ikke har løst sognebånd til andre præster.
Alle som har løst sognebånd til en af kirkens præster.
Alle skal være fyldt 18 år den 8. november.
Valgperiode.
Da der har været stor tilfredshed med, at valgperi-
oden er på 2 år, fortsætter Sct. Johannes Kirke den 
2-årige valgperiode. Det nye menighedsråd kommer 
til at fungere fra 1. søndag i advent 2016 til 1.søndag 
i advent 2018
Hvor mange skal vælges?
Der skal vælges 10 medlemmer til det nye menig-
hedsråd, og der skal gerne være nogle suppleanter.

På valgbestyrelsens vegne
Knud Haaning Andersen, formand

I næsten 4 år har jeg varetaget ar-
bejdet som kasserer i Sct. Johannes 
menighedsråd. Mit arbejde har be-
stået i, at jeg hver 14. dag har hentet 
kirkens regninger på vores kirkekon-
tor og bragt dem til kirkekontoret 
ved Herning kirke, hvor kordegnene 
har sørget for, at de bliver betalt og 

bogført. En gang i kvartalet får jeg fra kordegnene en 
økonomisk oversigt over, hvordan kirkens økonomi 
har udviklet sig. Rapporten gennemgås på det efterføl-
gende menighedsrådsmøde. I maj måned er jeg og een 
eller flere til møde hos provsten, hvor det kommende 
års budget bliver gennemgået, ligesom der bliver dis-
kuteret fremtidsplaner. I august afholdes det såkaldte 
budgetsamråd med provstiet, hvor alle kasserere for 
de 2 Herningprovstier møder og får en orientering om 
den økonomiske situation, og den formelle godken-
delse af sognenes budgetter finder sted. Jeg har i en 
årrække været medlem af kirkegårdsbestyrelsen, som 

er en bestyrelse for driften af vore 2 kirkegårde. Der 
afholdes 4-6 møder hvert år. Bestyrelsen fører tilsyn 
med at kirkegårdene bliver ledet og holdt i forsvarlig 
stand. Valgbestyrelsen har til opgave at lede og sørge 
for at der bliver afholdt de lovbefalede menigheds-
rådsvalg, i vort tilfælde hvert 2. år. Valgbestyrelsen 
skal sørge for, at valgene går rigtigt til.
Knud Haaning Andersen

Jeg har nu siddet i menighedsrådet i 
snart 4 år som kontaktperson. Et ar-
bejde der har været meget spænden-
de. Dog har der også været en del at 
se til, da vi i de 4 år har ansat en del 
nye medarbejdere. Jeg synes arbejdet 
i menighedsrådet er både vigtigt og 
spændende. At få lov til at have ind-

flydelse i min kirke betyder rigtig meget for mig.
Britta Vendelbo

Sct. Johannes Kirke, Herning6



I sognet
September - Oktober - November

MENIGHEDSLEJR 2016
Indbydelse til menighedslejren. Ligesom de foregå-
ende år indbyder menighedsarbejdet i Sct. Johannes 
Kirke til årets menighedslejr, 23.-24. september på 
Tårnborg, Sebbesandevej 2. 
Der vil traditionen tro foregå en masse spændende 
ting med både inden- og udendørs aktiviteter, hvor 
også børn og unge vil kunne opleve glæden ved 
samværet. Udover bibeltimer og underholdning skal 
folk nok heller ikke forvente at gå sultne hjem, da 
der selvfølgelig serveres eftermiddags- og aftenkaffe 
udover aftensmaden. Talerne i år er Benny Nielsen 
og Niels Henrik Lyngbye. Giv dig selv og din fami-
lie denne mulighed for at opleve det kristne fælles-
skab. Vi håber rigtig mange fra menigheden vil være 
med igen i år, og er du ny eller relativt ny i menighe-
den, så er du også hjertelig velkommen!
Vi plejer at have godt vejr, selvom garantier desværre 
ikke kan gives! Her er det fulde program for weeken-
den:
Fredag:
17.30: velkomst og aftensmad
19.30: undervisning v. Benny Nielsen. Emne: ”God 
relation til Gud og mine nærmeste.
Hvordan opretholder man en god relation til Gud 
og sine nærmeste? Hvorfor er det så vigtigt for mig 
selv, for min næste og vores samfund med gode tætte 
relationer til hinanden og til Gud?”
21. 00: Aftenkaffe og underholdning v. Lars Madsen 
og Flemming Hølmkær
lørdag:
10.00: Drop-in kaffe (morgenmaden kan man spise 
hjemmefra!)
10.30: Bibeltime ved Niels Henrik Lyngbye. Emne:  
”Gud handler - til jødernes frelse - Esthers bog»

12.00: Frokost
13.00-16.00: Hygge, gåture, løb v. Lars Madsen
15.00: Eftermiddagskaffe
16.00-17.00: Bibeltime ved Niels Henrik Lyngbye. 
Emne: ”Gud handler - til hedningernes frelse - Jonas´ 
bog”.
17.30: Aftensmad og hyggeaften (herunder indslag 
ved menighedens lejlighedskor under ledelse af Bjar-
ke Clausen)
22.00: Afslutning (senest)
Undervejs vil der være program for børnene. Bl.a 
igen i år kreativt værksted ved Tina Sasser om lørda-
gen.
Pris: (gælder for hele lejren)
0-4: gratis  øvrige: 175 kr        familie: 400 kr
Tilmelding senest 16. september til sognepræst Scot 
Christensen på tlf: 97 21 42 93 / 24 66 44 30 eller 
e-mail: sac@km.dk

Lejrudvalget

Jeg har haft fornøjelsen af at være 
formand ved Sct. Johannes menig-
hedsråd. Det har været et berigen-
de og lærerigt arbejde, som jeg er 
taknemmelig for at have været en del 
af. Jeg har forsøgt at varetage opga-
ven med respekt for både menighed 
og ansatte. Arbejdet i menighedsrå-

det er væsentligt, fordi man har mulighed for at have 
indflydelse på det kirkelige liv i Sct. Johannes sogn og 
i Herning generelt. Fremadrettet har vi brug for nye 
kræfter i menighedsrådet. Vi har brug for, at der er no-
gen, som vil engagere sig i fællesskabet og i arbejdet. 
Derfor vil jeg opfordre dig til at blive kandidat til det 
kommende menighedsrådsvalg. Vel mødt :)
Anita Kofoed

Jeg hedder Alice Lodahl. Jeg er med-
lem af Menighedsrådet i Sct.
Johannes Kirke og har været det i 
snart 2 år. Jeg blev opfordret til at 
stille op som kandidat. Efter overve-
jelse besluttede jeg, at det ville jeg 
gerne prøve, da det jo er nødvendigt, 
at der er frivillige, som vil gøre et 

stykke arbejde for at få en kirke til at fungere. Det
har været 2 spændende år. Jeg er med i arbejdsgrup-
pen for kirkebladsredaktionen. Derudover sidder jeg i 
valgudvalget. Vi har brug for nye kandidater til kom-
mende valg – så hold dig ikke tilbage!
Alice Lodahl

Sct. Johannes Kirke, Herning 7
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Menighedsudflugt til Christiansfeld
Onsdag den 22. juni kørte ca. 40 glade mennesker fra 
Sct. Johannes Kirke på udflugt til Sydjylland.
Ad en meget smuk vej gennem Vejle Ådal kom vi til 
Ravning, hvor der findes rester og en model af en bro 
fra Harald Blåtands tid. Her har også været en jern-
bane, og i den gamle stationsbygning kunne vi nyde 
den medbragte kaffe. Videre gennem det smukke 
landskab kørte vi til Christiansfeld.
Byen er grundlagt i 1773 og opkaldt efter Christian 
VII. Christiansfeld er en af de bedst bevarede brødre-
menighedsbyer i verden og blev i juli 2015 udnævnt 
til verdensarv af UNESCO.
Brødremenigheden, Herrnhutterne, som stammer fra 
Tyskland, er en luthersk - evangelisk frimenighed 
med samme bekendelsesgrundlag som den danske 
folkekirke. Brødremenigheden byggede byen af gode 
materialer og farver med sans for detaljer.
Vi blev modtaget af to guider i søsterhuset, og her fik 
vi gode informationer om byen og menigheden.
Derefter var der spadseretur gennem byen til 
“Gudsageren”, kirkegården, som er meget speciel, 
omgivet af lindetræer og inddelt med stier.
Alle gravsteder er ens og lige store, mændene begra-
ves mod vest og kvinderne mod øst, og alle gravste-
der bevares.
Efter byturen fik vi en lækker frokost på Brødreme-
nighedens hotel. Hotellet, som er smukt indrettet, 
har haft stor betydning i den sønderjyske historie, for 

her blev våbenhvilen mellem Danmark og Preussen 
underskrevet i 1864.
Vi havde mulighed for at kigge på byen på egen hånd 
og købe honningkager, som byen også er berømt for.
Vi kørte videre til Hejlsminde, som ligger smukt ved 
Lillebælt, her var der grænseovergang fra 1864 til 
1920.
Turen fortsatte til Skamlingsbanken, som med sine 
113 m. over havet er Sønderjyllands højeste punkt. 
Herfra er der en storslået udsigt over Lillebælt til 
Fyn og Sønderjylland. Skamlingsbanken har haft 
en særlig betydning for danskerne. Fra 1843 til 
1859 blev der holdt folkemøder her til støtte for den 
danske sag i Sønderjylland. Et særligt kendetegn er 
den 16 m. høje støtte lavet af 25 granitblokke, rejst 
i 1863 til minde om den danske sags forkæmpere. 
Preusserne sprængte støtten i luften i 1864, men den 
blev genrejst 2 år senere af lokale folk, der havde 
samlet og gemt stenene rundt omkring på egnen. Her 
på dette historiske sted drak vi eftermiddagskaffe, og 
så var det tid at vende hjemad.

Alle kunne se tilbage på en rigtig god og lærerig 
tur i smukke og spændende omgivelser. Stor tak til 
Knud Haaning Andersen fra menighedsrådet, til Tove 
Jessen og til vores dygtige og behagelige chauffør 
Jens Nors.
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