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Forventning 
Når dette blad udkommer, 
er vi gået ind i advents tiden. 
Advent betyder komme. To-
nen og atmos færen i advent 
er forventning.  Vi forbereder 
os – og venter på jul.  Vi glæ-
der os til den hygge decem-
ber rummer så meget af og til 
at fejre Jesu fødsel:  Det un-

der, at Gud kom til jord. Vi skal standse op for det 
underlige, at da Herrernes Herre kom, skete det ikke 
i magtfuldkommenhed.  Derimod, da Gud trådte ind 
i verden, så gjorde han det under sin modsætning, 
nemlig i afmagt. Han kom som et barn, for at gøre 
det muligt, at vi kan blive Guds børn. Som vi synger 
det i en julesalme “med os han bytted’ så underlig”. 
Lad os have forventning til at standse op for det un-
der igen. 
Dette blad dækker samtidig januar og februar må-
neder. Vi skal ikke langt hen i det nye år før små 
forårsbebudere melder sig i  jordskorpen, som f.eks 
vintergækker. Dermed slås forventningens tone an 
på ny. Vi venter på forår.
Livet er fyldt af ting, der skaber forventninger. Det 
gælder om at leve med disse forventninger på en så-
dan måde, at de ikke gør os fjerne for nutiden. Vi 
skal nemlig leve i den nutid vi er i, samtidig med at 
forventningen kaster sin glans ind over vor daglig-
dag. 
At leve som kristen er at leve i forventning. Men 
ikke en forventning, der gør os livsfjerne og passive.  
Vi venter på den dag, Jesus kommer igen på him-
lens skyer for at genoprette sit rige. Da skal smerter, 
sygdom og sorg afløses af helse og glæde i Guds 
evighed. Den forventning gør os ikke passive, men 
aktive.  
I min tid som vikarpræst i Herning har jeg haft en 
del begravelser og bisættelser. Når man bærer en ki-
ste ud af kapellet på Vestre kirkegård, ser man flg. 
sætning over døren: ”Vort borgerskab er jo i him-
len.” Sætningen står i Filipperbrevet 3,20.    

Som kristne har vi et dobbelt borgerskab. Vi er bor-
gere i et land på jorden, men samtidig også borgere 
i himlen. Derfor gælder det om at møde dagene med 
håb og evigheden med forventning. At være bundet 
til denne verden med en sløjfe, og ikke en knude. 

Leif H. Mortensen, vikarpræst.

Vemodigt farvel til IM-møderne
Det er efterhånden mange år siden, ihærdige men-
nesker tog initiativ til at arrangere IM-møder i Sct. 
Johannes Sogn. Det var længe før, vestfløjen blev 
bygget. Møderne blev holdt i Døvehusets festlokale, 
og dengang hed møderne Missionærmøder, da det 
jo var missionærer, der blev indbudt som talere. Da 
vestfløjen stod færdig, kunne man holde møderne 
der, og navnet blev senere ændret til IM-møder.
Der har været en god tilslutning til disse møder, og 
det har været en velsignelse at være med i arbejdet, 
men på et tidspunkt kan man trænge til at blive af-
løst. Et ægtepar har været med i over 40 år. Det viste 
sig, at 3 ud af udvalgets 4 personer havde behov for 
at holde, og det er ikke lykkedes at finde nok til at gå 
ind i arbejdet i stedet. 
Det er derfor med stort vemod, vi må ophøre med at 
holde IM-møder i Sct. Johannes Kirke, men samti-
dig med tak til Gud for alle de år, vi fik lov at arran-
gere disse møder.
Tak også for de gode forhold, vi har haft til at holde 
disse møder i kirkens lokaler.

Nu er det så en stor glæde, at to kompetente personer 
fra menigheden vil holde bibelforedrag d. 3. tors. i 
måneden, hvor vi var vant til at samles om Guds ord, 
og at vi kan fortsætte med det. Tak for initiativet! 
Vel mødt til det! Samtidig kan også henvises til IM-
møderne i Bethania.

Selma Holm
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 Bibelforedrag i Sct Johannes Kirke
Med udgangen af året .skifter de tidligere ”IM-
møder” karakter. Efter mange års trofast tjene-
ste havde IM-udvalget ikke længere kræfter til det 
praktiske omkring møderne. Men da mange gerne 
ville, at der skulle være en fortsættelse blev der 
enighed om, at der på 3. torsdag i ”hver” måned 
bliver et bibelforedrag ved to lokale medlemmer af 
menig heden: Immanuel Fuglsang og Niels Henrik 
Lyngbye. Planen er, at de skiftes til at komme med et 
oplæg i hver sin ”serie”.
Niels Henrik Lyngbye (NHL): Et blik på centrale 
personer i de bibelske skrifter
Immanuel Fuglsang (IF): Tekster med særligt 
henblik på menigheden i Efesos
Det praktiske tænkes så løst ved, at der efter oplæg-
get bliver tid til kaffe og samtale og/eller spørgsmål.
”Kaffebordet” tænkes frembragt ved, at hver delta-
ger medbringer sin egen kaffe og kage – med tanke 
på, at der måske skal være til en person ekstra. Det 
hele stilles så samlet til fælles brug ved hjælp af en-
gangsservice.
19/1: Intet foredrag (bedeuge i ugen forud)
16/2: NHL: Adam og Eva: Om stamforældrene til 
menneskeheden og deres betydning op gennem  tiden.

Niels Henrik Lyngbye og Immanuel Fuglsang

Program:
Dag   Sted/vært Oplægsansvarlig Tidspunkt
Mandag d. 9. januar Sct. Johs. Kirke, Fredhøj Allé Bethania 19.00
Tirsdag  d. 10. januar Herning Frikirke, Møllegade. Herning Oasekirke,  19.00
   tidl.: Midtj. Valgmenighed 
Onsdag  d. 11. januar Herning Kirke, Torvet Åben Kirke 19.00
  (Skriftemåls- og nadvergudstjeneste) 
Torsdag  d. 12. januar Luthersk Mission, Godthåbsvej Herning Frikirke 19.00
Fredag  d. 13. januar Åben Kirke, Olufsgade Unge arrangerer 19.00
Lørdag  d. 14. januar Bethania, Torvet Herning Bykirke 19.00
Søndag  d. 15. januar Herning Bykirke, Poppelvej 3a Herning Kirke 15.30

Evangelisk Alliances bedeuge 2017
EA er en del af det verdensomspændende netværk WEA, 
World Evangelical Alliance. EA har 21 lokalkomitéer i 
Danmark. I Herning er 8 folke- og frikirkelige forsam-
linger gået sammen i en lokalkomité.
EA afholder bedeuge hvert år i januar. Denne uge plan-
lægges overordnet på skift i forskellige lande. I år er 
det tysk Evangelisk Alliance der har planlagt bedeu-
gen. I år er emnet: ”Enestående”. 

I Herning er traditionen, at folk fra de forskellige sam-
menhænge mødes på skift i de forskellige huse vi hold-
er til i. En repræsentant fra en anden kirkelig sammen-
hæng kommer med et oplæg ud fra dagens emne, og 
derefter er der tid til bøn – hvor formen for afvikling 
kan være forskellig.
Tanken med bedeugen er kristent bønsfællesskab, på 
tværs af kirkelige skel. Så der er plads til alle.

Minikonfirmand forår 2017
Den 28. februar 2017 startes der igen op med mini-
konfirmand i Sct. Johannes Kirke. 
Børnene vil igennem samtale, sang, bibelfortælling, 
aktiviteter og leg lære kirken og kristendommen at 
kende. 
Minikonfirmand kører over en periode på ca.10 gan-
ge og afsluttes med en gudstjeneste, hvor hele fami-
lien er velkommen.
Tilbuddet her i foråret er primært for 3. klasserne på 
Vestervangsskolen, men skulle du gå i 3.klasse, bo i 
sognet og have lyst til at være med, så er du velkom-
men til at kontakte Dorte Søltoft Bach for program 
og tilmelding.
Vi glæder os til at møde en flok dejlige friske børn, 
der har lyst til at tage imod dette tilbud.
Efterlysning: Der søges 1-2 frivillige, der vil være 
med til at hjælpe til ved minikonfirmand om  tirsdagen 
fra kl. 14.00-16.00. Hjælpen vil være i form af at 
deltage sammen med børnene og finde en lille for-
friskning frem. 
I er velkommen til at kontakte mig for en nærmere 
snak.
 
Dorte Søltoft Bach
dsb@sctjohannes.dk
+45 25309327
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Mandag 28. nov. kl. 19.00 Kongedøtre. Hyggeaften i menighedslokalerne.
Tirsdag 29. nov. kl. 19.00 Adventshygge for Besøgsvenner

Torsdag 1. dec. kl. 19.00 Familie- & Lucia-aften. Start i kirken. Kaffe i glassalen.
Søndag 4. dec. kl. 14.30 Julegospel koncert i kirken
Mandag 5. dec. kl. 19.00 Kongesønner. I tårnet. 
Tirsdag 6. dec. kl. 19.30 Julekoncert m. Herning Koncertorkester
Mandag 12. dec. kl. 19.30 Julekoncert m. Herning Korforening
Søndag 18. dec. kl. 16.00 Julekoncert m. Cæciliakoret
Onsdag 28. dec. kl. 14.00-16.00 Julefest for børn og voksne

Torsdag 5. jan. kl. 19.30 Sogneaften m. Hartvig Wagner. Stjernehimlens vidnesbyrd.
Lørdag 7. jan. kl. 9.30 Kirkehøjskole i Hedager Kirke m. domprovst Anders Kingo
Mandag 9. jan. kl. 19.00 Evangelisk Alliances Bedeuge (se side 3)
Torsdag 12. jan. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Hyggeligt samvær i glassalen.
Torsdag 26. jan. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Hyggeligt samvær i glassalen.
Torsdag 26. jan. kl. 16.30 Messy Church – m. drop-in, aktiviteter, ind i kirken og spisning

Torsdag 2. febr. kl. 19.30 Sogneaften med Bjarke Clausen: Sangaften med nye salmer
Lørdag 4. febr.  kl. 9.30 Kirkehøjskole i Herning Kirkehus m. Henning Kjær Thomsen
Mandag 6. febr. kl. 19.00 Kongedøtre. Hyggeaften i menighedslokalerne.
Torsdag 9. febr. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Hyggeligt samvær i glassalen.
Torsdag 16. febr. kl. 19.30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye. Emne Adam og Eva.
Torsdag 23. febr. kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Hyggeligt samvær i glassalen.
Torsdag 2. marts kl. 19.30 Årsmøde i Menighedsarbejdet.

Faste arrangementer i kirken
Hver tirsdag kl. 14:30   Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled
  kl. 14:00-16:00   Café Johannes i Glassalen
Hver onsdag  kl. 10:00-10:30   Andagt i dåbslokalet i kirken
  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).
Hver 2. torsdag kl. 18:30-20:30   Pigeklubben ReTRO. (Se program på www). 

Kirkebladet
Blad nummer 75 * Dec. ’16 - Feb ’17 * Næste blad udkommer 1. marts * Indsendelsesfrist 1. februar.  
Redaktion: Janne B. Petersen, Alice Schmidt Lodahl, Ingolf Mørch og Bjarke Clausen. 
Stof til kirkebladet sendes til lj@sctjohannes.dk

Kongesønner
I Sct. Johannes Kirke har der i et stykke tid været et 
godt tilbud til kvinderne: Kongedøtre. Nu kommer 
der et tilsvarende - og dog markant anderledes (!) - 
tilbud til mændene: Kongesønner! 
Det er for alle mænd, der har lyst til at være med 
i et fællesskab. Næste gang er den 5. december 
i  tårnet i Sct. Johannes Kirke. Det koster 25 kr - 
tilmelding til Svend Petersen tlf 61795845. 

Café Johannes
Tirsdag den 6. december kl. 14-16 inviterer Café 
Johannes til en hyggelig eftermiddag med sang, 
musik og udvidet kaffe-bord.
Medbring gerne advents-humør og en pakke til 
pakkespil af værdi 20-25 kr.
Café Johannes holder lukket den 20. og 27.  
december. Vi begynder igen tirsdag den 3. januar 
2017. Alle er velkomne

Sct. Johannes Kirke, Herning4
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
27. nov. 1. sønd. i advent 10.30 AK Menighedsarbejdet Familiegudstj. + Kirkefrokost
04. dec. 2. sønd. i advent 9:30 + 11:00☺LM Agape Kl. 11 Rytmisk gudstj.
11. dec. 3. sønd. i advent 9:30 LM☺ Dansk Oase
18. dec. 4. sønd. i advent 9:30 AK☺ Indre Mission
24. dec. Juleaften 11:00 AK 14:30 AK 16:00 LM Åbne Døre Børnevenlig tjeneste kl. 11
25. dec. 1. juledag 9:30 LM Menighedsfakultetet
26. dec. 2. juledag 9:30 AK Dansk Bibel Institut

01. jan. Nytårsdag/  
Helligtrekonger 14:00 LM Folkekirkens  

søndagsskoler
08. jan. 1. søn e. helligtrek. 9:30 SAC☺ Retten til liv
15. jan. 2. søn e. helligtrek. 9:30+11:00 LBJ☺ MAF Kl. 11 Rytmisk gudstj.
22. jan. 3. søn e. helligtrek. 9:30 SAC☺ Agape
29. jan. 4. søn e. helligtrek. 10:30 LBJ☺ KFS Kirkefrokost
05. feb. Sidste søn e. h3k 9:30+11:00 SAC Dansk Oase Kl. 11 Rytmisk gudstj.
12. feb. Septuagesima 9:30 SAC☺ Menighedsfakultetet
19. feb. Seksagesima 9:30+11:00 LBJ☺ Dansk Bibel Institut Kl. 11 Rytmisk gudstj.
26. feb. Fastelavn 10:30 LBJ Retten til liv Familiegudstj. + kirkefrokost
05. mar. 1. søn i fasten 9:30+11:00 SAC☺ Åbne Døre Kl. 11 Rytmisk gudstj.

Børnekirke eller børnevenlig gudstjenester, hvor der er en

Gudstjenester
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 (fri mandage).
Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (fri fredage, orlov okt-dec)
Konst. Sognepræst Leif Mortensen tlf: 2521 0821, leifhankelbjergmortensen@gmail.com - træffes efter aftale (fri fredage,  
orlov okt-dec) 
Konst. Sognepræst kbf. Alfred Kirketerp, tlf 4254 4420, alfredkirketerp@gmail.com - træffes efter aftale (fri mandage,  
vikar frem til 1. jan)
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.

Juleafslutning for institutioner 
Sct. Johannes Kirke danner hvert år rammen om  
juleafslutning for børn i alle aldre. Vi glæder os 
igen til at hilse på en frisk flok børn og unge, der  
er klar til juleferie. 

Afslutningerne falder på følgende dage:
Tors. d. 15. dec. kl. 10:00  Børnehaver og dagplejer
Ons. d. 21. dec. kl. 10.15  Brændgårdskolen
 kl. 11.30  Vestervangskolen  
  (de små)
 kl. 12.30  Vestervangskolen 
  (de store)

Lucia- og familieaften 
Torsdag den 1. december kl. 19.00 Kirkens kor 
synger, samt luciaoptog. Første torsdag i december 
starter traditionen tro med luciaoptog ved børnene. 
Det er en familieaften, hvor vi starter i kirken og 
slutter med kaffebord. Der vil være velkendte sange 
og salmer og også nye julesange.

Fastelavn
Søndag den 26. februar 2017 kl. 10:30 
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende festligt 
samvær, tøndeslagning og varme pølser.
Alle er velkomne.

LBJ: Lennart Jessen, SAC: Scot Christensen, LM: Leif Mortensen, AK: Alfred Kirketerp

Kontakt & Adresseliste
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I sognet
December - Januar - Februar

Renovering af Sct. Johannes Kirke 
Det er efterhånden omkring 4 år siden 1. del af reno-
veringen blev færdiggjort. 
Vi havde dengang en forventning om, at kirkerum-
met skulle istandsættes samtidigt. Det var der dog 
ikke økonomi til, da der var mange andre nødvendige 
ting der først skulle udføres, bl.a. renovering af loft-
isolering, understrygning og ekstra forankring af tag-
sten samt ventilering og reparation af vestgavlen. Alle 
disse gode og nødvendige tiltag gør, at vi i dag har en 
sund bygning, som der nu kan arbejdes videre i.

Til 2. etape af renoveringen har provstiet nu bevilget 
midler. Udover den indvendige renovering har prov-
stiet også bevilget midler til vinduesudskiftning. Der-
for har et renoveringsudvalg bestående: Knud  Haaning 
Andersen, Peter Skjold, Gert Vendelbo, Ingolf Mørch, 
Hans Tegner og Poul Erik Lodahl i foråret udarbejdet 
et oplæg med ønsker til et renoveret kirkerum - med 
bl.a. lysning af vægge, nye vinduer og forslag til nye 
løsninger med respekt for det nuværende rum. 

For udvælgelse af arkitekt til at stå for renoveringen 
har tre firmaer været indbudt i en konkurrence. Den 
13.10.16 var byggeudvalget og Menighedsrådet sam-
let til præsentation og bedømmelse af forslagene fra 
de tre indbudte arkitektfirmaer. Tina Kvist Martinsen 
fra rådgivningsfirmaet Finn Balle var med som kyn-
dig rådgiver. Arkitektfirmaet Meedom-Bæch, som er 
et anerkendt firma med mange års erfaring indenfor 
kirkerenovering, fik opgaven. 
Opstart af renovering vil finde sted, efter at konfir-
mationerne er afviklet i 2017. Under renoveringspe-
rioden vil gudstjenester og kirkelige handlinger som 
bryllup og dåb midlertidigt blive flyttet til menigheds-
lokalerne. Begravelser vil i denne periode blive af-
viklet fra kapellerne. Der vil løbende blive informeret 
omkring de kommende tiltag og vi ser frem til en fest-
lig og velsignet indvielse første søndag i advent 2017.

På vegne af renoveringsudvalget
Poul Erik Lodahl, kirkeværge

Menighedsrådsvalg
Til menighedsrådsvalget indkom der kun en liste. Det 
nye menighedsråd består af:
Janne Boye Petersen, Gert Vendelbo, Knud Haaning 
Andersen, Pia Madsen, Alice Lodahl, 
Hans Tegner Simonsen, Niels Henrik Lyngbye, Britta 
Vendelbo, Poul Erik Lodahl, Anita Kofoed. Supplean-
ter er: Anitta Søndergård og Leif Søndergård. 
I næste kirkeblad offentliggør vi hvem, der skal vare-
tage de forskellige poster i menighedsrådet.

Knud Haaning Andersen
formand for valgbestyrelsen.

Menighedsrådsperioden for det nuværende menig-
hedsråd er ved at lakke mod enden. Vi har haft en pe-
riode med mange forskellige gøremål og kan egentlig 
med løftet pande sige, at vi kom i mål. Vi fik bl.a. an-
sat en kirke- og kulturmedarbejder, en kordegn til det 
fælles kirkekontor og vi fik påbegyndt det store reno-
veringsprojekt ved kirken. Nu er sigtet at give stafet-
ten videre til det kommende menighedsråd, som skal 
videreføre arbejdet. 
Tak for indsatsen til Ole Væggemose og Ulla Conrad-
sen. De har valgt at træde ud af rådet og dermed over-
give deres ansvarsområder til nye menighedsrådsmed-
lemmer. Tak for alle jeres gode ideer, fine sparring og 

ansvarsbevidste tilgang til opgaverne. Vi har værdsat 
jeres engagement og glæder os over, at I stadig vil 
være at finde i fællesskabet ved kirken. 

Anita Kofoed
formand for menighedsrådet

Årsmøde i menighedsarbejdet (MA)
Menighedsarbejdet i Sct. Johannes kirke indkalder  
til årsmøde, som er MA’s øverste myndighed.
Mødet foregår torsdag den 2. marts kl 19.00 i den 
store sal.
Alle stemmeberettigede folkekirkemedlemmer i sog-
net kan få indflydelse ved mødets afstemninger.
Forslag til årsmødet skal indleveres senest 8 dage før 
til formand Lars Madsen, Tjørring Hovedgade 62b, 
7400 Herning. Tlf: 9726 9489, villaibenholt@mad-
sen.mail.dk.

(1) Valg af dirigent
(2) Bestyrelsens beretning 
(3) Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
(4) Indkomne forslag
(5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
(6) Valg af 2 suppleanter
(7) Valg af 2 revisorer
(8) Eventuelt
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I sognet
December - Januar - Februar

Menighedslejren 2016
I september afholdtes Sct. Johannes Sogns årlige me-
nighedslejr. I år var lejren lidt anderledes end tidli-
gere, idet en stor del af vore iranske venner deltog. 
En dejlig måde at byde dem velkommen til menig-
heden på. Jeg er sikker på, at de nød det unikke krist-
ne  fællesskab vi har i Sct. Johannes Sogn.
Fredagen startede med aftensmad, som vi denne gang 
havde valgt at få leveret udefra. En rigtig god ide, 
da det aflastede Laila og Lars Madsen, så de i højere 
grad kunne deltage i de spændende møder. Aftenen 
sluttede med en meget inspirerende undervisning 
af Benny Nielsen, hvor emnet var ”Familien som 
grundpille i hverdagen og i menigheden”. 
Om lørdagen stod Niels Henrik Lyngbye for bibel-
timerne. Han tog udgangspunkt i Esthers og Jonas 
Bog, hvilket var yderst interessant, da han fik nogle 
lidt andre vinkler på, end man er vant til. Et af lejrens 
højdepunkter var det årligt tilbagevendende oriente-
ringsløb, hvor de forskellige hold havde fornøjelsen 
af at forsøge at gennemskue og løse de underfundige 
spørgsmål, som Lars Madsen havde forberedt. Man 
må sige, at det gør han bare fornemt!
 
I år bød lejren også på lidt ekstra underholdning, idet 
der var planlagt en fodboldlandskamp mellem Dan-
mark og Iran! Sjældent har man set så mange engage-
rede ”stjerner” brillere på en fodboldbane! Kampen 

blev fortjent vundet af Iran med 1-0, og det til trods 
for, at det danske hold desperat forsøgte at holde mo-
det oppe ved hjælp af islandske huh-råb! Senere på 
aftenen var der underholdning ved ”lejligheds-koret” 
alt imens der var lange køer ved softice-maskinen.

Alt i alt en fantastisk weekend. Mange tak til alle 
som hjalp med at få arrangementet til at forløbe gnid-
ningsløst. Vi ses forhåbentligt igen til lejren i 2017!

Leif Søndergaard
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Julekoncert med Herning Korforening
Mandag den 12. december kl. 19.30
Herning Korforening synger traditionelle danske jule-
salmer, men bl.a også nogle velkendte engelske jule-
sange, som vil bringe os i den rette julestemning. Der 
vil også være flere fællessange og salmer, så alle kan 
få rørt stemmerne inden jul.

Julefest for hele familien 
Onsdag den 28. december fra 14.00-16.00 holder 
vi julefest, hvor der vil blive serveret lidt til den søde 
tand. Alle kan være med, så tag familien med og lad 
os få nogen hyggelige timer i Sct. Johannes Kirke. 

Menighedsarbejdet

JuleGospel-koncert - en dejlig tradition
Søndag den 4. december er der traditionen tro festlig, smuk 
og hjertevarm Jule-Koncert i Sct. Johannes Kirke. For 6. år 
i træk inviterer sangerinde og korleder Henriette Kirchhoff 
 Schjørring til Jule-Koncert i Sct. Johannes Kirke - denne gang 
med et nyt og skønt setup. I år får vi en gæstesolist på besøg, 
Rune Herholdt fra Aarhus. Rune Herholdt er en meget efter-
spurgt gospelinstruktør og sanger - og han er bl.a. korleder 
for Jyllands største kor, Aarhus Gospel Singers - med omkring 
200 sangere. Der er optræden med JuleGospel-sangerne samt 
solo-indslag ved både Rune og Henriette. Kom og vær en del 
af denne skønne Julekoncert - med garanti for god julestemning, højt humør og skønne toner. 
Koncerten begynder kl. 14.30 og dørene åbnes kl. 14.00. 
Billetsalg via www.billetto.dk/julegospelkoncert 2016 samt ved indgangen fra kl. 14.00.

Søndag den 18. december kl. 16.00 fyldes det smuk-
ke kirkerum af den dejligste julemusik, når koret syn-
ger julen ind. 
Koret, der består af ca. 35 sangere, er et af de mere 
veletablerede kor i Aarhus med et repertoire, der pri-
mært består af klassisk musik og kirkemusik. Heraf 
er en væsentlig del dansk og nordisk musik. 

Gennem årene har koret mest arbejdet med a cappella- 
sang, men har også medvirket ved koncertopførelser 
af store værker for soli, kor og orkester sammen med 
Aarhus Symfoniorkester. F. eks. Brahms: ’Ein Deut-
sches Requiem‘ og Verdis ’Requiem’. Koret har væ-
ret på flere koncertture til udlandet. Senest med en 
koncert i Passionskirche i Berlin. 
Programmet byder på engelske christmas carols, nye 
og gamle korværker og danske julesalmer. Publikum 
får også rig mulighed for at røre stemmerne både i de 
engelske og danske julesalmer. 
Evensong er en engelsk tradition med rødder tilbage 
til 1500-tallet. Carols, der blev sunget på gader og 
stræder, fandt efterhånden vej til kirken. Den nuvæ-
rende form med gudstjeneste, tekstlæsninger og sal-
mer opstod ved King’s College i Cambridge.

Evensong med Cæcilia-koret i Sct. Johannes Kirke

Koncert med Herning Koncertorkester
Tirsdag den 6. december kl. 19.30 
Det er en fast tradition, at vi får besøg af Herning 
Koncertorkester. Kirkerummet fyldes helt af den 
dejlige klang fra de mange instrumenter. I år vil Sct. 
 Johannes Kirkes kor også medvirke til fællessangene. 


