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50 års fødselsdag.
Den 30. august runder jeg et skarpt hjørne og 
fylder 50 år. Den store dag vil jeg gerne dele 
med vores dejlige menighed, så søndagen 
efter – d. 8. september – vil jeg gerne invitere 
hele menigheden ved 
Sct. Johannes til et 
lille brunch-trak-
tement, med 
rundstykker m.m. 
Håber at se rigtig 
mange fra menighe-
den denne dag.

Mange hilsener
Scot
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MENIGHEDSLEJR 2019
Sæt kryds i kalenderen 27.-28. september, 
hvor der er menighedslejr. Menighedslejr er for 
alle i sognet, om du er barn, ung eller voksen. 
Programmet for lejren følger i næste kirkeblad, 
og bliver også lagt frem i kirken. 
Menighedslejr, det er også for dig :)

INVITATION: FRIVILLIGES FESTAFTEN
Vi vil igen i år gerne sige en stor TAK til alle de 
mange frivillige ved Sct. Johannes Kirke ved at 
invitere til ”Frivilliges Festaften” torsdag d. 20. 
juni kl. 18 i Vestfløjen i kirken.
Tilmelding til aftenen sker til Hans Kristian Ravn, 
enten på mail hkravn55@gmail.com eller på tele-
fon 40475620 hverdage efter kl. 17 eller i week-
enden. Tilmelding senest d. 13. juni.

NY BESTYRELSE I
MENIGHEDSARBEJDET
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter 
den årlige generalforsamling, konstituerede
Menighedsarbejdet sig således:
Formand: Henrik Søgaard Kofoed
Næstformand: Susanna Ravn
Kasserer: Hans Kristian Ravn
Sekretær: Scot Christensen
Derudover sidder Flemming Hølmkjær og Inger 
Lyngbye i bestyrelsen, som menige medlemmer, 
ligesom Britta Vendelbo og Pia Madsen
repræsenterer Menighedsrådet.
Tag fat i os, hvis du har spørgsmål eller forslag.

M.v.h. Menighedsarbejdet
Henrik Søgaard Kofoed

MESSY CHURCH
Næste gang er den 19. september. Vi glæder os 
til at se Dig / Jer til en hyggelig aften sammen 
med børn. Det blir sjovt! ;)

- Drop in kl. 16.30

- Aktiviteter kl. 16.45

- Gudstjeneste kl.  17.30

- Pizza kl. 18.00

- Tak for i aften kl. 19.00

INDSKRIVNING
KONFIRMATION

2020

Det er muligt allerede 
nu, at indskrive kom-
mende konfirmander 
via nettet. Gå ind på 
kirkens hjemmeside 
og følg link til konfir-
mandsiden, hvor der 
er vejledning.

sctjohannes.dk
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MENIGHEDSUDFLUGT
Turen går til Ribe Vikingecenter og Oksbøl onsdag den 19. juni.

ISRAEL-
EFTERMIDDAG

Tirsdag d. 23. juli
kl. 14:00

Billedforedrag
v. Karin Tikva Volfson, 
Haifa.

Emne:
”Israel og Esajas 19 - 
vejen - - Guds vej til 
fred i Mellemøsten”

Afgang fra Sct. Johannes Kirke kl. 8:00.
Formiddagskaffe ved ankomsten til Vikingecentret.
Rundvisning med guide i Vikingecentret.
Frokost på Soldaterhjemmet i Varde.
Besøg på den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl.
Køretur igennem det militære øvelsesterræn, hvis det 
er åben. Besøg ved den nedlagte kirke i Børsmose, 
hvor vi drikker vores medbragte kaffe.
Hjemkørsel ad veje gennem klitlandskabet.
Forventet hjemkomst kl. 17:00.                                                   

Pris 220,- kr., som dækker frokost eksklusiv drikke-
varer, guider til byvandring, brød og kaffe til for- og 
eftermiddag.

Tilmelding senest 15. juni på kirkens kontor eller til 
Kirke- og Kulturmedarbejderen. Husk ved tilmelding 
at gøre opmærksom på evt. behov for diabetes-brød.

Knud Haaning Andersen

RéTRO - en klub for piger fra 9 år og op. Vi har et hyggeligt fællesskab, 
hvor tro og kreativitet er nøgleord. Vi mødes hver anden torsdag i konfir-
mandlokalet i tårnet fra kl. 18:30 til 20:30, hvis ikke andet er meldt ud.
Vi findes på Facebook “ReTRO”, følg gerne med på siden og se, hvad vi 
laver. :-)
Der er løbende brug for hjælpende hænder i ReTRO, så skulle du som ung/
voksen have lyst til at være en del af vores fællesskab, vil vi gerne høre fra 
dig.
ReTRO holder sommer afslutning d. 6. juni og har opstart d. 5. september 
kl. 18:30. kontaktperson:

Kirke- og Kulturmedarbejder Dorte Søltoft Bach
Mobil: 25 30 93 27

dsb@sctjohannes.dk

BØRNEKIRKE
I Sct. Johannes Kirke
vil vi så gerne tilbyde 
børnekirke hver søndag 
og håber, at du vil være 
med til at give det bed-
ste til de mindste.
Børnekirken fungerer 

under præstens prædiken om søndagen. Vi sam-
ler de børn, der vil med og går ud til fortælling og 
aktivitet imens. Der er brug for dig i børnekirken. 
For mere information, henvend dig da til 

Kirke- og Kulturmedarbejder Dorte Søltoft Bach
Mobil: 25 30 93 27 - dsb@sctjohannes.dk
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Faste ugentlige arrangementer
Hver tirsdag kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecentret Vesterled.
 kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 16:15 - 17:00 Forbøn 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 kirkens hjemmeside).
 kl. 15:30-16:30 Koret Gospel Kids. (Se oplysninger på kirkens hjemmeside).
 kl. 18:30-20:30 Junior pigeklub ReTRO hver anden torsdag. (Se oplysninger på www).

Onsdag 19. juni kl. 8:00 Menighedsudflugt. (Se side 3.)
Torsdag 20. juni kl. 18:00 Frivilliges festaften. Der er tilmelding. (Se side 2.)

Tirsdag 23. juli kl. 14:00 Israel-eftermiddag. Billedforedrag v. Karin Tikva Volfson, Haifa.
    Emne: ”Israel og Esajas 19 - vejen - - Guds vej til fred i Mellemøsten”

Tirsdag 13. aug. kl. 14:00 Opstart af Café Johannes efter sommerferien.
Torsdag 15. aug. kl. 19:30 Bibelforedrag v. Niels Henrik Lyngbye.
    Emne: ”Ezra og Nehemias: Genrejsningens mænd - 1.”

Torsdag 5. sept. kl. 14:30 Opstart af børneklubben Spætten.
Torsdag 5. sept. kl. 15:30 Opstart af børnekoret Gospelkids.
Torsdag 5. sept. kl. 18:30 Opstart af pigeklubben RéTRO.
Torsdag 5. sept. kl. 19:30 Sogneaften. Oplysninger senere.

FRIVILLIGE I SCT. JOHANNES KIRKE
Kirken har mange frivillige, som hjælper med vigtige 
opgaver året igennem, men selv om der er over 100, 
og det kan vi se hvert år til Frivilligfesten, så søger vi 
hele tiden nye frivillige til kirken. Herunder giver vi 
et lille overblik, som viser de grene, der søger hjælp af 
forskellig art. Der er sikkert flere end de grene, men 
fremover vil vi gøre en indsats for at synliggøre alle 
muligheder for frivillig hjælp i og ved kirken.

Menighedsarbejdet som er en selvstændig forening 
under Sct. Johannes Kirke, søger hele tiden hjælp til 
forskellige ting. Lige nu søges der et ekstra hold (ca. 4 
personer) til hjælp ved kaffen under sogneaftner.
Se flere oplysninger om Menighedsarbejdet på kir-
kens hjemmeside.

Kirken har også flere grene der søger hjælp:
* Kirkekaffe: Der søges personer til hjælp ved bryg-
ning af kirkekaffe, som tilbydes efter hver søndags 
gudstjeneste.
* AV-gruppen: Der søges hjælp til gruppen, der 
fra computer styrer skærmene i gudstjenesterne. 
Fremover søger vi også hjælp til styring af lyd fra 
mixer til specielle tjenester.

* Band: Kirken søger også hjælp til musikken under 
rytmiske gudstjenester.
* RéTRO: Juniorklubben søger dynamiske ledere til 
hjælp ved de arrangementer.
* Kirkebladet: Vi søger hele tiden hjælp til uddeling 
af kirkeblade i sognet. Hvis man har lyst til at tage en 
gade 4 gange pr. år, vil vi gerne høre om det.

Her er nogle af de øvrige grene, der bruger frivillige. 
Messy Church, Menighedslejr, Minikonfirmander, 
Børnekirke, Børneklubben Spætten, Gospel Kids, 
Korrekturlæsere til kirkebladet via computer, 
Kostumelager, Besøgsvenner, Café Johannes, m.f.
Kontakt kirkens ansatte for vejledning. (Se side 5.)

Hellere to end én, de får god løn for deres slid.  For 
hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men 
ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen 
anden til at hjælpe ham op.  Og når to ligger sam-
men, kan de holde varmen, men hvordan får man 
varmen, når man er alene?  Den, der er alene, tvin-
ges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor 
brister ikke så let.

Prædikerens Bog 4,9ff
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KIRKEKALENDER
Juni - Juli - August



Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
2. juni 6. søn. eft. påske 10:00  LBJ Folkek. Søndagsskoler
9. juni Pinsedag 10:00  LBJ KFS Forbund for stud.
10. juni 2. pinsedag 10:00  SAC ALPHA Danmark
16. juni Trinitatis søndag 10:00 ☺ LBJ Indre Mission Dannebrog jubilæum
23. juni 1. søn. eft. trinitatis 10:00 ☺ SAC DBI
30. juni 2. søn. eft. trinitatis 10:00  LBJ Menighedsarbejdet
7. juli 3. søn. eft. trinitatis 10:00 ☺ SAC Retten Til Liv
14. juli 4. søn. eft. trinitatis 14:00  SAC Dansk Oase
21. juli 5. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC
28. juli 6. søn. eft. trinitatis 14:00  LBJ Menighedsfakultetet
4. aug. 7. søn. eft. trinitatis 10:00  LBJ Folkek. Søndagsskoler
11. aug. 8. søn. eft. trinitatis 14:00  LBJ Foreningen Agape
18. aug. 9. søn. eft. trinitatis 10:00 ☺ LBJ Åbne Døre
25. aug. 10. søn. eft. trinitatis 10:00  SAC Dansk Europa Mission
1. sept. 11. søn. eft. trinitatis 10:00 ☺ LBJ Folkekirkens nødhj.

Børnekirke / Noget for børn i gudstjenester, hvor der er en
   LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen

GUDSTJENESTER
Info.

KONTAKTER & ADRESSER
Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2. Åben 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. 97214483, lbj@km.dk. Træffes efter aftale (fri mandag)
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97214293, sac@km.dk. Træffes efter aftale (fri fredag)
Organist: Bjarke Clausen, tlf. 50744725, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
Kirketjenere:
 Ingolf Mørch, tlf. 20152995, ijm@sctjohannes.dk
 Birgitte Tolstrup, tlf. 24782995, bt@sctjohannes.dk
Kirke- og Kulturmedarbejdere:
 Tove B. Jessen, tlf. 40356553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag)
 Dorte S. Bach, tlf. 25309327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri fredag) 

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / sogneaften: Al transport bestilles gratis dagen før senest kl. 20:00 hos Herning Taxa, 
tlf. 97120777. Oplys navn, adresse, tlf.nr., ankomsttid og, om der evt. er hjælpemiddel / ledsager. Returkørsel fra 
kirken til hjemmet skal bestilles af kirketjeneren. Taxa til ”Spætten” aftales med Tove Jessen.

1 Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

2 Herren selv på Zions bjerge
for sit folk er skjold og værge,
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

3 Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bort skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

4 Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

5 Om han tager, om han giver,
samme Fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene,
barnets sande vel at tjene.

6 Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

7 Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.

Lina Sandell

INGEN ER SÅ TRYG I FARE
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Cafe Johannes holder som-
merlukket tirsdag den 2. 
juli og begynder igen efter 
sommerferie tirsdag den 
13. august kl. 14 - 16.
Alle er velkomne!

Spætten holder sommer-
ferie :) Ny sæson bliver 
med opstart torsdag den 5. 
september, hvor vi fejrer 
Spættens 12 års fødselsdag, 
det bliver festligt, og vi 
håber, rigtig mange børn 

i alderen 4 - 8 år har lyst til at være med :) Se det 
nye program på hjemmesiden, eller kom forbi Sct. 
Johannes Kirke for at hente et nyt program :)

VINGET BUDSKAB
Nu er det ørne der sidder højt oppe på tårnets fire 
hjørnesokler. De sidder der, med den ene fod på 
soklen, og den anden griber om Biblen. De er et 
symbol på Evangelisten Johannes, som var ven med 
Jesus. Evangelisterne har hver et symbol, som bru-
ges i mange kirker med henvisning til deres særlige 
placering i relation til Guds og Jesu formål til deres 
liv. Matthæus = Menneske, Markus = Løve, Lucas 
= Okse, Johannes = Ørn.
Matthæus: Mand, fordi Matthæusevangeliet starter 
med at føre Jesus’ stamtavle tilbage Abraham, jø-
dernes stamfader.
Markus: Løve, fordi Markusevangeliet begynder 
med et råb i ørkenen (Markusevangeliet 1,3), hvil-
ket fører tanken hen på en løve, der brøler på step-
perne.
Lukas: Okse, fordi Lukasevangeliet starter med be-
retningen om et offer, og oksen er det traditionelle 
offerdyr.
Johannes: Ørn, fordi Johannesevangeliet er det mest 
poetiske, bevingede og højtravende af evangelierne.

Da dette kirkeblad har pinsen med som højtid, så 
handler dette her også om noget med vinger på, 
men ikke ørne. Pinsens symbol er duen, fordi vi 
fejrer, at Jesus sendte sin Helligånd til mennesker 
i pinseberetningen. Helligånden eller duen har vi 
ikke noget billede af i Sct. Johannes Kirke, men det 
kan jo komme med tiden. Pinsens budskab skal dog 

bringes i kirken alligevel - uanset symbol eller ej.
Læs hele salmen i Den Danske Salmebog nr. 291 af James Montgomery 1823. N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Du, som går ud fra den levende Gud,
åndernes Ånd i det høje!
Menneskens køn mod Guds enbårne Søn
stridende står dig for øje,
men af din nåde, o, bliv dog her!
Natten er skummel, og den er nær.

2 Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!
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KIRKETÅRNET
Da kirkens ansatte ofte bliver spurgt om adgang til 
kirkens tårn, for at benytte udsigten øverst, kommer 
vi her med lidt oplysninger om tårnets tilstand.
Tårnet blev bygget nogle år før kirken, så tårnet 
er ved at være oppe i årene. Byggeriet blev påbe-
gyndt i 1949. Igennem mange år har både kirken 
og Herning vand- og elforsyning benyttet tårnets 
mange rum.

For nogle år siden blev tårnet gennemgået af for-
skellige fagfolk, fordi vedligehold af sådan et tårn 
også skal tænkes med ind i budgettet for kirken.
Da kirken i mange år har stået for vedligehold, blev 
det tid til vurdering, om kirkens midler alene skulle 
bære dette. Det har ført til, at vandbeholderen ikke 
mere bliver brugt som sikkerhed til at skabe tryk på 
Hernings vandnet. Rapporten over tårnet påpeger, 
at der er flere påkrævede renoverings-opgaver, som 
bør igangsættes ved tårnet. Der er fugtskader og 
revner, og sikkerheden øverst på tårnet svarer ikke 
mere til gældende lovgivning.
I den kommende tid skal Menighedsrådet så foreta-
ge det mest nødvendige, for at sikre tårnet, således 
at man kan færdes sikkert i og omkring tårnet. Da 
en totalrenovering kraftigt vil overstige kirkens 
budget, er dele af renoveringen sat på langtidsplan 
af provstiet. Indtil sikkerheden er i orden øverst, vil 
der ikke være offentlig adgang til tårnet.

Hvis man altså i årene fremover bemærker skiftende 
renoveringsarbejder på kirkens tårn, så er det bare 
en del af det langstrakte arbejde der finder sted.

I menigheden har der været en del debat om, hvad 
kirkens tomme vandbeholder skal bruges til. Nu er 
vandbeholderen ikke det eneste tomme / ubrugte 
rum i tårnet, men der har været flere ideer fremme. 
Måske ikke noget der bliver realiseret, men tanker-
ne er jo gratis. En af de bedre ideer var at indrette 
en café i vandbeholderen, med elevator og udsigt 
over Herning. Det ville i så fald kræve fondsmidler 
at gennemføre et sådant projekt, så tårnets egenart 
ikke mistes, som en del af ”Herning skyline”.

Tårnet er indrettet med følgende fra øverst:
Udsigtsplatform, vandbeholder, klokkerum, tomt lo-
kale, ungdomscafé, konfirmandlokale m. te-køkken, 
kostumelager, redskabs- og mandskabslokaler inkl. 
EL-transformer.

Menighedsrådet

bringes i kirken alligevel - uanset symbol eller ej.
Læs hele salmen i Den Danske Salmebog nr. 291 af James Montgomery 1823. N.F.S. Grundtvig 1837.

3 Glæde og lys med dem komme til bys,
blomstre lad muld, hvor de træde!
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!

5 Pinselig dåb til Guds herligheds håb
folkefærd alle genføde!
Tale og skrift om vor frelsers bedrift
blomstre som roserne røde!
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!
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CAROLINA (LINA)
VILHELMINA SANDELL
Denne gang er bagsiden reserveret til en kendt og 
afholdt digter. Lina Sandell blev gift Berg (født 3. 
oktober 1832 i Fröderyd i Småland, Sverige, død 26. 
juli 1903 i Stockholm) var en svensk digter, teolog, 
forfatterinde og salmeforfatter.
Lina Sandell skrev oftest under signaturen L.S., og 
hendes navn opgives med hendes pigenavn, kun 
mandens efternavn, eller begge disse navne i forskel-
lige kombinationer.
Lina Sandell var redaktør ved mandens (Carl Oscar 
Berg) bogforlag i Stockholm. Hun skrev først og 
fremmest tekster til brug i søndagsskolen. Hun udgav 
Berättelser för söndagsskolan (1870-1874), Samlade 
sånger (2 bind, 1882-1885), kalenderen Korsblomman 
(1865- 1902) og en mængde oversættelser.
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Fra 1889 var hun redaktør for et religiøst tidsskrift. 
Hun skrev over 1.700 digte, bl.a. Tryggere kan ingen 
vara, den vi kender som ”Ingen er så tryg i fare”, 
Blott en dag, ”Kun én dag, ét øjeblik ad gangen” 
samt Jag kan icke räkna dem alla, ”Jeg kan ikke tæl-
le dem alle”.

Lina Sandell Berg døde i 1903. På gravstenen på 
Solna kirkegård i Stockholm står hendes egne ord: 
(Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.)

I hendes barndomshjem, Fröderyds prästgård, fin-
des der i dag et lille museum, som vi besøgte for en 
del år siden, hvorfra også billederne stammer. Lina 
Sandell-gården, og udenfor gården, under det 300 
år gamle asketræ, hvor hun sad mens hun skrev, står 
Axel Wallenbergs statue af Lina Sandell, der ses på 
billedet.

Der er 80 Sandell-sange, plus 10 af hendes oversæt-
telser, med i den fælles sangbog Sange og Salmer, 
som Sct. Johannes Kirke ofte bruger ved arrange-
menter i kirkens menighedslokaler. Kun ”Ingen er så 
tryg i fare” er medtaget i Den Danske Salmebog 49.

Der er gennem tiden udgivet mange plader med 
Sandell salmer. En af de mere kendte udgivelser er 
Carolas album Blott en dag fra 1998 udgivet af det 
norske pladeselskab Kirkelig Kulturverksted.

Lennart B. Jessen


