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Side 2 

 
 
 
 

Præstens klumme 
v/sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed 

Det dufter lysegrønt af græs  
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs  
og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 

DDS  nr. 725 

Hvad knytter os sammen? 

Hvis ikke vi vidste det før corona-tidens mange ned-
lukninger, så har vi nu lært det på den hårde måde:  
Intet menneske er en ø, dvs. uden små eller store  
fællesskaber går det ikke. Bevares, vi kan overleve, og har i den forbindelse ingen grund 
til klynk her i lille Danmark, i et af verdens bedste velfærdssamfund.  
Pandemien har skærpet vores blik for, at jeg og alle andre har brug for relationer, brug 
for at være fælles med nogen om noget – for at føle os levende! 
Men hvad er det så, der knytter os sammen?  
Det kan være så meget forskelligt, både gode og mindre gode ting.  
  
I biblen og i kirken forkyndes Jesus´ budskab: at det er ”Kærlighedens bånd” - mellem 
mennesker og mellem Gud og mennesker - der er det afgørende og ene fornødne for 
at vi kan leve, og ikke bare overleve. 
  
Det gælder om at vende blikket væk fra sig selv, ud mod de andre, den Næste vi møder! 
Vores problemer opstår, når der før eller siden kommer noget (ondt) imellem os.  
Når båndet til hinanden, som regel dem, vi holder allermest af, bliver brudt. Så har man 
kun sig selv tilbage, og det er en ensom affære. 
 
Hvad skal så binde os sammen (igen)? Det skal og kan kun Guds gode ånd, også kaldet 
Helligånden, som er selve Kærlighedens bånd. Denne gode ånd kan vi desværre ikke 
trække i en automat, men vi kan, hvis vi vil, slå ørerne ud, tage imod og åbne os for den! 
Andre navne i biblen for Helligånden er blandt andre Talsmand, Forsvarer, Levendegører. 
       

 Glædelig sommer til enhver i Sct. Johannes Sogn! 

Gå gennem byens lange lige gader,  
du sommerlyse Helligånd, 
stryg ømt hen over slidte, grå facader,  
og rør de trætte smilebånd,  
så troen gror, 
og håbet bor,  
hvor dørene blir åbnet for de andre.  
 
100 salmer nr. 835 
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MEDITATIV AFTENKIRKE  
v/vikarierende sognepræst Camilla S. Lauridsen 
Tirsdag den  7. september kl. 19.30 
Tirsdag den  5. oktober kl. 19.30 
Tirsdag den  2. november kl. 19.30 
Tirsdag den  7. december kl. 19.30  

Syng advent ind den 26. november kl. 16.00 
i Sct. Johannes Kirke 
Syng advent ind.  
Organist Matthias Geiger har fundet en masse dejlige kendte og 
et par mindre kendte julesange frem, som vi synger omkring  
flygelet.   
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER 

Fredag den 24. september kl. 10.00 
Høstgudstjeneste for børnehaver og dagplejere v/Camilla S. Lauridsen 
 
Søndag den 26. september kl. 10.30 
Høstgudstjeneste v/Camilla S. Lauridsen 
Efterfølgende kirkefrokost, hvor vi synger  
høstsange efter Højskolesangbogen 
 
Søndag den 10. oktober kl. 19.00 
Aftengudstjeneste v/Dorte Volck Paulsen 
 
Torsdag den 4. november kl. 17.30 
Lys i mørket - Familiegudstjeneste v/Camilla S. Lauridsen 
Lanterne kreaværksted i Joh. huset fra kl. 15.30 -16.30 
Pølsehorn, pizzasnegle, kaffe/te og sødt bagefter 
Evt. kort Lanternevandring i nabolaget 
Familiegudstjeneste kl. 17.30 -18.00- om Sankt Martin 
Tilmelding til præst Camilla inden 3. nov. på mobilnummer: 30 35 07 64  
- pris pr. voksen over 3 år: kr. 25,- 
 
Søndag den 7. november kl. 10.30 
Alle Helgen gudstjeneste v/Dorte Volck Paulsen 
 
Søndag den 19. december kl. 16.00 
De 9 Læsninger 
 

 
 

 

 
 

SOFIEGÅRDEN 
GUDSTJENESTE  

I Multisalen ved Café Olga 
Enhver er velkommen til en  
kort gudstjeneste og fælles  
kaffebord bagefter (gratis) 

Torsdag den 8. juli kl. 10.00 
Torsdag den 5. august kl. 10.00 
Torsdag den 2. september kl. 10.00 
Torsdag den 7. oktober kl. 10.00 
Torsdag den 4. november kl. 10.00 
Torsdag den 2. december kl.  10.00 
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Fortolkningsværksted 
Tekst og liv 
Vi læser den kommende søndags evangelietekst.                                                                                
Derefter kan alle byde ind med, hvad der taler til den 
enkelte eller byder os imod i teksten.           
Præsten kan supplere med faktuel viden, men ellers er  
vi ligeværdige læsere af bibelteksten.                                                                                       
Meningen er at give rum og mulighed for at dele  
erfaringer om tro og tvivl, mod og modløshed med andre. 
Som noget nyt vil vi begive os ud i at sammenligne evangelieteksterne fra den  
autoriserede udgave (1992) med Bibelen 2020 (kopier udleveres). 
 
Alle er velkomne, uanset om man er kirkegænger eller ej.   
Tilmelding er ikke nødvendig.  
Vi mødes den sidste onsdag i måneden i Johanneshuset, Haraldsgade 10 
Kl. 16.00 vil der være kaffe/te med lidt til  
Kl. 16.30 – 17.30 arbejder vi med den kommende søndags tekst 
 
Onsdag den 30.  juni (Lukasevangeliet 5,1-11) v/Lisbeth Frøkjær Smed 
Onsdag den 25. august (Lukasevangeliet 10,23-37) v/Dorte Volck Paulsen 
Onsdag den 29. september (Mattæusevangeliet 22,34-46) v/Camilla S. Lauridsen 
Onsdag den 27. oktober (Mattæusevangeliet 18,21-35) v/Maria Mienert 
Onsdag den 24. november (Lukasevangeliet 4,16-30) v/Dorte Volck Paulsen 

Sct. Johannes Kirke fylder 80 år  
tirsdag den 28. september. 
Vi fejrer dagen med aktiviteter for alle aldersklasser. 
Nærmere program følger senere 

Babysalmesang i sensommer/efteråret  
ved præst Camilla S. Lauridsen og organist Mathias Geiger 
Torsdage kl. 10-11 i Sct. Johannes kirke - kaffe/te, brød og  
hyggeligt samvær i Johanneshuset efterfølgende.  
Datoer: 26. 08. - 02.09. - 09.09. -16. 09. - 23. 09. - 30. 09. -   6 gange i alt 
Maksimum deltager: 12 stk. babyer (0-18mdr) og deres forælder/forældre 
Tilmelding efter "først til mølle" princippet via kirkekontoret man- fre ml. 10-12 på  
telefon: 75 82 55 38 eller via sikker mail igp@km.dk via hjemmesiden sct-johannes-vejle.dk 
Der tages forbehold for evt. ændringer 
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SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER 
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr. 

" Jens Vejmand - og hans samtid" 
 ved vikarierende sognepræst Camilla S. Lauridsen 
I udkanten af Herning står der et monument over Jens Vejmand.  
Men hvem var han og hvad er hans historie? 
Vi skal synge lidt og der serveres kaffe og kage undervejs.  
Arr: Camilla S. Lauridsen og menighedsrådsformand Henning Lauridsen,  
Sct. Johannes. 

Onsdag den 11. august kl. 14 - 16 

Torsdag den 9. september kl. 19 - 21 

KOM TIL EN DEJLIG AFTEN  
I SCT. JOHANNES KIRKE MED  
LYRIKOPLÆSNING OG SALMESANG. 
Danmark mistede i 2019 en af de flittigste salmedigtere 
og lyrikere, Simon Grotrian.  
Hans lyrik var ofte skrevet som bønner og salmer, og vi 
vil denne aften synge og læse flere af hans udgivne  
digte og salmer.  
Måske kender du dåbssalmen, ”Velsign Mit Barn, Du  
Kære Gud” eller ”Guds Nåde Er En Vintergæk”. 

Der vil bliver serveret kaffe og kage bagefter.  
Arr: Stud.Theol & Forfatter, Kevin H. Larsen & Mathias Geiger, Sct Johannes. 



Side 7 

Onsdag den 13. oktober kl. 14 - 16 

 Vestbyen 
Bare navnet er for mange lig med noget specielt. 
Noget…. ja, hvad for noget? 
Journalist på Vejle Amts Folkeblad, Jørgen Flindt, er vest-
bydreng. Født og opvokset i Skolegade tilbage i de fatti-
ge og farverige 70’ere. I sit foredrag ”Med Vestbyen i 
hjertet” forsøger han at finde ind til den påvirkning  
bydelen har givet ham. Og givet så mange andre.  

Der er tale om et dialog-foredrag, så publikum bliver inddraget i snakken. 

Foredrag om Albert Bertelsen  
v/Nina Damsgaard 
Albert  Bertelsen var stadig aktiv som maler, da han døde for 
et år siden – 98 år gammel. Han var vellidt og afholdt i sin 
hjemby Vejle, men hans kunst nåede også langt udenfor føde-
byen. Han var først og fremmest landskabs- og figurmaler, men 
skiftede naturligvis udtryk gennem den mere end tres år lange 
karriere.  

Billedernes lys var den røde tråd gennem alle årene, og betegnelsen ”Lysets ma-
ler”, var kendetegnende i omtalen af ham. 

Torsdag den 14.oktober kl. 19 - 21 

Onsdag den 10. november kl. 14 - 16 

Krea v/Paulina Lindholm 
Sidder du ofte og strikker eller hækler om aftenen  
eller kunne du tænke dig hjælp med at komme i gang 
med at strikke - måske en karklud eller hækle en 
scrunchie? 
Så kom til en hyggeaften og tag dine nørklerier med til 
et par timer med hyggesnak, en kop kaffe/te, lidt kage 
og andre der også kan lide at strikke, hækle, brodere, 

macrame, tegne eller noget helt andet. 

SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER 
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr. 



Side 8 

19. september kl. 16.00 
Koncert i Sct Johannes Kirke. Kirkens Kantori og Drengekor opfører sammen 
med Kolding Kammerkor og 4 musikere korværket Kærlighed til Jorden. Værket 
handler om klima- og miljøproblematikken og er skrevet af organist Matthias 
Geiger. 
7. november kl. 10.30 
Allehelgens gudstjeneste. Kirkens kantori synger meditative sange til en  
stemningsfuld gudstjeneste. 
26. november kl. 16.00  
Syng advent ind. Organist Matthias Geiger har fundet en masse dejlige kendte 
og et par mindre kendte julesange frem, som vi synger omkring flygelet.   
19. december kl. 16.00 
De 9 læsninger: Kirkens to kor, Kantoriet og Drengekoret, synger julen ind 
med en vifte af dejlige både kendte og mindre kendte julesange. 

KONCERTER 

Mandag den  16. august 
Mandag den  30. august 
Mandag den  13. september 
Mandag den  27. september 
Mandag den  11. oktober 
Mandag den  25. oktober 
Mandag den    8. november 
Mandag den  22 november 
Mandag den    6. december 
 

MANDAGSCAFÉ 
Vi mødes klokken 14 i Johanneshuset 
og tilbringer et par hyggelige timer 
sammen, krydret med sang og måske 
en historie. 
Hvis man har lyst kan man strikke/
hækle f.eks. tæpper og babytøj til 
Rumænien eller andre spændende ting 
til at sælge. 
Mandagscaféen er åben for alle, der 
har lyst - også kvinder med anden 
etnisk baggrund end dansk er 
velkomne. Kaffe m.m. 5 kr. 

 
Mød bare op! 

- eller kontakt tovholder  
Birthe Enggaard Jensen  

på tlf. 28 59 41 57 
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Johanneshuset,  Haraldsgade 10 
Tirsdage kl 14.00-15.00 
Alle kan være med, uanset bopæl, alder, trosretning,  
køn eller andet 
man skal dog kunne gå op og ned af trapper 

Vestbyens Dar t  

Kom og vær med til krolf 
Torsdage i ”Den Gamle Gård” kl. 16.00 -18.00 
Hvis vejret er til det, spiller vi et par runder  
bagefter. 
Alle er velkomne, og vi vil gerne se nye medlemmer.  
Til nye spillere: Køller og kugler kan lånes i klubben. 
Kontingent: 50,- kr. for hele sæsonen. 
Yderligere information fås hos Karen Enemark, tlf. 22 66 91 97 eller  
Birthe Enggaard tlf. 28 59 41 57 
Hvis det regner 1/2 time før spilletid - intet spil… 
 

KROLFKROLFKROLFKROLF PÅ PLÆNEN 

KOM IND FRA GADEN OG BLIV 
DØBT I FOLKEKIRKEN 
Nørremarkskirken den 8. oktober  
kl. 16 -18 
Grib muligheden og drop ind og bliv døbt.  
- Alle i alle aldre kan blive døbt, uanset hvor i landet du bor 
- Du skal bruge billedlegitimation og dit CPR-nummer 
- Er du under 18, skal vi bruge skriftlig tilladelse fra dine forældre, hvis ikke de er med! 
- Du kan selv have dåbsvidner (faddere) med i kirken og ellers er der frivillige i kirken, 
der gerne stiller op som dåbsvidner 
- Du må ikke være døbt i forvejen. Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og vil ind igen, 
skal du IKKE døbes igen, men du kan blive meldt ind denne aften. 
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KIRKEFROKOST 
Alle er velkomne og maden koster 
kun et beskedent beløb – kr. 30.00  
(husk kontanter) 
– så det er lige dagen til at invitere 
en anden med ud at spise. 
Vi mødes i 
Johanneshuset efter 
gudstjenesten  

Søndag den 20. juni 
Søndag den 15. august 
Søndag den 26. september 
Søndag den 24. oktober  
Høstsange fra Højskolesangbogen 
Søndag den 14. november 
 

KIRKEKAFFE 

Der er dækket op til en lille kop 
kaffe og hyggelig snak i våbenhuset 
efter gudstjenesten. 
 

Søndag den 27. juni  
Søndag den 25. juli 
Søndag den 29. august 
Søndag den 31. oktober  
Søndag den 28. november 
 

Minikonfirmand -  
Kend din kirke 
Går dit barn i 4. eller 5. klasse, så er 
der nu mulighed for at tilmelde sig  
Minikonfirmandforløbet Kend din kirke  
v/præst Camilla S. Lauridsen.  
Mødetid:   
Tirsdage kl 14.30-16.00 med opstart den 
24. august og afslutning den 5. oktober  
 - i alt 6 lektioner.  

Undervejs skal vi høre om kirken, lave noget kreativt, spise og hygge sammen og 
en af gangene bliver der også tid til en udflugt- formentlig til Jelling, hvor vi skal 
se og høre om "Danmarks dåbsattest". 
 
Det praktiske: Børnene hentes på Midtbyskolen kl. 14.15 af en af  
kirkens medarbejdere og efter aftale med familien enten hentes eller  
tager børnene selv hjem efterfølgende. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Følg med på Sct. Johannes Sogns hjemmeside:  

www.sct-johannes-vejle.dk 
Ønsker du at få tilsendt ”Nyhedsbrev” omkring specielle arrangementer 
kan du sende en mail til:  
Webmaster Ib Allan Holck: iah@sct-johannes-vejle.dk 
Sct. Johannes Sogn kan også findes på Facebook   

Kirkebil for sognets beboere 
Bor du i sognet og har svært ved selv at kom-
me frem, er det muligt at bestille kirkebil til 
den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage, hvor der er kirkefrokost. 
Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil 
bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.  
Det koster 20,- kr. (pr. vej) og du betaler til kirketjeneren. 

Mødernes afholdes i Johanneshuset og er offentlige. 
Referatet hænger i Johanneshuset og  
våbenhuset og kan ses på hjemmesiden. 
 
10. august kl. 17.00 
14. september kl. 17.00 
12. oktober kl. 17.00 
  9. november kl.17.00 
  7. december kl. 17.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

Der inviteres 
l ”Corona-slut-bustur”! 

Mandag d.16/8 
Guide Kevin Hasselstrøm Larsen      
Turen går til Bindeballe, Skulpturparken Robert Jakobsen etc. 
Torsdag d. 16/9 
Guide Jonna Madsen. Turen går til Brejning  lystbådehavn etc. 

Turene foregår fra Johanneshuset kl. 14 og vi er hjemme igen kl. 17. 

Der er plads �l 10 personer + guide og chauffør.  

Det er vig�gt med �lmelding �l Inge Kris
ansen på 23 62 66 14 
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET 
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Sådan forholder man sig ved: 
Fødsler:     Er barnets forældre ikke gift med hinanden, men ønsker fælles  
   forældremyndighed, indsendes faderskabserklæring, også  
    kaldet omsorgs- og ansvarserklæring.  
   Omsorgs- og ansvarserklæring kan anmeldes ved hjælp af  
   digital signatur på www.borger.dk 
   Indsendelse af faderskabserklæring er kun muligt, når moderen  
   ikke er gift. 
 
 
 
Dåb:                    
           Henvendelse til kirkekontoret og derefter  
  til den præst, der skal foretage dåben. 
 
 
 
 
  
Vielse:         Ved kirkelig vielse henvender man sig til  
   kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker vielse,  
   evt. direkte til den præst,  man ønsker skal foretage vielsen. 
 
 
 
 
Begravelse:  Anmodning om begravelse fremsættes af  
    de pårørende personligt til kirkekontoret  
  eller til den præst, man ønsker skal medvirke  
  ved begravelsen/ligbrændingen. 
 
 
Har du brug for en fortrolig samtale med fuld tavshedspligt - eller kender du  

nogen, der har brug for en samtale - er du meget velkommen til at kontakte en af 
præsterne 
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Adresser og telefonnumre 

Provst Dorte Volck Paulsen 
Jellingvej 39, 7100 Vejle 
E-mail: dkp@km.dk 
Tlf. 75 82 31 39 / 29 46 71 01   Træffes ikke fredag 
 
Ungdomspræst for provstiet 
Anders Michael Grønfeldt 
E-mail: amgr@km.dk 
Tlf. 61 20 18 48      Træffes normalt i Johanneshuset 
 
Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed 
E-mail: lfs@km.dk tlf. 53 27 23 29  Studieorlov 01.10. - 31.12.2021 
Vikarierende sognepræst Maria Krogsøe Mienert  
 
Sognepræst Sarah Kragh Dedieu (barselsorlov) 
Vikarierende sognepræst Camilla Synnøve Lauridsen 
E-mail: csh@km.dk  Tlf. 30 35 07 64   Bedst tirsdag og onsdag kl. 10-12 
 
Kirkekontor 
Kordegn Ida G. Pedersen 
E-mail: igp@km.dk     Kontoret er åbent 
Tlf. 75 82 55 38      Mandag - fredag kl. 10-12 
 
Kirketjener Michael Astner 
E-mail: mia@km.dk   Træffes normalt i kirken eller Johanneshuset 
Tlf. 21 68 92 25      Træffes ikke fredag 
 
Organist Matthias Geiger 
E-mail: mge@km.dk     Træffes i kirken eller Johanneshuset 
Tlf. 24 96 33 81      Træffes ikke onsdag 
 
Aktivitetsmedarbejder Lone Petersen 
E-mail: lope@sct-johannes-vejle.dk 
Tlf. 24 84 06 97      Træffes bedst efter aftale 
 
Menighedsrådsformand  
Henning Lauridsen 
Tlf. 53 35 36 48  E-mail: henla138@gmail.com 
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Gudstjenester      
F= Kirkefrokost    K= Kirkekaffe 

27.06.2021 K  4.s.e. Trinitatis  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 

JULI 

 

04.07.2021 5.s.e. Trinitatis   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
11.07.2021 6.s.e. Trinitatis   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
18.07.2021 7.s.e. Trinitatis   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
25.07.2021 K 8.s.e. Trinitatis  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen  

AUGUST 

 

01.08.2021 9.s.e. Trinitatis  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen  
08.08.2021 10.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  
15.08.2021 F 11.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
22.08.2021 12.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen  
29.08.2021 K 13.s.e. Trinitatis  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen 

SEPTEMBER 

  
05.09.2021 14.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
07.09.2021 Meditativ aftenkirke kl. 19.30 Camilla S. Lauridsen 
12.09.2021 15.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  
19.09.2021 16.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
24.09.2021 Høstgudstjeneste kl. 10.00  Camilla S. Lauridsen  
26.09.2021 F 17.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
    Høstgudstjeneste  

OKTOBER 

 
03.10.2021 18.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
05.10.2021 Meditativ aftenkirke kl. 19.30 Camilla S. Lauridsen 
10.10.2021 19.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen 
       kl. 19.00 Dorte Volck Paulsen  
17.10.2021 20.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Anders Michael Grønfeldt  
24.10.2021 F 21.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert  
31.10.2021 K 22.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert  

NOVEMBER 

 

02.11.2021 Meditativ aftenkirke kl. 19.30 Camilla S. Lauridsen 

04.11.2021 Familiegudstjeneste kl. 17.30 Camilla S. Lauridsen 
07.11.2021 Alle Helgen  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen 
14.11.2021 F 24.s.e. Trinitatis kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
21.11.2021 25.s.e. Tinitatis kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert 
28.11.2021 K 1.s. i Advent  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  

DECEMBER 

 
05.12.2021 2. s. i Advent  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen  
07.12.2021 Meditativ aftenkirke kl. 19.30 Camilla S. Lauridsen 


