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Himmelske dage
Konfirmander 2019
Dåbskludeklub
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GÅ MED...

Fire dage hvor Herning er på den anden ende, og hvor
Herning Kirke spilAf sognepræst
ler en helt central
Jens Moesgård
rolle. Har du bestilt
Nielsen
et sommerhus i Kristi Himmelfartsferien - så afbestil det! Det her vil du ikke
gå glip af!

Dage på Heden og finder sted i Hedens hovedstad Herning
- og bliver i høj grad centreret omkring midtbyen.

Himmelske Dage - eller som det har heddet tidligere Danske Kirkedage - er en begivenhed, der finder sted hvert
tredje år og for første gang er det i Herning.

Temaet for Himmelske Dage på Heden er »Gå med…« og
handler om at gå med hinanden, gå med Gud, blive sendt
og kaldet. Mening, opgave og fællesskab. Visionen er at
sætte samtale om tro på dagsorden - og gøre Himmelske
Dage til et mødested for mennesker fra mange forskellige
(fortsættes næste side)

Det bliver et kæmpemæssigt event med op imod 400 arrangementer. Himmelske Dage hedder i år Himmelske

Himmelske Dage er arrangeret af Folkekirken, en lang
række frikirker, den katolske kirke og flere andre kirker
samt et væld af kirkelige organisationer - fra FDF til Folkekirkens Nødhjælp.

Gå med og gå glip...

ADRESSER
PRÆSTER

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag: mandag

KIRKENS KONTOR

Løvbakkevej 9, Gullestrup ◆ 97 12 23 38
Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk

Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1 ◆ 97 12 04 17
bakn@km.dk ◆ Fridag: mandag
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Præstegårdsvænget 5, Kølkær
97 14 70 52 ◆ pnk@km.dk
Fridag: mandag
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Trøstrup Vænge 14 ◆ 23 26 68 49 ◆
sels@km.dk

HERNING KIRKES HJEMMESIDE:

www.herningkirke.dk
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Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
Organist Mads Bille
29 92 97 18
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
3. organist Morten Bunk
61 85 24 63 ◆ mortenbunk@gmail.com
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag

◆

27 40 13 74

Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Torvet 12, lok. »Nordstjernen«
20 27 98 27 ◆ smh@herningkirke.dk
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kristne ståsteder og for mennesker i det hele taget. Der er
fokus på tro, på samfund og på folkelighed. Der bliver et
væld af aktiviteter: foredrag, workshops, events, koncerter,
gudstjenester, debatter og meget mere - og man skal vælge
og fravælge, gå med og gå glip!

Åbning, afslutning 			
og fest i Boxen
Der bliver tre helt store samlende begivenheder.

Mitri Rabeb fra Bethlehem, Bachkantate med Concert Clemens, Taizégudstjeneste - med Broder Alois, lederen af Taizé, 100 års jubilæumsgudstjeneste for DSUK og Livsmesse
- urpremiere på ny spillemandsmesse med folkemusiktrio og
Midt Vest Pigekor.
Lyder det vildt? Jamen så tænk på, hvad der sker på Torvet, på Markedspladsen - med et mylder af aktiviteter på
Mulighedernes Marked, i Huset no 7, på Fermaten, i Fredens Kirke, VUC og på Hospitalet og mange flere steder.
Gå selv ind på hjemmesiden og se!

1. En stor åbningsgudstjeneste på Torvet Kristi Himmelfartsdag kl. 14.00 bl.a. med biskop Henrik Stubkjær, hvor
Prinsens Livregiment og en lang række kor - herunder
Herning Kirkes Drengekor - med mere end 500 korsangere
medvirker. Mange kirker har valgt ikke at holde gudstjeneste i deres egne kirker og tager i stedet for sammen til denne gudstjeneste. Sådan også med Herning Kirke. Her har
vi det lettest af alle - og vi kan stadig se kirken fra Torvet!

Der kommer mange gæster fra udlandet og tusindvis af
deltagere fra hele Danmark. Og hvis byen bakker talstærkt
op - mon så ikke vi får den glade stemning fra maj 2018 under VM i ishockey tilbage i byen? Jeg tror det!

2. Den anden store samlende begivenhed bliver Det himmelske show i Boxen lørdag aften med bl.a. Danmarks
største gospelkor, symfoniorkester, verdensballetten, Herning Kirkes Drengekor og en lang række kunstnere og personligheder - ledet af Peter Mygind og Dina Al-erhayem.

Personligt bliver højdepunktet for mig at holde U2gudstjeneste med Die Herren og Gospel D´light fredag aften kl.
22.00, hvor Torvet bliver omdannet til en mægtig katedral
ved hjælp af et storslået lysdesign. U2gudstjenesten bliver
også holdt med temaet om at gå med. Sneak Peak på nogle
af U2-sangene med gå-med-tema: Walk on, I will follow,
Get out of your own way!

3. Afslutningsgudstjenesten, som finder sted i Skulpturparken i Birk, og hvor vi også fra Herning Kirke henviser
til at tage dertil.

Hvad med Herning Kirke?
Bliver der så slet ikke gudstjeneste i Herning Kirke?
Jo, for selvom vi ikke holder de almindelige gudstjenester
Kristi Himmelfartsdag og søndagen efter i kirken, bliver
der et væld af gudstjenester mm. i Herning Kirke: Anglikansk evensong, Messe for sårbarhed, Natkirke, Bibelrefleksion, Sanggudstjeneste med Herning Kirkes Drengekor, Gudstjeneste for mennesker med særlige behov, Sansegudstjeneste,
Forbønsgudstjeneste for Palæstina med den lutherske præst

U2gudstjeneste for femte gang
– og større end nogensinde før!

Gå med - for 395 kr.
Gå med, kom med, slå følge med hinanden og vær med
til at gøre Himmelske Dage på Heden til noget, vi aldrig
glemmer.
Selvom de fleste aktiviteter er gratis, vil jeg opfordre alle
til at købe billet til Himmelske Dage. Det koster 395 kr.
og indeholder velkomstpakke, rabat på spisesteder, rabat
til museer, bustransport, Gospelkor, adgang til Teologiens
Døgn samt adgang til Det Himmelske Show i Jyske Bank
Boxen lørdag den 1. juni 2019.

www.himmelskedage.dk
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Konfirmander

i

He

89 konfirmander begyndte i september på konfirmandundervisning ved kirkens præster. Tirsdag eller torsdag morgen er de
mødt op, først i kirkehuset og siden i Bethania til konfirmandundervisning og sunget salmer og meget andet. De har arbejdet med
temaer og bibeltekster. Lært at bruge salmebogen og Bibelen. De
har lært om gudstjenesten og kirken, og arbejdet med at finde ud
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SØNDAG DEN 28. APRIL KL. 9.30

SØNDAG DEN 28. APRIL KL. 11

PARKSKOLEN OG HERNING FRISKOLE

BØRNESKOLEN BIFROST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Noah Emil Duff

•

Marius Kjær Søndergaard Sørensen

•

Emil Uhrskov Nysten

•

Caroline Bahn Vilstrup

•

Elisabeth Lykke Mørner Villadsen

•

Ronja Bruhn Jeppesen

•

Nanna Sofie Fredsø Lykou

•

Emma Bøndergaard Pedersen

•

Johanne Cirkeline Rødkjær Wassmann

•

Emilie Nysted Christoffersen

•

Marie Kruuse Gadegaard

•

Jonas Damholt Clausen

•

Asger Schnieber Klausen

•

Oskar Wiwe Brøste

•

Jannick Vejen Nakarmi Jespersen

•

William Just Porse

•

Joakim Hedegaard Johannesen

•

Anna Østergaard

•

Mathilde Mølgaard Korshøj

Jonas Svenning Pedersen
Sander Brinch Sindberg
Holger Eg Jepsen
Frederik Høgild Kudsk
Emil Palmgreen Højsgaard
Kristian Brondt Lundgaard
Caroline Høgild Kudsk
Laura Christensen
Emilie Marie Rørbæk Abildtrup
Mille Tranberg Jørgensen
Astrid Weidick Hersant
Siri Marie Borgaard Høybye
Sophie Mohr Dupont-Mersing
Mathilde Kildehøj
Marie Brydensholt Fuglsang
Cicilie Natasja Nielsen
Eline Ida Eriksen Rasmussen
Mathilde Dahl Brusen
Amalie Kisum Sand Nielsen
Line Bechmann Tønnesen
Sebastian Froberg Pedersen
Joachim Gyldenlev Jespersen
Storm Lucas Sand Schwartz
Magnus Nørholm Nielsen
Alex Daunoras Nielsen
Mikkel Nielsen
Noah Jonathan Reinhold Østergård
Tobias Bækgaard Gertsen
Gustav Torp Marstrand
Helena Catalina Mailil

erning

Kirke 2019

af, hvem Gud er og hvem de selv er. Nogle temadage og en lejr er
det også blevet til, ligesom de jævnligt har deltaget i gudstjenesten om søndagen, for det er en del af konfirmandundervisningen. De er ikke helt færdige endnu, for der mangler et par måneders undervisning endnu, inden de er klar til at blive konfirmeret
på en søndag i april og på to dage i maj.

LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 10

SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 10

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•
•
•
•
•
•
•
•

Emma Hougaard Andersen
Josephine Rønde Andersen
Silje Vingborg Eklund
Emma Hundal
Johanne Morratz Kjeldgaard
Christina Kristensen
Lea Nygård Mejer Kristensen
Sara Sofie Bygvrå Laugesen

•

Emilie Nynne Baden

•

Camilla Christensen

•

Rakel Venters Christensen

•

Mathilde Sloth Holdgaard

•

Nikoline Sloth Holdgaard

•

Sara Borup Knudsen

•

Katrine Amalia Kruse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabrina Østergaard Lauridsen
Philippa-Maria Bech Pedersen
Shanan Venel Christy
Sharan Venel Christy
Anton Lydiksen Friis
Lukas Borup Jensen
Nikolaj Borup Jensen
Frederik Damgaard Jørgensen
Stefan Tjagvad Madsen
Lukas Thorsø Nielsen
Peter Hedegaard Nissen
Frederik Moesgaard Poulsen

•

Anne Landkildehus

•

Mathilde Caroline Lemmeke

•

Clara Josephine Lyngsø

•

Lukas Broby Clausen

•

Mathias Dahl Ebbensgaard

•

Kasper Damgaard Hansen

•

Tobias Lund Jensen

•

Oskar Horslund Jensen

•

Tobias Christian Johansen

•

Silas Lee Adelin Jørgensen

•

Anthon Skjølstrup Larsen

•

Jonas Lund Møller

•

Daniel Brouw Simmelkjær
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OPSLAGS

Fastelavn
este
Familiegudstjen

.00
den 3 . marts kl. 10
Fastelavnssøndag tøndeslagr kirkefrokost med
de
er
n
ste
ne
tje
ds
klædte.
Efter gu
må gerne komme ud
e
en
rn
Bø
ia.
an
th
Be
ning i
.
fantasifulde og flotte
Præmier til de mest
Kirkefrokost:
Voksne: 40 kr.

Maria, Minikonfirmander
og Midtvest Pigekor

På Mariæ Bebudelsesdag søndag
7. april kl. 10.00 holder vi
en festlig gudstjeneste med afslutn
ing for forårets minikonfirmander fra Parkskolen og Bifr
ost, som også medvirker
med et indslag.
Midtvest Pigekor er med igen i år
på Mariæ Bebudelsesdag –
og denne gang er Hillerød Kirkes
Pigekor også med.
Efter gudstjenesten er der kirkeka
ffe i Bethania, hvor minikonfirmanderne får overrakt dip
lom.
Alle er velkomne!

Søndag den 28. ap
ril

kl. 16.30
FRImesse er en ny
form for gudstjene
ster, som
kombinerer det ke
ndte fra højmesse
n med nye
former. Efter guds
tjenesten spiser vi
pizza i kirkehuset. (Pizza besti
lles inden gudstjene
sten ved indgangen)
Alle er velkomne.

Kristen Meditation

Palmesøndag
Familiegudstjeneste
Søndag den 14. april kl. 10.00
iegudstjeneste i
Vi indleder påskefejringen med en festlig famil
og vi skal høre
ien,
Herning Kirke, hvor der er plads til hele famil
og hyldet med
alem
om, hvordan Jesus bliver modtaget og i Jerus
palmegrene.
Velkommen både store og små.

Kom og vær med til Kristen Medita
tion
I en travl og stressende hverdag
kan det være velgørende at stoppe op og søge ro
og stilhed for en
stund.
Vi mødes den 3. torsdag i månede
n kl. 16.15-17.00.
Det vil sige den 21. marts, 11. apr
il, 16. maj og 20.
juni.
Sammen søger vi Guds nærvær
gennem fordybelse
i en bibeltekst, religiøse billeder
og musik. Forløbet
veksler mellem meditation, litu
rgi, stilhed og evt.
samtale om oplevelser og erfaring
er.
Sammen forsøger vi at nærme
os en dybere oplevelse og forståelse af os selv, Gud
s tiltale ind i det,
og derigennem øver os i at SE
tilværelsens fundamentale vilkår.
Meditationen ledes af Bente Mørch
Ingen tilmelding nødvendig - man
kommer bare!
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Påskemåltid

Skærtorsdag kl. 16.30 i Bethania
Vær med til at fejre dette festlige måltid, hvor vi trækker paralleller til det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede og forbereder os til skærtorsdags gudstjenesten i kirken.
Det er: Fællesskab på tværs af alle aldre.			
3 retters menu (særlig børnemenu)			
Festligt samvær					
Leg og konkurrencer
Pris: Voksne 100 kr. Børn 50 kr. Max 300 kr. pr. familie.
Tilmelding senest 14. april til sognepræst Bo Knudsen på
bakn@km.dk eller tlf. 97 12 04 17.
Kl. 19.00 gudstjeneste i kirken med nadverfejring med
hjemmebagt usyret brød.

STAVLEN
Sogneeftermiddagsmøder
Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning
og hyggeligt fællesskab.
Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i
måneden i Bethania kl. 14.00-16.00.
Torsdag den 7. marts: Per Toftdahl, Vildbjerg:
»Paulus fra forfølger til efterfølger«.
Torsdag den 21. marts: Ingrid Smith:		
»Kristne flygtninge - en gave til Danmark«.
Torsdag den 4. april: Johannes Jørgensen, Nøvling:
»Mennesker på min vej - bl.a. om Counsil Centret«.
Torsdag den 25. april: Laurids Moesgård:
»Reynistad - en gård i Island«.
Torsdag den 2. maj: Hanne Pedersen, Herborg:
»Gud gør undere, også i dag«.
Torsdag den 23. maj: Hartvig Wagner: 		
»Himlen og Himlen - mit levnedsløb«.
Kaffebord á 20 kr.

Alle er velkomne.

Kirkehøjskole

i Gullestrup Kirke:
Lørdag den 2. marts
t, Aarhus.
Birgitte Gråkjær Hjor
t.
eltekster og kirkekuns
»Gå med…«. Om bib
Jens Christian Hasa
Lørdag den 6. april:
de
»Gå med…«. Om t
ger Kirk, Snejbjerg.
t for dette tema.
bibelske udgangspunk
Tidsplan:
kl. 9.30: Morgensang
rag (1. afd.)
kl. 9.45-10.30: Fored
10 kr.
kl. 10.30-11.00: Kaffe
rag (2. afd.)
red
Fo
:
.45
kl. 11.00 - 11
Flere oplysninger på
kole.dk
www.herningkirkehoejs

Sogneaftner

Vi fortsætter rækken af sogneaftener i foråret 2019 med disse
to aftner. Fælles for sogneaftnerne i foråret er at de handler
om menneskesyn og menneskets værdi. Velkommen til aftner med livsoplysning og godt fællesskab.
Onsdag den 13. marts:
»Efter styrtet«
ved professor Peter V. Legarth
Hvad sker der, når alvorlig
sygdom driver et menneske helt
ud på kanten af livet? Professor
Peter V. Legarth giver meget personlige og stærke svar på
spørgsmålet.
Tilhørerne inviteres ind i tankemylderets svære og tyngende
erfaringer. Troen på Gud kommer på en slags overarbejde
i livets grænseområder. Men afgørelsens livsforvandlende
kraft lurer heldigvis også - til forløsning, fornyelse og forvandling.
Onsdag den 10. april:
»Hvad er et menneske værd –
og hvornår er det ikke længere
noget værd?«
ved læge Hans Holmsgaard,
Thyborøn
Et oplæg til debat om menneskesyn, fosterundersøgelser,
handicappede og aktiv dødshjælp. Hans Holmsgaard taler
for aktiv livshjælp indtil døden og siger nej til aktiv dødshjælp. Han gør det generelt for at undgå et samfund, hvor
folk skal føle sig pressede til at bede om at dø.
Hans Holmsgaard lægger ikke skjul på, at hans overbevisning bunder i hans kristne tro.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30 og afholdes i Bethania.
Der er en entrépris på 50 kr. pr. aften.

Et værn mod katastrofer
Folkekirkens Nødhjælp har klimaet i fokus på den årlige sogneindsamling søndag den 10.
marts 2019. Klimaforandringer
er en af hovedårsagerne til, at 821
millioner mennesker sulter. Den
gode nyhed er, at løsningerne findes. Folkekirkens Nødhjælp
samler netop ind til det.Som indsamler er du med til at samle
ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod
katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og
mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på
til klimaforandringerne.
Tilmeld dig på www.blivindsamler.dk og skriv indsamlingssted
Herning Kirke eller tilmeld dig hos indsamlingslseder Nirmali
M. Olesen på 40 96 87 80 eller mail@m-olesen.dk
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D åbskludeklub
Af sognepræst
Bo Knudsen

Det er mandag eftermiddag. Klokken nærmer sig 14.30, og i Bethania
begynder der at blive aktivitet. En
mappe og små klude bliver lagt frem
på et bord og strikkegarn bliver fundet frem af posen. Det er Dåbsklude,
og denne eftermiddag samles 9 kvinder for at strikke dåbsklude. De tre
mænd, som også er kommet, og som
sørger for kaffen, siger, at der denne
dag er to, der pjækker. Anna Marie
Christensen, der er leder af dåbskludeklubben, foreslår, at vi begynder
med at synge nr. 3 i Salmebogen, og
derefter beder hun en bøn. Så bliver
strikkepindene ellers fundet frem, og
der kommer gang i maskerne.

op, for hun vil hellere hækle. 52 masker skal der slåes op, og når dåbskludene er færdige, skal de måle 21x21
cm. Inden de kan bruges i kirken, skal
de spændes op på en lille plade, som
Anna Marie har med, så de holder
formen.

Klude med symboler
Kludene bruges til at tørre hovedet
på børnene, der bliver døbt i Herning
Kirke, og efter dåben får forældrene
kluden med fra kirken som et minde.
Derfor bliver kludene også strikket
og hæklet med forskellige symboler, der fortæller noget om dåben så
som kors, fisk, skib, anker, hjerte og
døbefont. På nogle af kludene er der
plads til efter dåben at brodere dato
og navn på. Snakken går lystigt om
bordet, men indimellem bliver der
helt stille, så man mærker koncentrationen om opgaven med indtag og
udtag så der bliver det rette mønster,
alt imens man hjælper hinanden med
at finde ud af, hvornår der skal være
stangmasker og luftmasker og dobbelt crochet.

Dåbskjole
Ikke strikket i 58 år
Aase Møller er med for første gang.
Hun havde hørt om klubben, men har
ikke kunnet før nu. Hun begynder at
slå masker op. Det er 58 år siden, hun
sidst har strikket, men det ligger vist
stadig i fingrene. Hun plejer at hækle,
og da der bliver snak om det, viser det
sig, at der er en, der har en hæklenål,
som Aase kan låne, og så bliver de
pinde, der var strikket trevlet op igen,
og Aase går i gang med at slå masker
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en dåbskjole frem, som hun er i gang
med. Den skal bruges i familien, men
der er et stykke endnu, inden den er
lang nok.

Inger Marie elsker at strikke og synes,
at det er hyggeligt at sidde sammen og
strikke en eftermiddag i stedet for at
sidde alene derhjemme. Hun er også
med i en strikkeklub i Koloritten om
torsdagen, og hun nøjes ikke med at
strikke dåbsklude. Inger Marie hiver

Mændene
Imens kvinderne strikker, har mændene fået ryddet kaffen væk, og da
de har vasket op, går de i gang med
uno-kortene, og så bliver der spillet
stik. Andre gange er det bob, de spiller, men ligesom hos kvinderne er
det hyggen og det sociale fællesskab,
der er i højsædet. Da klokken bliver
16.30, bliver eftermiddagen rundet
af, og Anna Marie pakker mappen
med mønstre sammen. Hun har både
strikkepinde og garn med og nogle
færdige dåbsklude og fortæller, at de
lige har skiftet fra en mercericeret
bomuldsgarn til en økologisk, fordi
den har en pænere hvid farve, og så
bliver kluden også lidt blødere. På
spørgsmålet om hvilke forudsætninger man skal have for at kunne være
med, kommer svaret prompte, at man
bare skal kunne strikke eller hækle og efter en lille pause bliver det føjet
til: »Eller kunne lave kaffe!« Og der
er masser af plads til nye, man skal
bare møde op og være med fra 14.3016.30.
Dåbsklubben mødes i Bethania:
Mandag den 11. marts
Mandag den 8. april
Mandag den 13. maj
Mandag den 17. juni

FORENINGER MEDTILKNYTNING TIL HERNING KIRKE
Missionshuset
Bethania

Torvet 9, Herning • tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

KFUM & KFUK i Herning

Brændgårdvej 18,
Herning, tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
»Børn og unge skal vide, at de kan tro«

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Folkevirke

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Bethania hver anden mandag kl. 14.0016.00.
Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

Anonyme 		
Alkoholikere

AA Herning holder møde i
Kirkes krybt:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00.
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Spaghettigudstjenester

FOR BØRN
& UNGE
Herning Kirkes
Legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far,
bedsteforældre, nabo eller en ung pige i
huset. Ingen tilmelding nødvendig - bare
mød op! Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
Bethania.

Babysalmesang

For ca. 2-9 måneder gamle babyer ved
kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard. Babysalmesang stimulerer
barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Babysalmesang indbyder til ro og nærvær
i en musikalsk ramme med salmerne i
centrum - og skaber fortrolighed med
kirkerummet.
Nyt hold begynder torsdag d. 21.
marts kl. 10.15 i kirken.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Frauke Meldgaard - smh@herningkirke.dk/ 20 27 98 27.
Der er plads til 12 babyer på et hold.

Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 20. marts
Onsdag den 24. april
Onsdag den 15. maj
Hver gang kl. 17.00 - 18.45.
Vi inviterer alle børnefamilierne til en
gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grønt fra
salatbaren. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken og går derefter i
Bethania til spisningen.
Ingen tilmelding - 				
man kommer bare.
Pris for mad: 30 kr. for 		
voksne, børn gratis. 			
Info: 				
smh@herningkirke.dk

Kirkecaféen

onsdag på et
Kirkecaféen byder hver
rigt program,
interessant og indholds
bestemt emne,
gerne med fokus på et
shistorier, litsom fx musik og sang, liv
rksted, davæ
teratur, billeder, kreativt
gens gæst og m.m.
døre hver onsKirkecaféen åbner sine
i Bethania og
.00
12
dag fra kl. 10.00 til
er åben for alle.

Påske for børn

Tirsdag den 9. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste for børnehaver.
Onsdag den 10. april kl. 10.00:
Påskesang for kommunens 4.
klasser.
Torsdag den 11. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste for 0. - 2.
klasser.
Palmesøndag den 14. april kl.
10.00: Familiegudstjeneste.
Skærtorsdag den 18. april kl.
16.30: Påskemåltid for hele
familien.
Påskedag den 21. april kl.
10.00: Påskegudstjeneste med
børnekirke og juniorkirke.

Kaffebord 20 kr.
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MUSIK
I HERNING KIRKE
Fredag d. 8. marts kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra MGK/
Den Jyske Sangskole.
Torsdag d. 28. marts kl. 19.30		
FOF-Kirkekoncert med Ann-Mette Elten.
Søndag d. 7. april kl. 10.00
Maria Bebudelses højmesse med MidtVest
Pigekor og gæstebesøg ved Hillerød kirkes
pigekor.
Søndag d. 21. april kl. 10.00
Påskehøjmesse med musik af Per Skriver.
Fredag d. 26. april kl. 17.00
Koncert med Herning Kirkes Drengekor
dirigeret af Christopher Robinson, Cambridge, entré 75 kr.
Fredag d. 24. maj kl. 17.00
Værkstedskoncert med MidtVest Juniorkor
og MGK, Den Jyske Sangskole.
Fredag d. 31. maj kl. 10.00
Sanggudstjeneste under temaet »gå medog syng med« med sognepræst Jens Carl
Moesgård, Herning Kirkes Drengekor, orgel
Kristian Marius Andersen.

Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik butik - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk
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FOF-Kirkekoncert
med Ann-Mette Elten
Torsdag d. 28. marts kl. 19.30 i kirken
Danske salmer i nye fortolkninger og nogle af de største klassiske arier
De danske salmer har altid betydet meget for Ann-Mette Elten, og
hendes smukke fortolkninger har allerede høstet store roser i mange
af landets kirker. Ved denne kirkekoncert kan du høre hende fortælle
om sit personlige forhold til salmerne og høre hende synge dem på sin
helt egen måde. Ann-Mette Elten har i mere end 30 år turneret landet rundt med På Slaget 12 og mange af bandets sange har for længst
opnået status af evergreens. Nogle af disse og andre højdepunkter fra
hendes efterhånden lange karriere har Ann-Mette valgt at tage med ind
i kirkerne. Og så rummer en kirkekoncert med Ann-Mette Elten en
overraskelse af de helt store - Ann-Mettes fortolkninger af nogle af de
største klassiske arier! Alle, der indtil nu har oplevet Ann-Mette synge
dette repertoire, er blevet overvældede. At en sangerinde med så meget pop i bagagen også mestrer denne genre, var der ingen, der havde
regnet med. Så læn dig tilbage og nyd Ann-Mette synge store klassiske
sange som »O mio babbino caro« og »Pie Jesu« med en følelsesfuld
indlevelse, der giver mindelser om de helt store internationale stjerner.
Pris: 190 kr. Pen/eft.løn/stud: 172 kr. Bestil billet på www.fof.dk/herning.

Rytmiske gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
1. marts: Ungdomssekretær Kent Rasmussen, Aarhus.
5. april: Bibelskolelærer Per Ladekjær,
Børkop.
3. maj: Lærer Peter Bruun, Herning.
Se mere på facebooksiden: Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke. Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe,
prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset.
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Landsdækkende bytteservice

• Plissegardiner
• Lamelgardiner
• Rullegardiner
• Persienner
• Insektnet
• Stofgardiner

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95

www.gardin-mester.dk

Landsdækkende bytteservice

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN

SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode
håndværk skabt med de reneste råvarer.

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

Vi arbejder med en klassisk brødfremstilling, der gør
vores friskbagte brød til en kulinarisk oplevelse.
Vi foretrækker at bruge kvalitetsprodukter,
når vi bager. Det er med til at sikre
den gode smag og det sunde brød.

www.skolegadensbageri.dk

Skolegade 3
7400 Herning
Tlf. 97 12 06 24

VESTERGADES STENHUGGERI
VESTERGADE 61 · 7400 HERNING
TLF. 97 12 05 93 · WWW.GUDNASON.DK
Åbent: mandag-torsdag 10.00-16.30 og fredag 10.00-16.00
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GUDSTJENESTER
i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

20.00

Rytmisk gudstjeneste

Fastelavn

Dks Folkekirkelige Søndagsskoler

10.00

Familiegudstjeneste

BK

10.

1. s. i fasten

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

17.

2. s. i fasten

Herning Sogns Menighedspleje

24.

3. s. i fasten

Promissio

8.30
9.40
10.00
8.30
10.00
8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN
JMN
JMN
BK
BK
BK

31.

Midfaste
søndag

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

Det danske Bibelselskab

20.00

Rytmisk gudstjeneste

MARTS

1.
3.

APRIL

5.
7.

Mariæ
bebudelsesdag

Gideonitter

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

14.

Palmesøndag

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Familiegudstjeneste

BK

18.

Skærtorsdag

KFUMs soldatermission

19.00

Gudstjeneste

BK

19.

Langfredag

Herning Sogns Menighedspleje

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN
BK

21.

Påskedag

KFUM og KFUK i Danmark

9.40
10.00
10.00

22.

2. påskedag

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

SES

28.

1. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.30
11.00
16.30

Konfirmation
Konfirmation
FRImesse

JMN
JMN
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

10.00

Konfirmation

MAJ

3.
4.

Lørdag

5.

2. s. e. påske

12.

3. s. e. påske

17.

Bededag

19.

4. s. e. påske

26.

5. s. e. påske

30.

Kr. Himmelfart

8.30
Gudstjeneste
10.00 Konfirmation
Herning Sogns Menighedspleje
8.30
Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
Herning Sogns Menighedspleje
9.40
Skriftemål
10.00 Gudstjeneste
Den Danske Israelsmission
8.30
Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
Herning Sogns Menighedspleje
8.30
Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
Vi henviser til åbningsgudstjenesten ved Himmelske dage

6. s. e. påske

Vi henviser til åbningsgudstjenesten ved Himmelske dage

Kirkefondet

JUNI

2.

BK
BK
BK
PNK
PNK
BK
BK
BK
BK
JMN
JMN

HERNING KIRKE
PÅ FACEBOOK
Find Herning Kirke på facebook og klik på »Synes godt
om«, så får du automatisk
orientering om gudstjenester og arrangementer.
JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen
SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30
foregår i Sakristiet.

Børnekirke. Ved højmesser er der under
prædikenen Børnekirke i Bethania.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke. To gange i måneden for
børn i 3. - 6. klasse.
CD-SERVICE fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis
kirkekaffe i Bethania. Dog ikke i skoleferier.
PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk
GUDSTJENESTER i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i
Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag
kl. 17-18 og mandag formiddag kl. 11-12 på
FM frekvens 96,2 mHz.

