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Parforholdet længe leve!
Livets labyrint
Efteråret bringer et
tiltrængt løft af lyden
i kirken
Klokkespillet i
Herning Kirke
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PARFORHOLDET LÆNGE LEVE!
- midtvejs i livet når forandringens vinde blæser

3 spændende foredrag om de glæder og udfordringer, som parforholdet
byder på, når vi er omkring eller godt-og-vel midtvejs i livet.
12 . september:
»…og så flyttede børnene hjemmefra, og så sad vi der…«.
Foredrag ved Steen Kruse, Center
for familieudvikling, Aarhus.
Hvordan navigerer vi i den frihed
og det tomrum, der opstår når ungerne flyver fra reden?
Hvordan ser vi nu hinanden – og genopdager og vedligeholder de kvaliteter, vi i sin tid faldt for hos hinanden?
Hvordan bevarer vi sammen kærligheden, glæden, gnisten
og respekten. Og hvad bruger vi den genvundne frihed til?
10 . oktober:
»At finde fodfæste på trods af små
og store bump på livets vej«.
Foredrag ved Lone Vesterdal,
præst ved Bramdrup Kirke.
»Livet efter de 50« er heldigvis en
dejlig tid, hvor livserfaring, rimelig økonomi og genvundet frihed, efter børnene er flyttet hjemmefra, giver
nye muligheder i parforholdet. Men der er også udfordringer og bekymringer, som skal tackles. Afslutningen
på arbejdslivet nærmer sig, kroppen er ikke længere 20

år, ens forældre har nået en plejekrævende alder og man
mister måske nogen. Hvordan opnår vi robusthed og livsgnist til at imødegå de »bump« som »livet efter 50« også
byder på. Som par - og måske alene?
14 . november:
Melodien, der IKKE blev væk…
Foredrag ved Søren Marcussen,
Center For Familieudvikling, København. Med musikalske indslag
af elever fra Den Jyske Sangskole.
»Og så levede de lykkeligt til deres
dages ende«. Sådan slutter alle gode eventyr. Prinsessen
fik sin prins og det halve kongerige. De fandt melodien,
som man siger. Hvordan sikrer vi at vort parforholds melodi fortsat spiller i den sidste halvdel af vort samliv - og vi
lever lykkeligt til vore dages ende? Hvordan bærer vi over
med bristede drømme og forventninger? Til hinanden og
til os selv? Og hvordan lærer vi at se alle kvaliteterne ved
hinanden - og overser fejlene?
Alle tre sogneaftner afholdes i Kirkehuset kl. 19.30
Deltagelse 100 kr. pr. aften, alle 3 aftner 250 kr.
Billetter kan købes på kirkekontoret.
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Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
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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

HERNING KIRKES HJEMMESIDE: www.herningkirke.dk

2

2. organist Kristian Andersen
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Af sognepræst
Bo Knudsen

En labyrint er en sjov ting. Når man har den på et stykke
papir, kan man sidde og prøve at se, om man kan få det
store overblik og finde den rigtige vej. Anderledes er det,
når man kommer til en af de labyrinter, som er i fuld størrelse, og hvor det er meningen, at man selv skal gå gennem
labyrinten og finde vejen.
Så har man ikke overblikket, til gengæld kan man opleve
det helt konkret, at man er kommet ind på en vej, som ikke
er den rigtige.
Måske fordi man bare går i ring, eller måske fordi man
pludselig kommer til et sted, hvor man ikke kan komme
videre.

Livets
labyrint
Livet er også en labyrint og Jesus siger:
»Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig« (Johs. 14,6).
Dermed siger han noget om, hvordan vi kommer til målet.
Målet for menneskelivet er evigt liv hos Gud.
Der kan være mange veje, som et stykke tid ser rigtige ud
og virker som om, det er den rigtige vej. Måske føles det
rigtigt og sandt at gå den vej. Måske opleves det som om,
det virkelig er livet, men Jesus er ret kategorisk og siger, at
der er kun én vej, der fører til målet, og den vej er ham selv.
Den, som hører mig, tror mig og følger mig, er på ret vej og
kommer til målet, siger han.
Der findes kun den ene vej til Gud, som går gennem Jesus.
Der findes kun den ene sandhed om os, om Gud og om
vejen til Gud, at vi har brug for en frelser, og der findes kun
det ene liv, som er virkeligt liv, nemlig livet med Gud.
Vi står alle i livets labyrint og skal finde vejen til målet.
Det er en rigtig labyrint, for der er kun én vej, men Jesus
har givet os løsningen og sagt, at det er ham, der er vejen og
at den, som følger ham, aldrig skal vandre i mørket (Johs.
8,12).

Så er der kun én ting at gøre. Det er at vende om og komme
tilbage til den rette vej, for det, som kendetegner en labyrint, er, at der er kun én vej igennem den.
Alle andre veje kan se rigtige ud i kortere eller længere tid,
men fører ikke til målet, for der er kun én vej til målet –
den rigtige.
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Efteråret bringer 		
et tiltrængt løft
af lyden i kirken
Af Tobias Ramm
Eberlein, menighedsrådsmedlem og formand for kirkeudvalget

Lyden i Herning kirke er på mange måder i forvejen noget særligt, både i kraft af vores dygtige organister og kor,
men ikke mindst i kraft af menighedssangen. Der skulle
præsterne jo nødig stå tilbage. For kirkens centrale opgave
er forkyndelsen og i den forbindelse er det selvfølgelig afgørende, at menigheden til gudstjenesterne er i stand til
at forstå præsternes prædiken. Men uanset hvor klart og
tydeligt der prædikes, skal lyden nå frem for at kunne gøre
en forskel. Her har det eksisterende højtaler-system alt for
ofte svigtet. Det har gennem årene givet anledning til tilbagevendende klager over manglende forståelighed og udfald, som det trods flere forsøg ikke er lykkedes at afhjælpe.
Derfor har menighedsrådet gennem flere år arbejdet målrettet med at få udskiftet anlægget. Efter grundig afsøgning
af mulighederne med flere mulige leverandører og ekstern
konsulent har menighedsrådet fundet frem til en løsning,
der forventes at give det ønskede markante løft af lyden i
Herning Kirke. Og langt om længe er det også lykkedes at
finde midlerne til det. I løbet af efteråret 2018 får kirken
således et nyt lydanlæg.

High-tech højtalere 			
og ny teleslynge
Ved valg af løsning har vi været opsat på at finde et system
der giver et markant løft ift. taleforståelse. Det nye system
bliver derfor et digitalt system, der styres af en digital lydprocessor (DSP). Det gør det både muligt at optimere lyden til kirkerummet og tilpasse den præcis til den enkelte
præsts stemme. En udfordring for højtaleranlæg i kirker
er den store rumklang, der er med til at mindske taleforståelsen. Det fænomen begrænser det nye højtaleranlæg i
hovedskibet med en helt særlig højtaler-teknik: der bliver
kun 2 store IntelliVox-højtalere ved korbuen. De består
til gengæld af hver 10 højtalerenheder, der sender lyden
målrettet mod hver deres del af hovedskibet (DDS-beams).
Derved bliver der færre lydrefleksioner i rummet og lyden
står klarere. Samtidig bliver lydtrykket ensartet i hele hovedskibet. Vi får på den måde samme slags højtalerteknologi, som man også har valgt i andre markante kirkerum:
Vor Frelser Kirke i København, St. Pauls Cathedral i London og Kölner Dom for nu at nævne et par af dem.
I sideskibene og i koret kommer der nye konventionelle
højtalere. Forbindelsen op til koret og organisten bliver der
taget hånd om med dedikerede højtalere i loftet over pulpituret.
Også de hørehæmmede i menigheden kan glæde sig til det
nye system - teleslyngen og rummikrofonen til bliver ligeledes skiftet.

Nye muligheder
Det eksisterende højtalersystem er kun egnet til at gengive
tale. Både i forbindelse med kirkelige handlinger og i forbindelse med rytmiske gudstjenester, har der derfor hidtil
måttet anvendes transportable PA-højtalere, der ikke har
kunnet dække rummet optimalt og den nødvendige op- og
nedtagning har begrænset brugen. Dette behov vil det nye
fastmonterede system kunne dække i kraft af mere alsidige
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højtalere og den indgående subwoofer. Anlægget vil også
omfatte nemt tilgængelige tilslutningsmuligheder for mikrofoner og instrumenter med XLR-stik.
Endelig giver den ønskede løsning mulighed for trådløs
betjening og bringer klokkeklangen, der i dag er vanskelig
at høre, ind i kirkerummet ved hjælp af en mikrofon i klokketårnet.

Tak til mange gode kræfter
Når det nu lykkedes at skifte lydanlægget ud og der er udsigt til både det ønskede løft af lyden og de nye muligheder,
skylder menighedsrådet en stor tak for uvurderlig hjælp
til Olav Helms, der ligesom ifm. etableringen af projektorløsningen igen har fungeret som ekstern konsulent i den
lange proces med at finde frem til det rette system.
En særlig tak også til Oticon Fonden, der har støttet projektet med 75.000 kr. ved siden af provstiudvalgets bevilling og derved har gjort det muligt at gå efter den bedste
løsning.

Velkommen til
menighedsmøde 2018
Søndag den 9. september indbyder menighedsrådet til menighedsmøde i kirkehuset umiddelbart efter højmessen.
Her vil menighedsrådet orientere om, hvad der foregår i sognet og hvad der aktuelt arbejdes med i menighedsrådet. Ligeledes vil der blive orienteret om de sager, der har optaget
menighedsrådet gennem det seneste år.
Alle er velkomne.
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OPSLAGS
Kirkehøjskole

Herning Kirkehøjskole har i foråret fejret et vellykket 25 år
jubilæum og fortsætter ufortrødent med efterårets tema
som er »Troens Efterklang«. Dette tema behandle
fire lørdage nedenstående vinklerne:
…i gudstro
Lørdag den 1. september i Herning kirkehus:
Sognepræst Bent Arendt, Århus. ”Gudstjeneste og guds
tro”.

…i musik
Lørdag den 6. oktober i Hedeagerkirken:
Organist Thorkild Møller, Nr. Galten/Vissing kirker.
»Indgang til den kristne Gud gennem musikken«.
…i natur
Lørdag den 3. november i Gullestrup Kirke:
Cand. teol. Ph.d i bioetik Mickey Gjerris, Hellerup. »Naturen i os selv« - om natur, etik og kristendom.
…i kunst
Lørdag den 1. december i Sct. Johannes Kirke:
Lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen, Aarhus.
»Billedkunsten og den kristne tro«.
Tidsplan
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.)
Flere oplysninger på
www.herningkirkehoejskole.dk
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Søndag den 23. september kl. 16.30
Søndag den 18. november kl. 16.30
FRImesse er en ny form for gudstjenester, som
kombinerer det kendte fra højmessen med nye
former. Efter gudstjenesten spiser vi pizza i kirkehuset. (Pizza bestilles inden gudstjenesten ved indgangen).
Alle er velkomne.
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Sogneeftermiddagsmøder
Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og
hyggeligt fællesskab. Møderne er åbne for alle og holdes
1. og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14-16.

.

Konfirmand-velkomst

Torsdag den 6. september i Bethania:
Else og Frode Gimm, Herning:
»Nepal - hinduisme og kristendom«.

Sidst i august begynder 4 nye hold med konfirmandundervisning.

Torsdag den 20. september kl. 14 i Kirkehuset:
Anette Stæhr, Kirkens Korshær Børn og forældre
støttende arbejder: »Diakoni i hverdagen«.

En del af undervisningen består i at deltage i menighedens liv og gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde
konfirmanderne velkomne også i kirken ved gudstjenesten.

Torsdag den 4. oktober i Bethania:
Sognepræst Poul Kristensen, Kølkær:
»At elske sin næste, når man er rig«.

De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor særligt til at deltage i den fælles velkomst-gudstjeneste søndag den 2. september i Herning kirke kl.
10.00.
Kom og vær med til at byde konfirmanderne!

Torsdag den 18. oktober i Kirkehuset:
Erik Maul, Bording:
»Da kartoffelstyskerne kom til Danmark«.
Torsdag den 1. november i Bethania:
Sygeplejerske Kirsti Kjeldsen, Hammerum:
»Når livet bliver svært - om sorg og hjælp i sorg«.
Torsdag den 15. november i Kirkehuset:
Hanne Svendsgaard, Brønderslev: »Når livet gør ondt«.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne!
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Klokkespillet
i Herning Kirke
Af organist
Mads Bille

Herning Kirke har sit eget markante
bidrag til byens lydidentitet, med sit
gamle fuldt udbyggede klokkespil
med 48 klokker.
Den mindste klokke vejer 8 kg og
den største omkring 1.5 ton. Tilbage i 1989 splejsede byens borgere
til klokkespillet for at fejre kirkens
100 års fødselsdag, og jeg blev sendt
på uddannelse i Løgumkloster, som
rummer én af Europas tre klokkenistskoler. Der var et ønske om at koble
Herning Kirke og Herning by på den
århundrede gamle tradition for klokkelyd i byrummet, som stammer tilbage til middelalderens Hansestæder,
hvor byens rige købmænd etablerede
klokkespil ved de rige købmandsgårde. Herfra spilledes dagens vise- og
dansemelodier. Fra de store bykirkers
klokkespil spillede man kirkens melodier. Senere blev de fleste verdslige
klokkespil nedlagt og kirken overtog
de verdslige melodier, som blev spillet
side om side med kirkens egen musik. Denne praksis er fastholdt overalt
i Europa, således at byens klokkespil
nu kan beskrives som hele byens spilledåse.
Det er ikke kirkens organist/klokkespiller, som selv bestemmer, hvordan
kirkens klokker benyttes. Kirkeministeriet har anbefalinger til brugen af
klokker, og mange af ringeskikkene
rummer århundrede gamle traditioner. Den faste timemarkering er op-
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stået på et tidspunkt, hvor borgerne
ikke gik med ur og derfor fik klokkernes hjælp til at orientere sig i tiden.
Klokkerne kalder til gudstjeneste og
til bryllup enten med ringning eller
med kimning. I de sidste minutter
inden gudstjenesten begynder, afsluttes ringningen med tre gange tre
bedeslag. Det er på det tidspunkt, at
menigheden holder op med at snakke
sammen inde i kirken og et fint signal
til byen om, at nu begynder en gudstjeneste.
Klokkespillet bruges til at understrege
både årets gang og kirkeårets gang.
Til jul spiller klokkespillet julemelodier, til påske spiller det påskens melodier. Ind imellem spilles melodier,
som refererer til årstiderne. Hvis jeg
for eksempel spiller »Et barn er født
i Betlehem« om sommeren, standser
folk mig på gaden og siger, at det må
jeg få rettet.
Kirkens tre klokker varsler for byens
borgere, når der foregår noget i kirken. Før bryllupper eller før de store
kirkefester kimes med en eller to
klokker. Når der kimes, slås en enkelt
eller to klokker hurtigt og vedvarende
an, og effekten er en tråd af lyd, der
varsler de faste bedeslag, som slås an
tre gange tre gange.
Nogle gange kobler kirken an til byens fester og store arrangementer. Da
Boxen for nogle år siden havde besøg

af Bruce Springsteen, arrangerede jeg
en klokkekoncert med Bruce Spring
steen melodier. Ejeren af Hotel Eyde
blev så glad, at han gav frokost, da jeg
kom ned fra klokketårnet. Da Boxen
havde besøg af Paul McCartney, spillede jeg When I’m Sixty Four og andre McCartney evergreens.
Enhver kirke kan, med øjnene rettet
mod kirkeministeriets anbefalinger,
etablere sine egne ringeskikke. Selv
har jeg lavet en lille ringeskik. Hver
gang jeg har besøg af børn, som skal
se og høre klokkespillet, spiller jeg »Se
den lille kattekilling«. Så ved alle medarbejderne ovre på rådhuset, at nu er
der igen børnebesøg i kirketårnet.
Denne praksis med at lade kirken
række ud i samfundet og lade samfundet række ind i kirken, er en særlig dansk praksis og måske en væsentlig grund til, at udsivningen fra Den
Danske Folkekirke ikke er nær så
markant i Danmark som i Tyskland
eller de øvrige nordiske lande. Hvis
kirken lukker sig om sig selv, bliver
den en sekt og dens gudstjenester til
en lukket fest. Kirkens klokker og
klokkespil bliver en del af byens lydlige identitet.

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
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16.
Entré for ikke-medlemmer: 61 kr.

Herning Kirkes
Legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far
eller bedsteforældre. Ingen tilmelding
nødvendig - bare mød op! Vi mødes
hver fredag kl. 9.30-11.30 i kirkehuset.
NB! Vi fejrer 10-års jubilæum i Legestuen fredag den 28. september kl.
10.00-13.00 med festlige aktiviteter for
hele familien. Der arrangeres fælles frokost for alle jubilæumsgæster, og derfor
ønskes tilmelding til arrangementet, senest den 21. september til kirke- og kulturmedarbejderen.

Babysalmesang
Vi inviterer til babysalmesang i kirken
hver torsdag fra kl. 10.15-11.00. Tilbuddet henvender sig til babyer mellem 3
og 8 måneder, sammen med mor eller
far (eller begge). Et nyt hold begynder
den 25. oktober.
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. Mail til smh@herningkirke.dk eller sms til 2027 98 27.
Et babysalmesangsforløb strækker
sig over 8
gange, og
deltagelsen
er gratis.

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

Spaghettigudstjenester

Nora’s Ark

FOR BØRN
& UNGE

Anonyme 		
Alkoholikere

Kirkens »kvinde- og mødregruppe«.
Der er bibelhistorie, fællessang og små børnevenlige aktiviteter på
programmet.
Sted: Kirkehuset - Tid: fra
kl. 16.30 følgende onsdage: 12. september - 10. oktober - 14. november. Fælles spisning: kl. 17.15 til 18.30. Voksne
betaler 30 kr. pr. person. Børn spiser
gratis. Tilmelding (senest dagen før arrangementet) til kirke- og kulturmedarbejderen på mobil 20 27 98 27 eller mail
til smh@herningkirke.dk

Konfirmandklubben – UNIK
Mødes hver tirsdag aften i kirkens
krypt kl. 19.00-20.30. UNIK er et tilbud til alle kirkens nuværende konfirmander. Vi mødes en gang ugentligt i et
kristent fællesskab, hvor vi er sammen
om forskellige aktiviteter. Tilmelding til
kirke-og kulturmedarbejderen.

Vi inviterer alle børnefamilier til gud
stjeneste i børnehøjde og til fællesspisning i kirkehuset med pasta, kødsauc
e
og grønt fra salatbaren.
Sted: Kirken
Tid: kl. 17.00-18.45 følgende torsdage
:
26. september, 31. oktober og 28.
november.
Ingen tilmelding
nødvendig man kommer
bare.

Kirkecaféen
Kirkecaféen byder hver onsdag på et
interessant og indholdsrigt program,
gerne med fokus på et bestemt emne,
som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m..
Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00 i kirkehuset
og er åben for alle.
Kaffebord 20 kr.

Besøgstjenesten
KUL – kirkens
ungdomsledere
Når du er blevet konfirmeret i Herning
Kirke, har du mulighed for at være med
i KUL-gruppen. Her mødes kirkens
ungdomsledere, som er interesseret i
at være med i kirkens forskellige aktiviteter for børn og unge. KUL mødes
samme tid og sted som UNIK, og der er
tilmelding til kirke-og kulturmedarbejderen.

Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard på tlf. 20 27 98 27.
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MUSIK
I HERNING KIRKE
Fredag den 28. september kl. 17.00
Værkstedskoncert.
Lørdag den 29. september kl. 16.00
Stiftende generalforsamling i kirkehuset for
Venneforening for Kristian Marius Andersen.
Kl. 17.00 Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen.
Kl. 18.00 Sammenskudsgilde og fødselsdagsfest på Den Jyske Sangskole for Kristian
Marius Andersen.
Lørdag den 6. oktober kl. 15.00
Koncert med Danmarks Ungdomsensemble Musik af Nielsen, Grieg, Sibelius m.fl.
Solister: Jakob Koranyi - cello, Christoffer
Sundqvist - klarinet. Orkester: DUEN - Det
danske Ungdomsensemble, udvalgte unge
fra Det Midtjyske Strygersamarbejde og OrkesterEfterskolen under ledelse af Morten
Ryelund. Entré 150/100 kr.
Mandag den 22. oktober kl. 19.30
Koncert med Badstue Ensemblet med solister fra MidtVest Pigekor og Herning Kirkes
Drengekor dirigeret af Maria Badstue.
Entré 50 kr.
Fredag den 26. oktober kl. 17.00		
Værkstedskoncert.
Søndag den 4. november kl. 16.00		
W.A. Mozarts Requiem med Danmarks
Ungdomsensemble, Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Solister Cæcilie
Cramon, Ellenmarie Rasmussen, Jeppe
Møller og Sebastian Haugstrup. 		
Entré 150 kr. Booking via www.herningkirkesdrengekor.dk eller køb ved døren fra tre
kvarter før koncertens begyndelse
Tirsdag den 13. november kl. 19.30
Orgelkoncert med Anne Agerskov. 		
Gratis adgang.
Besøg
Bang & Olufsen Herning
Fredag den 16. november kl. 17.00		
Værkstedskoncert.
Torsdag den 29. november kl. 17.45 og
kl. 19.30 Koncert med Anne Linnet, arr.
FOF, billet 225 kr. book via FOF.
Søndag den 2. december kl. 10.00		
Højmesse 1. s. i Advent Musik bl.a. af
Frandsen.				
Kl. 15.15 Før Juletræet Tændes med EnBANG & OLUFSEN HERNING
semble MidtVest
Torvet 20 og drengekoret.

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!

Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk
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Anne Linnet julekoncert
Torsdag den 29. november kl. 17.00 og kl. 19.30
Det er efterhånden en tradition,
at Anne Linnet og hendes trio
gæster FOF og Herning Kirke
for at give koncert som optakt til
advents- og juletiden.
Anne Linnet har udtalt, at hun
holder af den særlige stemning,
der opstår i kirkerummet og
særligt ved juletid. Til koncerten
vil det være hendes egne julesange fra »Linnets Jul«, der synges, men også sange med tekst af Johannes Møllehave og et par af de gamle julesange, vi allesammen kender,
vil fylde kirkerummene. I denne intime og akustiske koncertform vil
Anne Linnet også fortælle anekdoter om sangene og om, hvilke tanker
omkring jul og tradition der ligger bag tilblivelsen af julesangene, ligesom publikum får lejlighed til at synge med på nogle af hendes største
hits som f.eks. Tusind Stykker, Smuk & Dejlig og Barndommens Gade.
Billetsalg via www.fof.dk/herning - Pris: 225 kr. |
Pensionist/efterlønner/studerende: 207 kr.

Rytmiske gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
7. september: LTC-lærer Martin Haahr, Snejbjerg. 			
Emne: Himmel eller helvede?
5. oktober: Stud. teol. Andreas Knudsen, Aarhus.
2. november: Præst Brian Iversen, Gjellerup.
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

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

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

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95

www.gardin-mester.dk

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

RUM TIL TANKER?
Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

- vi bygger på dialog og samarbejde!
Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00

www.hotelherning.dk
1111

GUDSTJENESTER
i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

JMN
JMN

SEPTEMBER

2.

14. s. e. trin.

Dansk Missionsråd

8.30
10.00

9.

15. s. e. trin.

Herning Kirkes Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
med konfirmandvelkomst
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

16.

16. s. e. trin.

HØST - offergang

10.00

Høstgudstjeneste

BK

23.

17. s. e. trin.

Ordet og Israel

8.30
10.00
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
BK

30.

18. s. e. trin.

Norea Radio

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
JMN
JMN
JMN

JMN

OKTOBER

7.

19. s. e. trin.

Danmarks Kirkelige Mediecenter

14.

20. s. e. trin.

Luthersk Missions Ydre Mission

8.30
10.00
8.30
9.40
10.00

21.

21. s. e. trin.

Indenlandsk Sømandsmission

10.00

Gudstjeneste

PNK

28.

22. s. e. trin

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

Allehelgens dag

Danske Sømands og Udlandskirker

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

11.

24. s. e. trin.

Menighedsfakultetet

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

18.

25. s. e. trin.

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

PNK
PNK
PNK
BK

25.

Sidste søndag i
kirkeåret

Indre Mission i Danmark

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
Minikonfirmandafslutning

BK
BK

9.40
10.00
15.15

Skriftemål
Gudstjeneste
Før Juletræet tændes

JMN
JMN
JMN

NOVEMBR

4.

DECEMBER

2.

1. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

Børnekirke. Ved højmesserne er der under prædikenen børnekirke i Kirkehuset.
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 Kirkehuset. 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.

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
Gudstjenester kl. 8.30
foregår i Sakristiet.

