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Konfirmander 2020
Menighedsrådsvalg 2020
Herning Sogns Børnekirke 140 år
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Menighedsrådsvalg 2020
Hvem skal være med til at sætte retningen for Herning sogn fra 1. søndag i advent og de næste fire år frem?
Det afgøres formentlig ved den valgforsamling, der afholdes den 15. september 2020 kl. 19.00 i kirkehuset.
Derfor er det nu, du skal overveje,
om det måske er dig, der kan bidrage
til fællesskabet og udviklingen i sognet ved at stille op som kandidat til at
blive én af de 11 folkevalgte, der sammen med kirkens præster og en med-

arbejderrepræsentant udgør Herning
Sogns menighedsråd.

opgaver
Menighedsrådet skal ifølge menighedsrådsloven styre sognets kirkelige
og administrative anliggender. Dertil
holder det som udgangspunkt møde
en aften om måneden, hvor retningen
for arbejdet bestemmes, større sager
som budget og regnskab behandles,
indstillinger fra udvalg godkendes og
afgørelse i personalesager
træffes mv.
Meget af arbejdet sker
imidlertid mellem de månedlige møder i en lang
række udvalg, som bliver
fordelt efter medlemmernes interesser og særlige
kompetencer. Her arbejdes
fx med planlægning af sogneaftener, koncerter med
Herning Kirkes Drengekor
og alle de andre arrangementer med kirkeligt indhold. Også teknisk-admi-

nistrative opgaver som planlægning
af istandsættelsesarbejder og tilsyn
med arbejdets udførelse ligger i betydeligt omfang i udvalg. Derudover er
der koordineringen af og evt. bidrag
til udførelsen af forskellige rent praktiske opgaver som forberedelse af
festaftener og anretning af kirkekaffe,
og opgaver ved gudstjenesterne som
frivillig kordegn, lægmandslæsere,
nadveruddeler eller AV-operatør.
Nogle medlemmer har særlige funktioner som kontaktperson i forhold
til personalet, kasserer osv. Der er
mange virkeligt forskellige opgaver,
så alle har mulighed for at være med
og bidrage på deres måde.

orienteringsmødet

20. august 2020
kl 19.00 i kirkehuset
den

Dette møde er - når du læser dette
- nok allerede afholdt. Det skulle oprindeligt have været i maj, men som
annonceret i Herning Folkeblad, på
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Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
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Sognepræst Bo Knudsen
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Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
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Fridag mandag
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Charlotte Rowan
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Fridag mandag
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Frauke Meldgaard
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Af menighedsrådsmedlem Tobias Ramm Eberlein,
formand for valgbestyrelsen

tet deres valgret til sognet. Der gælder særlige regler for kirkens ansatte.

20/8
kirkens hjemmeside og ved gudstjenester, blev det pga. corona-epidemien flyttet.
På mødet blev det arbejde, der i den
snart afsluttede valgperiode er sket
i menighedsrådet og hvilke særlige
opgaver, der allerede nu tegner sig
for det kommende råd gennemgået.
Der var mulighed for at drøfte, hvilke
visioner og ideer det nye råd kan arbejde med. Samtidig blev reglerne for
valget gennemgået og de kandidater, der forventer at stille op, kunne
tilkendegive deres interesse. Der er
kommet ny lovgivning om valget,
hvor udgangspunktet er, at valget
sker ved et møde – valgforsamlingen
- der i hele landet afholdes den 15.
september 2020.

valgforsamlingen

15. september
2020 i kirkehuset
den

Ved dette møde afgøres sandsynligvis det kommende menighedsråds
sammensætning. Mødet er offentligt,
men kun dem, der opfylder betingelserne for valgret og valgbarhed
kan stemme og stille op. For at være
valgberettiget / valgbar ved mødet,
skal man være med på valglisten. På
denne føres alle medlemmer af folkekirken, der er fyldt 18 år, har dansk
indfødsret eller har haft bopæl i Danmark i mere end 1 år og som samtidig enten har fast bopæl i sognet eller senest 1. september 2020 har løst
sognebånd til en af Herning kirkes
præster og i den forbindelse har flyt-

På mødet præsenterer kandidaterne
sig, der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til dem og der gennemføres en skriftlig og hemmelig afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet offentliggøres som det
sandsynlige kommende menighedsråd. Kun hvis der efterfølgende og inden 13. oktober 2020 opstilles andre
lister, end den liste, valgforsamlingen
bestemmer, udløses der afstemningsvalg med udsendelse af stemmekort
osv. den 17. november 2020.
Kandidaterne opstilles formelt først
ved mødet, men valgbestyrelsen vil
løbende orientere om de kandidater, den kender til på herningkirke.
dk, hvor deres evt. valgoplæg også
vil være tilgængeligt. Kandidater kan
dertil inden mødet henvende sig til
formand for valgbestyrelsen, Tobias
Ramm Eberlein eller medlem af valgbestyrelsen Karen Bunk.
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Konfirman
91 konfirmander har gennem et skoleår gået til konfirmandundervisning. De skulle have været konfirmeret den
19. april og 2. og 3. maj. Det satte Corona-epidemien en stopper for. Ni piger blev i stedet konfirmeret den 20.
juni, og nu håber vi at det lykkes at gennemføre konfirmationerne først i september.

lørdag den

20. juni 2020 ved bo knudsen
Bagerst fra venstre: Sara Marie
Johansen, Anne Hansen, Natascha
Lehmann Petersen, Nikoline
Lillelund Hansen, Louise Dahl
Vammen.
Forrest fra venstre: Camilla Brinth
Schousboe, Carla Bernadina Bautista Kastrup, Anna Christensen,
Malou Lehmann Petersen.

DEN 5. SEPTEMBER KL. 9.30
MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sarah Lodahl Fomsgaard
Hanna Borup Knudsen
Julie Bækgaard Sørensen
Sarah Elisabeth Thusholt
Samuel Andersen
Magnus Ryssel Cassøe
Johannes Vestergaard Dørken
Lucas Ravn Jacobsen
Thomas Højland Jacobsen
Simon Reinholdt Thomsen Jensen
Peter Dueholm Kristiansen
Bertram Scheel Søndberg Lassen
Tobias Fromberg Ørskov Mortensen

DEN 5. SEPTEMBER KL. 11.00
MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katrine Hansen
Julie Bergenhammer Lieberknecht
Annesofie Lund Poulsen
Julie Nørgaard Slot
Mathias Lyck Berthelsen
Marius Bonde
Johannes Eg de Boyett
Mathias Christian Freundlich
Mikkel Friis Hedelund
Marcus Østergaard Lauridsen
Magnus Fedder Pedersen
Marius Kjerulff Pedersen
Anton Lenus Seerup
Emil Romvig Schou

nder

2020

12. SEPTEMBER KL. 9.00

12. SEPTEMBER KL. 10.30

PARKSKOLEN

BIFROST M.FL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Emilie Sommer Sangill
Ida Thybo Laursen
Karoline Kirstine Pugflod Flarup
Lea Nymark Møller
Lærke Thornvig Mikkelsen
Sarah Sighvatsson Hansen
Frederik Bo Hollender Pedersen
Jonas Enemærke Krøjgaard
Mikkel Juhl Laustsen
Nicolas Teeranan Bach Nielsen
Thomas Mikkelsen

12. SEPTEMBER KL. 9.00
HERNING FRISKOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luca Muntwiler Johansen
Sophia Krarup Lehmann Jacobsen
Andreas Østergaard Dyrberg
Gustav Saxo Kaasgaard Nielsen
Jeppe Lindøe Gravengaard
Lasse Tolstrup Frydensberg
Lucas Mejer-Hansen
Matthias Junge Jacobsen
Mikkel Østergaard Dyrberg
Niels Mejlhede Kold
Sebastian Stubkjær Højfeldt
Victor Korntoft Mosegaard

Amalie Willemann Halberg Bachmann
Casandra Meinved Daniels
Clara Renee Villadsen
Emma Lunden Svensgaard
Emma Møller Pedersen
Filuca Johanne Møller Madsen
Frida Blaabjerg Radoor
Klara Olivia Jonsson
Line Ormstrup Poulsen
Luna Vallentin Kjeldsen
Lærke Lyhne Vaaben
Mia Bro Daugaard
Mia Elmelund Thissenius
Soffie Bruhn Christensen
Anton Fabricius Ravnsgaard Jensen
Aske Lykke Bundgaard Sørensen
Frederik de Voss Duus
Gustav Emil Løve Østerbye
Marcus Juhl Bak
Mikkel Harrild Weiglin
Søren Moesgård Nielsen
Theis Victor Buur Andersen
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Kaffebord 20

Sogneeftermiddags
møder

Et kristent fælless
kab med Bibel, sa
ng, livsoplysning
og hyggeligt fælle
sskab. Møderne er
åbne for alle og
holdes 1. og 3. to
rsdag i måneden
på
skift i Bethania
og Kirkehuset kl.
14-16.
3/9 i Bethania: Læ
rer Anna Lisbeth
Sonne, Herning.
17/9 i Kirkehuse
t: Gudrun Vest, Ta
rm
. Emne: »Kvindegrupper i landsb
yerne i Tanzania«.
1/10 i Bethania:
Sognepræst Per Ra
smussen, Silkeborg. Emne: »Min
e år i Etiopien«.
22/10 i Kirkehuse
t: Erik Påbøl And
ersen, Hvide Sande. Emne: »Hans
Kirke og fiskerne«
.
5/11 i Kirkehuse
t: Missionær Han
s Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
19/11 i Kirkehu
set: Forstander Eb
be Larsen, Møldrup. Emne: »Livet
på Møldrup«.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er

velkomne

OPSLAGS
Dåbskludeklub
Har du lyst til at være med til at hækle eller strikke
dåbsklude, er du velkommen i dåbskludeklubben,
som mødes en mandag i måneden i Kirkehuset kl.
14.30-16.30. Der er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene. Kontaktperson:
Anna Marie Christensen. Følgende mandage mødes
dåbskludeklubben: 7/9, 5/10 og 9/11.

Kristen Meditation

og uroKom og vær med til Kristen Meditation. I en travl
og søge
lig verden kan det være velgørende at stoppe op
der
ro og stilhed for en stund for at kunne mærke, hvad
age kl.
bliver givet til os helt frit. Vi mødes følgende torsd
. Te16.15-17.15: 3/9, 17/9, 1/10, 29/10, 12/11 og 26/11
maet for efteråret er ØDEMARKEN.
tekstVi følger hver gang en fast liturgi med musik, sang,
kærog
fred
den
søger
læsning og stilhed, og derigennem
Gud.
for
os
åbner
vi
lighed der ligger til os alle, når
Meditationen ledes af Bente Mørch
Ingen tilmelding nødvendig - man kommer bare

Bøn i Kirken
I en kristen menighed er bøn til Gud helt afgørende. Vi
inviterer til bøn for kirken og menigheden, og mødes den
første onsdag i måneden kl. 17.00 i Sakristiet: 2/9, 7/10 og 4/11.
Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden, præster og ansatte, aktiviteter i menigheden, for byen og landet.
Alle er velkomne.

Minikonfirmander
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Kirkelig
aftenun
dervis

ning

Til efterå
ret begyn
der Men
Aftenund
igh
ervisning
i Herning edsfakultetets Kir
gang und
kelig
Kirkes ny
erviser en
e kir
lok
nighedsfa
kultetet. S al præst og en und kehus. Hver
erviser fr
æt allered
fem dage
a Mee
: 28/10, 2
5/11, 27/1 nu kryds i kalende
ren de
, 24/2 og
Pris 250 k
24/3.
r. pr. gang
ell
alle fem g
ange. Tilm er 1000 kr. for
elding på
www.teolo
gi.dk/tilm
eld
Program
ligger i kir
ken og fin
kirkens hje des på
mmeside.

Eleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Frisk
ole er i efteråret
minikonfirmander ved Herning Kirke. Undervisn
ingen foretages af
Karen Nygaard Jensen og Bo Knudsen. Søndag
den 15. november
afslutter minikonfirmanderne årets undervisning
og medvirker ved
gudstjenesten, hvor de også får overrakt et diplom.
Velkommen til en
festlig gudstjeneste denne dag kl. 10.00.

STAVLEN
Sogneaftener

DIALOGMØDE
Onsdag den 11/1

OM TRO

1 kl. 19.00 – 21.0
0
i Kirkehuset

ndende sogneaftener
I efteråret 2020 byder vi på to spæ
ighedspræst Henrik Højlund.
9/9 kl. 19.30 i Kirkehuset: Valgmen
e blufærdigheden og vove troen«.
Emne: »Jeg tror du er her - at slipp
bog med dette emne, hvor han
Henrik Højlund har skrevet en
Samtidig stiller han spørgsmågår tæt på tvivlen, troen og livet.
og bede til ham og alligevel
let: Hvordan kan vi leve med Gud
med denne tro i mange samfrygtsomt flyve under radarhøjde
menhænge?
Brændgaard. Emne: »Et levet
7/10 kl. 19.30 i Kirkehuset: Ivar
har levet et indholdsrigt og
liv set i bakspejlet«. Ivar Brændgaard
koleforstander og direktør for
spændende liv og været bl.a højs
TV-Midt-Vest.
er velkomne
Entre inkl. kaffe og brød: 50 kr. Alle

En aften hvor du
kan møde sognep
ræst Sørine
Gotfredsen, rabb
iner Bent Melchio
r
og
imam Naveed Baig og prof
essor i fysik Holge
r Bech Nielsen
i en dialog om tr
o. Fire vidt forske
llige ståsteder,
der mødes i dial
og. Ikke for at bl
ive enige, men
for at tale samm
en og være ueni
ge sammen og
måske bliver klog
ere i mellemtiden
. Ordstyrer er
Özlem Cekic, der
er forkvinde for og
grundlægger
af organisationen
Foreningen Brobyg
gerne - Center for Dialogkaff
e. Dialogmødet he
r
et en del af
en lang række dial
ogmøder landet ov
er
Koldinghus og i D
– bl.a. på
OK1 i Aarhus.
Der serveres - selv
følgelig - en kop di
alogkaffe undervejs. Aftenen
koster 75 kr. og er
arrangeret af
Brobyggerne i sam
arbejde med Herni
ng Kirke.

Høstgudstjeneste
20/9 i Herning kirke kl.

10.00
Vi holder høstgudstjene
ster for at sige Gud tak
for,
hvad han har givet i årets
løb. Høstgudstjenesten er
en familiegudstjeneste,
som er tilrettelagt for båd
e
børn og voksne. Alle børn
må gerne tage lidt af årets
»høst« med (frugt, grønts
ager, blomster, brød, o.l.).
»Høsten« bæres ind ved
gudstjenestens begyndel
se i
et festligt optog. (Vi mødes
ved kirkedøren kl. 9.45).
Efter gudstjenesten ind
byder menighedsrådet
til
kirkefrokost i Kirkehuse
t, hvor den medbragte fru
gt
mm. sælges. Pris for voksn
e: 40 kr. Børn gratis. Ved
gudstjenesten samles der
et høstoffer ind, som for
deles mellem en række kir
kelige og humanitære organisationer.
Velkommen til børn og vok
sne
til en festlig gudstjeneste.

Alle helgens
gudstjeneste

Søndag den 1. november kl. 10.00.
som er
Denne dag nævner og mindes vi dem,
inden
som
ilier,
Fam
år.
e
sidst
døde i løbet af det
til at
igt
særl
ydes
indb
et,
mist
for det sidste år har
ag.
sønd
være med denne
Velkommen til en mindegudstjeneste!

Ny form på gudstjenester

kl. 16.30
Velkommen søndag den 6/9, 18/10 og 8/11
som kombinerer det
FRImesse er en ny form for gudstjenester,
tjenesten spiser vi
guds
Efter
er.
kendte fra højmessen med nye form
sten ved indgantjene
guds
n
inde
pizza i Kirkehuset. (Pizza bestilles
gen). Alle er velkomne.

Herning Kirkehøjskole

Efterårets tema er: »Fortællingens kraft
«
5/9 i Herning Kirke: Generalsekretær
Birgitte
Stoklund Larsen. »Taler Gud nudansk
?«.
3/10 i Gullestrup Kirke: Fhv. lektor
Else K. Holt, Århus.
»Gud Herren - også kaldet Jahve«.
7/11 i Hedeagerkirken: Professor i teol
ogi Kasper Bro Larsen.
»Tænkepause om den historiske J«.
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.herningkirk
ehoejskole.dk
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Herning sogns

børnekirke 140 år
Af Bente
Ramsgaard
Wagner

Børnekirke, Søndagsskole, Børnegudstjeneste - »Kært barn« har haft
mindst tre navne gennem tiden! Den
1. august var det 140 år siden, der begyndte søndagsskole - der i dag hedder børnekirke - i Herning Sogn.
Søndagsskolebevægelsen begyndte i
England i 1780.
Journalisten Robert Raikes var søndagsskolens pioner. Han var forfærdet over at se de forsømte og pjaltede
børn på gaden, specielt om søndagen,
hvor de havde fri fra fabrikkerne!
Raikes gjorde noget ved det! Sammen
med præsten og nogle hjælpere begyndte han søndagsskole, hvor børnene både lærte at læse og skrive, og
de lærte katekismen og fik gennemgået søndagens tekst, så de kunne få
noget ud af gudstjenesten. Og det blev
succes! I løbet af fire år voksede det
fra 90 til 50.000 børn.
I Danmark var der forskellige tilløb til
søndagsskoler op gennem 1800-tallet.

Søndagsskolens lærere 1936. Også provsten var søndagsskolelærer:
Christian L. Smidt (forreste række, nr. tre fra højre)
Det officielle stiftelsesår for søndagsskolerne som »landsbevægelse« var
1883: Ved sommermødet i Sorø den
19. juli 1883 vedtog bestyrelsen for Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark, at oprette børnegudstjenester (= søndagsskoler), men i Herning
var man allerede i 1880 begyndt. Det
foregik i Indre Missions hus Bethania,
der også fungerede som kirke fra 1887,
da den gamle kirke blev revet ned, til
den nuværende kirke var færdig i 1889.
Kristian Sørensen, født 1926, fortalte i
1998 om sin søndagsskoletid bl.a.:
Mit første møde var overvældende. Jeg
havde ingen anelse om, at der fandtes
så mange børn i Herning. Jeg mener

at kunne huske, at der var mindst er
par hundrede. Vi var inddelt i klasser,
drengene og pigerne hver for sig. … Jeg
tror, vi var 15-20 i hver klasse.
Lærerne …. Hos Chr. Jensen havde
vi det privilegium, at vi parvis skulle
skiftes til at være »bælgtrædere«. Vi
skulle via en pumpestang til en blæsebælg sørge for, at der var passende luft
i orgelmekanismen, så musikken lød
acceptabel.
Kristian Sørensen fortæller også om
juletræsfesten og sørdagsskoleudflugten med toget til Sunds Sø. I slutningen af sin beretning skriver han:
Hvad betydning havde disse år for os
(altså årene i søndagsskolen)? Man
husker naturligvis intet - eller næsten
intet - af de mere eller mindre forstandige »guldkorn«, der blev sået, men jeg
er overbevist om, at det vi hørte søndag
efter søndag, fik evighedsbetydning for
mange af os.
Gennem tiden har anonyme og
navngivne, kendte og ukendte, været
søndagsskole-/børnekirke-børn og
»lærere« og fået glæde, lærdom og
velsignelse af det.

Bethanias søndagsskolebørn engang mellem 1940 og 1950.
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Hjertelig tillykke til Bethanias Søndagsskole/Herning Sogns Børnekirke
med de 140 år!

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

Anonyme 		
Alkoholikere

Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Folkevirke

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Bethania hver anden mandag kl. 14.00
- 16.00. Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

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

Børn
& Unge
Babysalmesang

Spaghettigudstjenester

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.Vi mødes i kirken torsdage kl. 10.15-11.00 med efterfølgende kaffe og
the i Kirkehuset. I alt 8 gange.
Nyt hold begynder torsdag
den 29. oktober. Det koster
ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til
Frauke Meldgaard - smh@
herningkirke.dk / 52 11 18 61.
Der er plads til 12 babyer
på et hold.

Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 16/9, 21/10 og 18/11 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 Kirkehuset til spisningen.
Ingen tilmelding - man kommer bare.
Pris for mad. 30 kr. for voksne, børn gratis.
Info. smh@herningkirke.dk

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 Kirkehuset.

KirkeROD
KirkeROD er: Hygge og fællesskab, gode relationer mellem generationerne, sjove spil og gode lege, kreative aktiviteter, bibelfortælling, andagt og aftensmad - og så er
det for ALLE aldre og typer!
Der er KirkeROD i Kirkehuset kl. 17.00-19.00 på følgende datoer: 8. september, 6. oktober og 3. november.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejderen senest en
uge før pågældende aften.
Betaling for maden er på
30 kr. pr. voksen.
Alle børn spiser
gratis.
Velkommen!
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MUSIK
I HERNING KIRKE
Violin og orgel
Tirsdag den 22/9 kl. 19.00
Den tjekkiskfødte violinist Lada Fedorova, som til
daglig er solomusiker i Sønderjyllands Symfoniorkester, spiller ved denne koncert sammen med kirkens
organist Kristian Marius Andersen. Ved koncerten
med de to fremragende musikere er der fri entré.

Værkstedskoncert
Fredag den 25/9 kl. 17.00
Koncert med eleverne fra Den Jyske Sangskole.
Fri entré.

Cello og orgel
Torsdag den 8/10 kl. 19.00
Denne aften spiller cellisten Johanne Andersson sammen med kirkens organist Jesper Thimsen. De to musikere vil sammen spille et alsidigt program med vellydende musik, og vi skal bl.a. høre Max Bruch’s Kol
Nidrei, som er skrevet over en jødisk hymne. Fri entré.

Fauré’s Requiem
Søndag den 1/11 kl. 16.00
MidtVest Pigekor, Herning Kirkes Drengekor og
Det Danske Ungdomsensemble synger og spiller ved
denne koncert sammen under ledelse af dirigenten
Morten Ryelund. Vi skal høre den franske komponist
Gabriel Fauré’s berømte værk Requiem. Der er entré
ved koncerten.

Før juletræet tændes
Søndag den 29/11 kl. 15.15
Musikalsk andagt med Herning Kirkes Drengekor
Besøg Bang & Olufsen Herning
m.fl. Bo Knudsen er præst. Fri entré

Händels »Messias«
Onsdag den 2/1w kl. 19.30
Sct. Clemens Drengekor (Aarhus Domkirke), Herning Kirkens Drengekor og Ensemble MidtVest opEn helt unik butik - den første af sin slags i verden
fører Händels
»Messias«
under
af dirigenten
450 kvadratmeter
magiske Bang
& Olufsen oplevelser
i designledelse
og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
Søren
Kinch
Hansen.
Der
er
entré
ved
koncerten.
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!

Når intet andet er anført,
er Herning Kirke arrangør af koncerten.

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk
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Afsked med Mads Bille
Søndag den 4/10 kl. 10.00
I 35 år har Mads Bille været organist og dirigent
ved Herning Kirke. Den 1. juni gik Mads på
pension. Det skete i stilhed pga. forsamlingsforbud og forskellige restriktioner, men søndag
den 4. oktober svinger Mads Bille igen dirigentstokken og hele drengekoret medvirker ved gudstjenesten. Efterfølgende inviterer menighedsrådet til kirkefrokost
i Kirkehuset.

Udforsk livet

Hvad lever vi for? Hvordan bliver man
lykkelig? Hvad er den dybere mening med
livet? Det er nogle af de spørgsmål, vi
tager op i dette kursustilbud. Gennem videooplæg og studier i Bibelen, ser vi nærmere på, hvem Gud er
ud fra følgende beskrivelser: Den gode, troværdige, gavmilde,
befriende, tilgivende, livgivende og glade Gud.
Det er gratis at deltage i kurset, som afholdes følgende torsdage hen over vinteren 20/21: 8/10, 22/10, 26/11, 3/12, 14/1
11/2 og 4/3. Hver aften kl. 19-21. Tilmelding til sognepræst
Bo Knudsen.

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
4/9: Jens Bækgaard Dahl.
2/10: Ole Kjærgaard Madsen
6/11: Silas Lauridsen
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

RUM TIL TANKER?
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

SEPTEMBER

4.

Fredag

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

5.

Lørdag

9.30
11.00

Konfirmation
Konfirmation

BK
BK

6.

13. s. e. trinitatis

8.30
9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

9.00
10.30

Konfirmation
Konfirmation

JMN
JMN

Børne og Ungdomsklubber
ved Herning Kirke

12.

Lørdag

13.

14. s. e. trinitatis

Dansk Missionsråd

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

20.

15. s. e. trinitatis

HØST - offergang

10.00

Høstgudstjeneste

JMN

27.

16. s. e. trinitatis

Herning Kirkes Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

OKTOBER

2.

Fredag

4.

17. s. e. trinitatis

Ordet og Israel

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
med afsked for Mads Bille

BK
BK
BK

11.

18. s. e. trinitatis

Norea Radio

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

18.

19. s. e. trinitatis

Danmarks Kirkelige
Mediecenter

8.30
10.00
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

SES
SES
BK

25.

20. s. e. trinitatis

Luthersk Missions
Ydre Mission

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

Danske Sømands og
Udlandskirker

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

8.30
9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

PNK
PNK
PNK
BK

NOVEMBER

1.

Allehelgens dag

6.

Fredag

8.

22. s. e. trinitatis

Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd

15.

23. s. e. trinitatis

Indenlandsk Sømandsmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
Minikonfirmandafslutning

BK
BK

22.

Sidste s. i kirkeåret

Indre Mission i Danmark

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

10.00
15.00

Gudstjeneste
Før juletræet tændes

BK
BK

29.

1. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

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 også i kirken, sålænge der er begrænset deltagerantal til gudstjeneste.
Børnekirke: Ved højmesser er der under
prædikenen Børnekirke i Bethania.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke: En gange i måneden,
for børn i 3.-6. klasse.
KIRKEKAFFE Efter højmesser er
der gratis kirkekaffe i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier.

CD-SERVICE fra
gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CDoptagelse af gudstjenesten i din
sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i
kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke
Meldgaard eller en af præsterne.

PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk eller på Podcast eller SoundCloud.
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.

