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Af sognepræst
Bo Knudsen

rydforsiden !
Ryd forsiden og fortæl om barnet, der blev født
af en ung ugift pige i en stald en mørk nat i Bethlehem.

Hvorfor?
Ikke fordi det er en nyhed, for det er det langt fra. Det plejer jo ellers at være nyheder, man rydder forsiden for, men
dette er ingen nyhed. Det skete for mere end 2000 år siden.
Heller ikke fordi det er en specielt dramatisk beretning,
for vel var det dramatisk, da Kejser Augustus havde ud-

skrevet en folketælling, og Maria var taget med sin trolovede, Josef, til Betlehem for at blive talt med i hans slægt,
og det så viste sig, at der ikke rigtig var plads til dem nogen
steder, og at den højgravide Maria ganske snart skulle føde.
Men verdenshistorien har trods alt budt på større dramaer
end det.

Adresser
Præster

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag: mandag
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
Bellisvej 35 ◆ 23 26 68 49 ◆ sels@km.dk

Kirkens kontor

Østre Kirkevej 1 ◆ 97 12 23 38
Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
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

Herning Kirkes Hjemmeside: www.herningkirke.dk
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2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag

◆

27 40 13 74

Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A ◆ 20 27 98 27
smh@herningkirke.dk
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Adresser

Hvorfor

så?

Hvorfor så rydde forsiden? Det plejer da netop at være
breaking news, et stort drama eller en smuk historie, der
kan rydde forsiden.
Fordi det, der skete i Bethlehem for godt 200 år siden, stadig er verdenshistoriens mest afgørende begivenhed. Det
var Skaberen, der blev menneske og lod sig føde af en purung kvinde på 16-17 år. Det var Gud der kom tæt på og
blev en af os.

Om

advent

Advent betegner tiden før jul, og ordet »advent« er latin
og betyder (Kristi) komme. Adventstiden strækker sig
fra det nye kirkeår begynder 4 søndag før jul til den 24.
december. I år er juleaftensdag den 4. adventssøndag.
Adventstiden blev indført som en tid, hvor mennesket
havde muligheden for at bekende sine synder før den
store glædesfest ved Jesus fødsel. Samtidig er advent
tiden, hvor mennesket åndeligt skal gøre sig klar til at
modtage juleevangeliets budskab om Herrens komme
(Adventus Domini). Traditionelt er advents farve violet;
det er forberedelsens og fastens farve. Tidligere fastede
man i adventstiden for at gøre plads til julen, både konkret og i overført forstand. Tanken var, at folk så ville
opleve større glæde over julens budskab bagefter, men
adventsfasten slog aldrig igennem i Danmark.
I dag tager mange forskud på julen med kalendergaver
og julefrokoster i adventstiden. Det er måske derfor advent i dag har mange forskellige farver: rød, hvid, sort,
grøn, orange.

vidste du at ?

Heller ikke fordi det er en smuk historie, for det er det på
sin vis, men på den anden side er den også gennem årene
blevet så smuk og så idyllisk, at det netop kun bliver til »en
historie«, og mange mennesker har fået mere end nok af
den historie og alt det, der følger med af glans og glimmer
og gaver, så de flygter langt væk fra det. Virkeligheden er,
at det var en teenager, der skulle føde et barn, og gjorde det
under kummerlige forhold uden anden støtte og hjælp end
sin kæreste.

Hvorfor? For at frelse os og give os plads i sit evige rige!
Brorson udtrykker det helt præcist i en af de gamle julesalmer.
Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin Søn herned
for verdens synd at lide.
Det vorde vidt og bredt bekendt,
at Gud sin Søn for os har sendt
til jammer, ve og våde!
Hvo ville da ej være fro
og lade al sin sorg bero
på Jesu søde nåde?
(DDS 109 v. 4)

Juleaften
Juleaftensdag holdes der 4 gudstjenester i Herning
Kirke, og mere end 2000 mennesker plejer at være til
julegudstjeneste. Det glæder vi os over, men det giver
også en logistisk udfordring, for vi vil gerne give alle
den samme gode oplevelse af at være til julegudstjeneste. Derfor vil det i år være sådan, at der bliver udgang
gennem dørene i sideskibene, men INGEN indgang.
Al indgang vil foregå gennem hoveddøren ud mod torvet.
Velkommen til julegudstjeneste!
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New York, New
I efterårsferien var Herning Kirkes Drengekor på en begivenhedsrig rejse til New
York. Der var 47 sangere samt et kunstnerisk og organisatorisk team på otte,
heriblandt os. Der var nok at se til, når man rejser ti dage med drenge fra 10-21
år. I øvrigt blev vi fulgt af en hale af journalister fra DR, Berlingske, Herning
Folkeblad og TV Midtvest.

Carnegie Hall -

here we come

Vi lagde hårdt ud på turens første dag med den vigtigste begivenhed, nemlig
koncerten i selveste Carnegie Hall – en af de vigtigste koncerter i korets historie.
Ikke alt var let – flere af de yngste kæmpede med jetlag og den ene solist Lars
Møller var blevet syg, så programmet måtte ændres i sidste øjeblik. Med en ihærdig indsats fra Kristian Marius Andersens side med indøvelse af nye soli, gik det
alt sammen helt fantastisk godt. Den anden solist Anders Christensen, der er
ved at uddanne sig til sanger fik en større rolle og en af korets egne unge mænd
Nikolaj Rønholm sprang til og sang Widors Tantum Ergo med bravur. Publikum
var begejstrede og det var de tilrejsende fans / forældre ved sceneudgangen efter
koncerten også. Og Mads Bille, koret og vi andre var stolte og lettede.

Store

indtryk

I weekenden skulle koret ikke selv præstere, men i Harlem besøgte vi Projekt
Rousseau, en organisation, som hjælper unge fra en dårlig baggrund med at få en
uddannelse og mulighed for et acceptabelt liv. At se og tale med unge mennesker
som er udfordret af fattigdom og de ildsjæle, der gør en indsats for at hjælpe
dem, gav os alle noget at tænke over og en oplevelse for livet. Søndag morgen
drog vi til Brooklyn for at deltage i gudstjenesten i Brooklyn Tabernacle Church.
En anderledes gospelgudstjeneste som også gjorde et stort indtryk på os alle.

4

York
Efter gudstjenesten og en frokost gik vi tilbage til Manhattan over Brooklyn
Bridge, hvor vi kunne se hele skyline på afstand. Det var fantastisk og vejret var
med os.

Flere

koncerter

Mandag gav koret koncert på Grand Central Station, hvor den danske stjernekok
Claus Meyer har åbnet sin café, der hver dag har ca. 3.700 kunder. Der blev også
tid til et billede med Claus Meyer og hele koret i den kæmpe store hal. Om aftenen overværede vi en korprøve i New York City Gay Mens Choir. Sikke en hjertevarme vi blev mødt af og den begejstring de modtog vores sang med! Der var
flere gode korsatser, som måske kan ende på drengekorets program med tiden.
Inspiration er altid godt.
Tirsdag bød på turens sidste koncert i Trinity Wall Street Church og da vi alligevel
var nær ved Ground Zero benyttede vi lejligheden til at se den store mindepark,
hvor Jens fortalte om begivenhederne 11. september 2001. Derefter tog vi turen
op i det nye højhus, der er bygget der: One World Trade Center og fra 102 etage
kunne se ud over hele byen i det skønneste vejr. Dagen sluttede med sejltur ud
forbi frihedsgudinden til Staten Island.

Pop-up

sange

De sidste to dage blev mest brugt på sightseeing og shopping, men torsdag formiddag mødtes vi med Brønshøj Pigekor i Central Park og sang et par sange
sammen med dem. Pop-up-sang er en oplevelse helt for sig selv. Hvad enten det
er på en kirketrappe, i en park eller svævebane eller på Times Square - og hver
gang, når koret overraskede stemte i med flerstemmig sang fik vi de travle new
yorkere til at spærre øjnene op.
Vi var hele ugen beriget med det bedste vejr man kunne tænke sig, og der var en
god og humoristisk stemning i koret, som gør at vi ser tilbage på ugen sammen
med disse skønne unge mennesker med stor glæde. Tak for turen til alle.
Af Karen Bunk og
Jens Moesgård
Nielsen
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O pslags

KIRKEHØJSKOLE
Lørdag den 2. december i Herning Kirkehus

SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER

Pastor emeritus Kaj Mogensen, Thy: 			
»Tro og tvivl« - i litteraturen.
Tidsplan
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)

Et kristent fællesskab med bibel, sang, livsoplysning og hyggeligt fællesskab

10.30 - 11.00: Kaffe á 10 kr.

Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3.
torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14-16.

11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.)
Flere oplysninger på
www.herningkirkehoejskole.dk

Torsdag den 7. december i Bethania:
Anna Saarup, Bording: »Julerosen«.
Torsdag den 21. december i Kirkehuset:
Advents- og juleafslutning ved Jens Moesgård
Nielsen.

ADVENTSFEST
- FOR HELE FAMILIEN

18.30 i kirkehuset.
Onsdag den 13. december kl.
og
Vi begynder med fællesspisning
er
reft
De
.
får en dejlig julemiddag
meadventstale ved bedemand og
nBau
ik
Ulr
nighedsrådsmedlem
slege
ent
adv
og
adventshistorie - jule
ved
g
pto
iao
luc
kaffebord og til sidst
de fremmødte børn.
100 kr. for voksne. 		
Pris for spisning og kaffebord:
firmationsalderen).
Børn er gratis (til og med kon
g den 10. december til 		
Husk tilmelding senest manda
smh@herningkirke.dk

GODT

Torsdag den 18. januar i Kirkehuset:
Psykoterapeut Solveig Rosenkvist: 		
»Mønstre og vaner når livet slår knuder«.
Torsdag den 1. februar i Bethania:
Sognepræst Peder-Henning Søderstjerne, Lønborg: »Dem vi savner i de kristne fællesskaber«.

-

Torsdag den 15. februar i Kirkehuset:
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Kølkær,
fortæller om sit studieophold i USA.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne!

NYTÅR

1. janua
r - Nytår
sguds
ved Bo K tjeneste kl. 16.0
0
nudsen.
Efter gu
ds
mand A tjenesten holde
rne Bach
r
nytårstale menighedsråds
nighedsr
forådet byd
i våbenh
er på et
ønsker h
lille trak uset og meinanden
tement,
»Godt ny
hvor vi
tår«.

Søndag den 4. februar 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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stavlen
BEDEUGE
Evangelisk Alliance gennemfører igen i år
international bedeuge den 8. - 14. januar,
hvor kristne verden over samles i bøn til
Gud. Også her i Herning afholdes ugen af
en række foreninger og kirker, hvor man
samles til ca. en times bøn og lovsang med
følgende program:
Mandag ved Herning Bykirke, Poppelvej 3

Tirsdag i Åben Kirke på Olufsgade 10.
Onsdag i Herning Kirke 		
(Skriftemåls- og nadvergudstjeneste).
Torsdag hos Luthersk Mission, 		
Godthåbsvej 23.
Fredag hos Indre Mission i Bethania 		
på Torvet.
Lørdag i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
Søndag i Skt. Johannes Kirke.
Hver aften kl. 19.00.
Se mere på facebooksiden: 		
Evangelisk alliance - Herning
Arrangør: Herning Frikirke, Åbenkirke,
Herning Bykirke, Herning Oasekirke, Indre
Mission, Luthersk Mission, Sct. Johannes
kirke, Herning Kirke.

SOGNEAFTNER
I foråret 2018 byder vi igen på tre spændende sogneaftner med vidt
forskelligt indhold. Velkommen til tre aftner med livsoplysning og
godt fællesskab.
Onsdag den 7. februar: 			
Bibelen live: Bjergprædikenen
Klaus Laursen har specialiseret sig i at
recitere Bibelen. Denne aften reciterer
han Jesu bjergprædiken (Matt. 5-7).
Derefter oplæg til samtale og refleksion.

Onsdag den 14. marts: Livet og døden
Bedemænd Bente og Jørgen Ødegaard
vil fortælle om, hvad der er vigtigt at
tale om, før det er for sent: Organdonation, livsforlængende behandling og
ønsker i forbindelse med dødsfald. Endvidere de vil fortælle om deres oplevelser
som bedemænd.
Onsdag den 11. april: »Sange om afmagt og håb«
I mere end 40 år har det irske rockband U2 sunget om livet, meningen, troen, kærligheden - og håbet. Det er sange med smerte og
glæde, med kant og appel, det er sange, der stiller spørgsmål: Hvordan bevare troen, kærligheden og håbet i en verden med mistillid,
had og terror?
Foredrag (inkl. musikvideoer) ved sognepræst Jens Carl Moesgård
Nielsen, som har skrevet en bog om U2 - Himmel og hav i ét - U2´s
sange som salmer.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30
og der er en entrépris på 50 kr. pr. aften.

Alle er velkomne!

FAMILIEGUDSTJENESTE

KYNDELMIS

Mandag 5. februa
r kl. 19.00
i Herning Kirke

SE

Igen i år afholde
s kyndelmissegud
stjeneste.
Kyndelmisse kom
mer af Missa Can
dalarum,
der på latin bety
der lys-messe – og
det bliver
en gudstjeneste,
der tænder lys. M
idt Vest
Juniorkor synger
for og med men
igheden
denne aften, lede
t af dirigent Bent
e Bliksted.
Gudstjenesten le
des af sognepræ
st Jens
Moesgård Nielse
n.

Fastelavnssøndag – den 11. februar kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med tøndeslagning i
Bethania. Børnene må gerne komme udklædte. Præmier til de
mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost: Voksne: 40 kr.
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Se
Før

advent & jul
i herning kirke

listen her og find yderligere oplysninger på www.
herningkirke.dk

juletræet tændes

3. december - 1. søndag i advent kl. 15.15:
Musikandagt med Herning Kirkes Drengekor og Jens Moesgård Nielsen. Efterfølgende går vi til torvet, hvor borgmesteren
tænder byens juletræ.

Adventsgudstjenester
Der er en helt særlig stemning og tematik
over adventssøndagene, hvor kirkens store
adventskrans er tændt. Toner af længsel,
glæde, håb, smerte og forventning og
salmer, som vi kun synger i adventstiden.
F.eks. Vær velkommen Herrens år, Blomstre som en rosenår, Tak og ære være Gud
osv.
3. december: 1.søndag i advent kl. 10.00 		
ved Poul Kristensen.
10. december: 2. søndag i advent kl. 10.00
ved Bo Knudsen.
17. december: 3. søndag i advent kl. 10.00
ved Jens Moesgård Nielsen.

Advent i Kirkehuset
Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00
Onsdag den 13. december: 		
Adventsfest med fællesspisning, adventstale, adventshygge og luciaoptog.
Torsdag den 21. december kl. 14.00: 		
Sogneeftermiddag med advents- og 		
juleafslutning.

Store

musikoplevelser

Tirsdag den 28. november kl. 19.30:
Händels »Messias« med Herning Kirkes
Drengekor, Skt. Clemens Drengekor og
barokorkester.
Søndag den 17. december kl. 16.00 og
19.00: Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og Midt-Vest Pigekor.

For

børn

Onsdag den 6. december kl. 10.00:
Julekrybbespil med optrin at børn fra
Børnehuset Lindely.
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24. december - Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier ved Bo
Knudsen.

For

unge

Fredag den 1. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing.

Julegudstjenester
Juleaften er der fire gudstjenester i kirken,
og festen fortsætter de følgende dage:
24. december - Juleaften kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier		
ved Bo Knudsen.
24. december - Juleaften kl. 14.00:
Bo Knudsen - Midt-Vest Pigekor 		
medvirker.
24. december - Juleaften kl. 15.15:
Jens Moesgård Nielsen - Herning Kirkes
Drengekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.30:
Svend Erik Søgaard - Herning Kirkes
Drengekor medvirker.
25. december - Juledag kl. 10.00: Bo
Knudsen.
26. december - 2. Juledag - Sankt Stefansdag kl. 10.00: Jens Moesgård Nielsen.
31. december - Julesøndag kl. 10.00:
Jens Moesgård Nielsen.

Nytår
1. januar - Nytårsdag kl. 16.00: 		
Bo Knudsen. Vi begynder det nye år med
gudstjeneste.
Efterfølgende et lille traktement i våbenhuset, hvor menighedrådsformand holder nytårstale og vi ønsker hinanden »Godt nytår«.

Hele advents- og juletiden er
Herning Kirke åben 8-17 på hverdage,
og her kan man se kirkens italienske
julekrybbe

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,
bedsteforældre, nabo eller en ung pige i
huset. Ingen tilmelding nødvendig - bare
mød op! Hver fredag kl. 9.30 - 11.30 i
kirkehuset.

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. 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 d. 11. januar. Det koster ikke noget at deltage,
men tilmelding er nødvendig til Frauke
Meldgaard på mail smh@herningkirke.
dk eller mobil 20 27 98 27. Der er plads
til 12 babyer på et hold.

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

Velkommen til Herning Kirkes nye
gruppe, som henvender
sig til KVINDER I ALLE
ALDRE.
Et sted, hvor kvinder på
forskellige alderstrin og
med forskellige livserfaringer kan mødes. Mødre sammen med deres babyer,
småbørn eller førskolebørn er også
hjertelig velkomne! Hver gang en udvalgt bibelhistorie, sang og musik samt
små, lærerige aktiviteter til børnene. Vi
mødes i kirkehuset kl. 16.30 følgende
onsdage: 31. januar og 28. februar.
Fælles spisning fra 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 kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 20 27 98 27
eller på mail: smh@herningkirke.dk

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 kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf.
20 27 98 27 eller på mail: smh@herningkirke.dk

Gudstjenester i børnehøjde og fæll
esspisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn
er
gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag den 17, januar
Onsdag den 21. februar
Hver gang kl. 17.00 – 18.45
Vi inviterer børnefamilierne til en
gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grøn
t
fra salatbaren. Vi begynder med en
kort gudstjeneste i
kirken og går derefter i kirkehuset til
spisningen.
Ingen tilmelding
- man kommer
bare.

ESTEN
BESØGSTJEN
gs
besø ven, eller øn
Ønsker du at blive
t:
søgsven, så kontak
sker du at få en be
ke
au
Fr
er
arbejd
Kirke- og kulturmed
20 27 98 27.
.
tlf
på
Meldgaard

KIRKECAFÉEN

Kirkecaféen byder hver
onsdag på et interessant og indholdsrig
t program, gerne
med fokus på et bestem
t emne, som fx
musik og sang, livshistorie
r, litteratur, billeder, kreativt værksted
, dagens gæst og
m.m.
Kirkecaféen åbner sine dø
re hver onsdag
fra kl. 10.00 til 12.00 i
kirkehuset og er
åben for alle. Kaffebord
20 kr.
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Musik
i herning kirke
Lørdag 9. december kl. 15.00: Herning
Musikskoles julekoncert.
Søndag 17. december
kl. 16.00: Den traditionelle julekoncert med
Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Kristian Marius Andersen, tangenter.
19.00: Dorte og Mads Bille, dirigenter.
Entré 75 kr. Billetsalg via www.place2book.com
eller før koncerten. Dørene åbnes tre kvarter
før koncerten begynder.
Tirsdag 30. januar kl. 19.00: Koncert med
organist Morten Bunk og trompetist Andrea
Braun. Gratis adgang.
Mandag 5. februar kl. 19.00: Kyndelmissetjeneste med deltagelse af MidtVest Juniorkor,
ledet af Bente Bliksted.
Tirsdag 20. februar kl. 19.00: Orgelkoncert
med Kristian M. Andersen, som spiller 2. del
af Louis Viernes Piece en Style Libre.
Gratis adgang.
Fredag 23. februar kl. 16.30: Værkstedskoncert med unge sangere fra Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor.

rytmiske
gudstjenester
herning kirke kl.

20.00

1. december: Kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing. »Hvad er det der gør
jul til noget særligt?«.
5. januar: Studerende Thomas Kingo,
Aarhus. »Snak lidt med Gud«
2. februar: Sognepræst Morten Mouritsen, Vinding.
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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KRISTEN MEDITATION
Kristen Meditation, også kaldet Stille Bøn, har været en del af kirken
siden oldkirken. Her tilbudt som en form for åndelig praksis, præget af stilhed, enkelhed, fokus og fordybelse omkring Guds ord.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard.
Sted: Kirken.
Tid: kl. 16.15-17.00.
Følgende torsdage: 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5 og 21/6
Pris: Det er gratis at deltage.
Tilmelding: senest d. 15. januar via sms til 20 27 98 27 eller 		
mail til smh@herningkirke.dk

SOGNEREJSE
TIL SYDSVERIGE
27.-31. maj 2018
5 dages tur i 4-stjernet moderne komfortabel bus og
med professionel guide. Vi bliver indlogeret på »First
Hotel Christian IV« i byen Kristianstad og tager derfra ture til de mest
interessante kirke- og kulturhistoriske steder i Skåne, som fx de to store domkirker i byerne Lund og Växjö. Klosteret i Ystad, et af Sveriges
ældste bevarede klostre, vil også være ét af udflugtsmålene.
Nærmere program for turen kan afhentes 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

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
H
K
i

DAG
KIRKEDAG
DECEMBER

1.

Fredag

3.

1. s. i advent

INDSAMLING

TID

erning

irke

GUDSTJENESTE

PRÆST

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

Herning Kirkes Menighedspleje

9.40
10.00
15.15

Skriftemål
Gudstjeneste
Før Juletræet tændes

PNK
PNK
JMN

10.

2. s. i advent

Herning Kirkes Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

BK

17.

3. s. i advent

Blå Kors Varmestue

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

24.

4. s. i advent /
Juleaften

Herning Sogns Menighedspleje,
Blå Kors og Kirkens Korshær

10.00
14.00
15.15
16.30

Familiegudstjeneste
Gudstj.(M-V Pigekor)
Gudstjeneste (HKD)
Gudstjeneste (HKD)

BK
BK
JMN
SES

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

BK

26.

2. juledag/
Sct. Stefans dag

Mushemba Foundation,
Africa in Touch

10.00

Gudstjeneste

JMN

31.

Julesøndag

Den grønlandske bibelsag

10.00

Gudstjeneste

JMN

Det danske Bibelselskab

16.00

Gudstjeneste (efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår i våbenhuset)

BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

JANUAR

1.

Nytårsdag

5.

Fredag

7.

1. s. e. H3k

KFUMs sociale arbejde

10.

Onsdag

14.

2. s. e. H3k

Møltrup optagelseshjem

21.

3. s. e. H3k

Kirkens Korshær

28.

Septuagesima

Kristelig Handicap forening

10.00

Gudstjeneste

PNK

19.00

Skriftemåls- og
nadvergudstjeneste

BK

9.40
10.00
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
9.40
10.00
16.30
19.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse
Kyndelmisse

JMN
JMN
JMN
BK
JMN

JMN

FEBRUAR

2.

Fredag

4.

Seksagesima

Kofoeds Skole

5.

Mandag

11.

Fastelavn

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse

10.00

Familiegudstjeneste

PNK

18.

1. s. i fasten

Kristeligt Forbund for Studerende

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

SES
SES
SES

25.

2. s. i fasten

Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

MARTS

2.

Fredag

4.

3. s. i fasten

KLF – kirke og medier

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.

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.

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.

