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Den 25. oktober blev
der holdt rejsegilde
på det nye kirkehus.

Gud blev en fisk
Adventsfest for hele familien
Jul og nytår i Herning Kirke
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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 også i år være sådan, at der bliver udgang gennem dørene i kirkens sider, men INGEN indgang.
Al indgang vil foregå gennem hoveddøren ud mod torvet.

VIDSTE DU AT?

Velkommen til julegudstjeneste!

ADVENT
De sidste fire søndag inden jul kaldes advent. 1. søndag
i advent er det kirkelige nytår, og adventstiden markerer en stille ventetid,
hvor man forbereder sig på Jesu fødsel julenat. Ordet »advent« kommer af det
latinske Adventus Domini, som betyder »Herrens komme«.
Temaet for prædiketeksterne i adventstiden er således Jesu komme, bl.a. med
indtoget i Jerusalem, men adventstiden har også et andet aspekt, nemlig forventningen om Jesu genkomst, hvilket flere af adventssalmerne handler om,
f.eks.»Tak og ære være Gud« og »Blomstre som en rosengård«. Jesu genkomst
er forventningen om, at han engang i fremtiden vil vende tilbage til jorden
og etablere Guds rige (hans andet komme). Derfor er advent også tænkt som
tiden, hvor mennesker åndeligt skal gøre sig klar til den store glædesfest ved
Jesu fødsel og til at modtage juleevangeliets budskab om Herrens komme. Adventstidens farve er den violette, som symboliserer bod og forberedelse.

GODT
NYTÅR

1. januar kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste ved Bo
Knudsen. Efter gudstjenesten holder menighedsrådsformand Arne Bach nytårstale og menighedsrådet
byder på et
lille traktement, hvor vi
ønsker hinanden »Godt
nytår«.

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
Trøstrup Vænge 14 ◆ 23 26 68 49 ◆
sels@km.dk

KIRKENS KONTOR

Løvbakkevej 9, Gullestrup ◆ 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
Torvet 12, lok. »Nordstjernen«
52 11 18 61 ◆ smh@herningkirke.dk

HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning Kirke og redigeres af
et redaktionsudvalg.
Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
Stof til bladet for marts - maj 2020
indleveres senest den 27. januar 2020 ◆ 		
Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Gud blev en fisk
Forretningerne har
for længst pyntet til
jul. Juleudsmykningen er hængt op i
gaderne. JuleforbeAf sognepræst
redelserne er alleBo Knudsen
rede godt i gang, for
inden længe skal vi fejre julefest. Men hvad er det egentlig,
det handler om?
Det handler om, at himlens Gud blev menneske.
Han, som har skabt himlen og jorden med alle galakser og
stjerner og planeter.
Han, som stadig råder og regerer både i himlen og på jorden.
Han, som har os alle i sin hånd.
Han blev et menneske som du og jeg.
Han gjorde det, fordi det var helt nødvendigt, for at vi skulle forstå, hvor meget han holder af os.
Han holder så meget af hvert eneste menneske, at han ønsker at frelse os fra fortabelsen.
Men var det virkelig nødvendigt, at Gud skulle blive et
menneske, for at vi skulle kunne forstå det?

Akvariefisk

Det er ikke helt nemt for os at fatte, men prøve at tænke på
et akvarium.
Sådan et som man har stående i stuen. Sædvanligvis er det
fisk, der bor i et akvarium, og de lever helt deres eget liv
næsten uafhængigt af, hvad der ellers sker i stuen.
Alligevel er fiskene jo ingenting uden, at der er én, der sørger for, mad, lys, den rette vandtemperatur, rengøring af
akvariet osv. Den, der passer fiskene, gør alt dette for, at
fiskene skal kunne leve i akvariet, og så kunne man jo godt

tro, at fiskene ville være glade for den, der passer dem, og
svømme hen og hilse på eller noget i den stil, når vedkommende kom hen til akvariet.
Ligesom en hund, der er glad for sin ejer.
Men, nej, jeg tror ikke, at der er nogen, der passer akvariefisk, der har oplevet det. Tværtimod er fiskene bange.
Nogle af de store fisk har måske lært, at når der kommer
et menneske, er det muligt, at der er mad, og så bliver de
måske stående ved kanten for at se, om de får noget, men
stikker man hånden ned til dem, er de væk.
Jeg ved ikke, om fisk overhovedet har følelser, i hvert fald
forstår de ikke, at der er en, der holder af dem og sørger
for, at de kan leve i akvariet. Hvis den, som passer akvariet,
virkelig skulle overbevise akvariefiskene om, at han holder
af dem, så ville det faktisk være nødvendigt, at han selv
blev en fisk og svømmede ned og talte til dem i det sprog,
de forstår.

Nat ved Betlehem

Okay, det er selvfølgelig ret langt ude, at et menneske
skulle blive til en akvariefisk, men det var jo faktisk noget
lignende der skete, da Gud blev et lille barn i en krybbe i
Betlehem.
Julenat kom Jesus og blev en af vores slægt. Den nat var det
Gud, der blev et menneske som os.
Han gjorde det, fordi det var den eneste måde, han kunne
vise os og fortælle os, hvor meget han holder af os.
Evangelisten Johannes udtrykker det på denne måde: »Ordet blev kød, og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed«
(Joh 1,14). Derfor er der virkelig god grund til at fejre julefest.
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Sensommer i Østrig
Herning Kirkes Drengekor på tur
Af Karen Bunk og
Jens Moesgård
Nielsen

Musikalsk, socialt og
læringsmæssigt berigende tur
Koret har en vision om hele tiden at blive bedre både musikalsk, socialt og læringsmæssigt.
Alle tre pinde kom i spil på denne tur.
Det musikalske blev udfordret ved hver eneste koncert i de
meget forskellige rum, vi mødte på turen.
Det sociale både på de lange busture ud og hjem, på forskellige hoteller og ved værtsfamilier. Bare det at være sammen i 8 hele dage 24/7 er der meget læring i.
Det læringsmæssige ved bl.a. at deltage i en katolsk gudstjeneste, arbejde sammen med et andet kor og være indkvarteret hos disse sangere og slutteligt med et besøg i Thomas
Kirche i Leipzig, hvor Johann Sebastian Bach arbejdede en
stor del af sit liv.

Gudstjeneste og 				
gæstebesøg i Graz
Tidligt om morgenen fredag før efterårsferien samledes vi
til morgenandagt i Herning Kirke og så gik turen den lange
vej i bus til Graz i Østrig. Vi ankom lørdag over middag til
solbeskinnet sensommer i Østrigs næststørste by.
I Graz mødte vi det drengekoret Grazer Kapellknaben
og de to kor øvede både sammen og hver for sig –og gav
samme aften et fin fælleskoncert i Herz-Jesu Kirche, hvorefter alle kormedlemmerne blev indkvarteret privat hos de
østrigske kormedlemmer.
Søndag var det Herning Kirkes Drengekor, der sang til den
romersk-katolske gudstjeneste og jeg (Jens) medvirkede
som præst i gudstjenesten og læste en af dagens tekster.
Det var en fin gudstjeneste og ganske usædvanligt valgte
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den katolske præst at invitere mig til at deltage i nadverfejringen. Det var en smuk opfølgning på Himmelske Dage
og drengene sang da også himmelsk.
Resten af dagen var drengene sammen med deres østrigske
værtsfamilier og oplevede mange spændende ting.

Landskamp
i Klagenfurt.
Klatring.

Efter koncerten kørte vi til Klagenfurt, hvor vi var indkvarteret på Jugendherberg på alt fra 1 til 5-personersværelser.
Tirsdag var turens tiltrængte solbeskinnede fridag, hvor
der blev slappet af om formiddagen. Ved frokosttid blev vi
kørt ind til centrum af byen og der skulle vi i grupper finde
et sted at spise frokost og selv organisere os, så alle havde
mulighed for at købe de souvenirs, som skulle i kufferten
hjem. Vi spiste aftensmad på herberget og aftenen bød på
hjemlig hygge med spil, landskamp set på computerskærm
i vores fællesrum og sidst men ikke mindst en fremragende Kahoot, som gruppelederne havde lavet om turen. En
god opladning til onsdagens vigtige koncert, hvor der også
skulle optages klip til DR-TV.
Onsdag formiddag bød igen på afslapning med en gåtur
i det dejlige sommervejr til Wörthersee, som ligger tæt
ved herberget. Kristian og Klaus måtte dog tage i forvejen
til kirken, hvor Kristian blev så opslugt af at spille på et
fantastisk kororgel, at de ikke nåede tilbage til den fælles
frokost. Dette gav også pote til aftenens koncert, hvor han
tryllede på tangenterne og spillede den vildeste Toccata
som solo. Klokken 14 mødte vi omklædte op i Klagenfurter Dom til prøve på aftenens koncert. Alle stillede skarpt
både til prøve og koncert, for at bidrage med det bedste vi
kunne, når det nu også skal ud på TV.

Bach på vej tilbage
Torsdag og fredag gik med busturen hjem til Danmark,
dog gjorde vi holdt i Leipzig, hvor vi fredag formiddag var
på guidet rundtur i Bach-museet og Thomas Kirche. Koret
rundede af med at synge en kantate af Bach i kirken.

Klatring, koncert og 		
Kahoot i Klagenfurt
Mandag rejste vi fra Graz. Desværre en korsanger mindre,
da Mads var faldet så uheldigt på søndagens udflugt med
værtsfamilien, at han måtte på hospitalet og opereres i
knæet. På vejen til vores næste destination besøgte vi, i lighed med sidste gang vi var i Østrig, Waldseilpark i Tscheppaschlucht. En klatrepark som kunne udfordre både de
yngste og ældste og hvor alle hjalp hinanden og heppede,
så rigtig mange overskred nogle grænser, som de ikke selv
troede muligt inden tiden. En bemærkning, som jeg (Karen) hørte flere gange fra nogle af de garvede, var: »Hvis du
ikke prøver »Flying Fox« (en svævetur på 300 m tværs over
en slugt) vil du med garanti fortryde det!«. Alle var glade
og tilfredse, da vi efter frokost på Deutscher Peter kørte
mod den lille by St. Paul, hvor vi havde vores 2. koncert i
klosterkirken. Dette var et dejligt gensyn med den lille by
bygget op omkring klostret. På trods af byens beskedne udstrækning var koncerten pænt besøgt og selv om drengene
var trætte leverede de en velklingende koncert.

Mætte og trætte og fyldt op af indtryk ankom vi til Herning sent fredag aften, hvor vi blev modtaget med længsel
af ventende forældre.

Jens Moesgård
med den
katolske præst.
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OPSLAGS
Adventsfest
– for hele familien

r kl. 18.30 i Bethania
Onsdag den 11. decembe
sning og
Vi begynder med fællesspi
ag. Deridd
får en dejlig adventsm
præst i
ne
sog
efter adventstale ved
ventsad
,
Fredens sogn Bo Gimm
kaffege,
tsle
historie, jule- og adven
de
ved
g
pto
bord og til sidst luciao
fremmødte børn.
e.
ebord: 100 kr. for voksn
Pris for spisning og kaff
).
d konfirmationsalderen
Børn er gratis (til og me
ndag den 9. december til
Husk tilmelding senest ma
smh@herningkirke.dk

Bedeuge

Evangelisk Alliance gennemfører igen i år
international bedeuge den 5.-12. januar, hvor krist
ne verden
over samles i bøn til Gud. I Herning afho
ldes ugen
af en række foreninger og kirker, hvor man
samles til
ca. en times bøn og lovsang med følgende
program:
Søndag ved Herning Oasekirke, 			
		
Bornholmsvej 8.
Mandag i Skt. Johannes Kirke.
Tirsdag

hos Indre Mission i Bethania på Torvet.

Onsdag i Herning Kirke 				
		
(skriftemåls- og nadvergudstjeneste).

Torsdag i Åben Kirke, Olufsgade 10.

Fredag

Lørdag
Søndag

i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
hos Luthersk Mission, Godthåbsvej 23.

i Herning Bykirke, Poppelvej 3.

Hver aften kl. 19.00. Se mere på facebooks
iden: Evangelisk alliance – Herning

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 Bethania kl.
14.30-16.30. Der er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene.

Arrangør:
Herning Frikirke,
Åben Kirke,
Herning Bykirke,
Herning Oasekirke,
Indre Mission,
Luthersk Mission,
Sct. Johannes kirke,
Herning Kirke.
Alle er velkomne

Kontaktperson: Anna Marie Christensen.
Følgende mandage er fastlagt:
Mandag den 9. december
Mandag den 20. januar
Mandag den 17. februar
Mandag den 16. marts
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Søndag den 19. januar kl. 16.30
som kombinerer
FRImesse er en ny form for gudstjenester,
Efter gudstjenedet kendte fra højmessen med nye former.
lles inden gudssten spiser vi pizza i kirkehuset. (Pizza besti
Alle er velkomne.
tjenesten ved indgangen).

STAVLEN

Herning Kirkehøjskole

e

e

Sogneaftener
Sogneaftener
Sogneaftener
-Forår
2020
Forår2020
2020
Forår
Onsdag d. 5. 2. – Kristian Bork Sørensen
Onsdag d. 5. 2. – Kristian Bork Sørensen
”At gå TILGIVELSENS vej”
”At
gå TILGIVELSENS vej”
I femte bøn i FADERVOR beder vi: ”Forlad os vor skyld, som også

Ivifemte
bønvore
i FADERVOR
vi: på
”Forlad
os vor skyld,
også
forlader
skyldnere”.beder
Billedet
vort forhold
til Gudsom
er ”fadervi
forlader
vore skyldnere”.
Billedet
på vort
forhold
til Gud
erkan
”faderbarn
forholdet”.
En fader tilgiver
sit barn.
Kun
på den
måde
det
barn
forholdet”.
En
fader
tilgiver
sit
barn.
Kun
på
den
måde
kan
det
nære forhold opretholdes.
nære forhold opretholdes.
Kristian Bork Sørensen er tidligere sognepræst
Kristian Bork Sørensen er tidligere sognepræst

Onsdag d. 11.3. – Jesper Birkler
Onsdag d. 11.3. – Jesper Birkler
”TILGIVELSE bag tremmer”
”TILGIVELSE bag tremmer”

I det topsikrede ”Enner Mark Fængsel” ved Horsens afsoner de
Iindsatte
det topsikrede
”Enner Mark
Fængsel”
ved
Horsens
afsoner de
fængselsstraffe
fra nogle
få år til
livstid
og forvaring.
indsatte
fra nogle få årrummer
til livstiden
ogrække
forvaring.
At være fængselsstraffe
præst i denne sammenhæng
særlige
At
være
præst
i
denne
sammenhæng
rummer
en
række
særlige
udfordringer og indebærer nødvendige teologiske overvejelser
udfordringer
og
indebærer
nødvendige
teologiske
overvejelser
omkring skyld og straf, håb og længsel, tro og tilgivelse.
omkring skyld og straf, håb og længsel, tro og tilgivelse.
Jesper Birkler er fængselspræst i Statsfængslet Østjylland
Jesper Birkler er fængselspræst i Statsfængslet Østjylland

Onsdag d. 22.4. – Elli Kappelgaard
Onsdag d. 22.4. – Elli Kappelgaard
”TILGIVELSE- krav eller gave?”
”TILGIVELSE- krav eller gave?”

Hvad er forskellen på TILGIVELSE og forsoning? Hvad gør jeg, hvis
Hvad
er kan
forskellen
TILGIVELSE
og forsoning?
Hvad
gør på
jeg, hvis
jeg ikke
tilgive,på
men
gerne ville kunne?
Kan man
tilgive
jeg
ikkevegne?
kan tilgive,
menman
gerne
villehave
kunne?
Kanogman
tilgive
på vred?
andres
Og kan
både
tilgivet
stadig
være
andres vegne? Og kan man både have tilgivet og stadig være vred?
Elli Kappelgaard er autoriseret psykolog
Elli Kappelgaard er autoriseret psykolog

Fastelavn
Familiegudstjeneste

Fastelavnssøndag – den 23. februar kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med tøndeslagning i Bethania.
Børnene må gerne komme udklædte. Præmier til
kattekonger og dronninger, samt til de mest fantasifulde og flotte udklædninger.
Kirkefrokost: Voksne: 40 kr.

Alle 3 aftener
Alle
3 aftener
foregår
i
foregår i
BETHANIA
BETHANIA
på Torvet
på
kl.Torvet
19.30
kl. 19.30
Entré: 50,- kr.
Entré:
inkl.
kaffe50,og kr.
brød
inkl. kaffe og brød

Lørdag den 7. december i 			
Hedeager Kirke:
Lektor, cand. teol. Kirsten 			
Andersen, Ribe.
»Hvad giver staten kirken - 			
hvad giver kirken staten?«
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

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. 14-16.
Tors. d. 5. dec.:

Britta Hald Vestergård, Ikast:
»Opvækst bag de barske klitter«.

Tors. d. 19. dec.: Bo Knudsen:			
		
»Julen står for døren«.
Tors. d. 16. jan.: 	Hospitalspræst Svend Erik
Søgaard: »På vej mod Gødstrup«
Tors. d. 6. feb.: Døvekonsulent Lilly Krarup,
		
Snejbjerg: »Afrika i mit hjerte«.
Tors. d. 20. feb.:	Poul Nygaard Kristensen:
»Præsten i arresten«
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne

Kyndelmisse

g Kirke
ar kl. 19.00 i Hernin
Mandag den 3. febru
efterhånden
idtVest Juniorkor er
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advent & jul
i herning kirke
se listen her og find yderligere oplysninger
på www.herningkirke.dk
før juletræet tændes

for børn

1. december - 1. søndag i advent kl. 15.15:
Musikandagt med Ensemble MidtVest,
Herning Kirkes Drengekor og Bo Knudsen.
Efterfølgende går vi til torvet, hvor borgmesteren tænder byens juletræ.

Onsdag den 4. december kl. 10.00:
Julekrybbespil med optrin at børn fra
Børnehuset Lindely.
24. december - Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier ved
Bo Knudsen.

adventsgudstjenester

Der er en særlig stemning og tematik over
adventssøndagene, hvor kirkens store
adventskrans er tændt. Toner af længsel, glæde, håb, smerte, forventning, og
forberedelse. Salmerne som vi kun synger
i adventstiden, hører med. F.eks. »Vær
velkommen Herrens år«, »Blomstre som en
rosengård«, »Tak og ære være Gud« osv.
Velkommen til adventsgudstjenester.
1. december: 1.søndag i advent 			
kl. 10.00 ved Bo Knudsen.
8. december: 2. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Jens Moesgård Nielsen.
15. december: 3. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Bo Knudsen.
22. december: 4. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Jens Moesgård Nielsen.
advent i bethania med
herning kirke

Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00.
Onsdag den 11. december: Adventsfest
med fællesspisning, adventstale, adventshygge og luciaoptog.
Torsdag den 19. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med advents- og juleafslutning.
store musikoplevelser

Onsdag den 4. december kl. 19.30:
Händels »Messias« med Ensemble MidtVest, Herning Kirkes Drengekor og Skt.
Clemens Drengekor.
Søndag den 15. december kl. 16.00 og
19.00: Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og Midt-Vest Pigekor.
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for unge

Fredag den 6. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved ungdomskonsulent Andreas Bøge, Børkop.
Emne: »Kom jul, kom, sne, kom gaver«.
Fredag den 3. januar kl. 20.00:
Rytmiske gudstjeneste ved stud. teol.
Kasper Bergholt, Aarhus.
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.
29. december - Julesøndag kl. 10.00:
Svend Erik Søgaard.
nytår

1. januar - Nytårsdag kl. 16.00: 		
Bo Knudsen. Vi begynder det nye år med
gudstjeneste. Efterfølgende et lille traktement, hvor menighedsrådsformand Arne
Bach 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

Anonyme 		
Alkoholikere

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

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

Folkevirke

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

Børn
& Unge
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.
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. Mail til smh@herningkirke.dk eller sms til 5211 1861.
Et babysalmesangsforløb strækker sig over 8 gange, og
deltagelsen er gratis.
Nyt hold begynder torsdag d.
23. januar kl.
10.15 i kirken

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 15. januar og 19. februar 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

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, Torvet 9.

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!
En plante uden rod har ikke gode vækstbetingelser, sådan også med os mennesker. Vi behøver "rødder" for
at stå fast i livets stormvejr. Derfor vil vi sammen opdage de livgivende rødder, vi har i den kristne tro og det
kristne fællesskab. KirkeROD er et mødested, hvor vi
ikke behøver at skjule, hvor ’rodet’ vores liv kan se ud.
Der er KirkeROD i Bethania kl. 17.00-19.00 på følgende
datoer: 5. december og 19. december
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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Kristen Meditation

MUSIK
I HERNING KIRKE
Søndag d. 1. december kl. 10.00:
Højmesse 1. Søndag i advent. Musik af
bl.a. John Frandsen. Hele drengekoret
medvirker.
Kl. 15.15: Før juletræet tændes med
Ensemble MidtVest og Herning Kirkes
Drengekor.
Onsdag d. 4. december kl. 19.30:
Händels Messias med Ensemble MidtVest, Herning Kirkes Drengekor og Skt.
Clemens Drengekor.
Solister: Sopran Pernille Stolting-Madsen. Alt Elenor Wieman. Tenor Anders
Christensen. Bas Mikkel Tuxen. Dirigent
Carsten Seyer-Hansen.
Entré 195 kr. Billetsalg: www. emv.dk
Søndag d. 15. december kl. 16.00
og kl. 19.00: Den traditionelle julekoncert med Herning Kirkes Drengekor og
MidtVest Pigekor. Dirigenter Dorte Bille,
Mads Bille og Charlotte Rowan.
Entré 80 kr. for voksne/ 20 kr. for børn
under 18 år.
Billetsalg på www. herningkirkesdrengekor.
dk og www. midtvestpigekor.dk
Fredag d. 28. februar kl. 17.30:
Værkstedskoncert med elever fra 		
Den Jyske Sangskole.

Kom og vær med til Kristen Meditation. I en
travl og stressende hverdag kan det være velgørende at stoppe op og søge ro og stilhed for en
stund.
Vi mødes følgende torsdage kl. 16.15-17.15: 5.
december, 19. december, 9. januar, 23. januar,
6. februar og 20. februar.
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.Det
vil sige den 4/12 og 5/2. (I januar henvises til skriftemåls- og nadvergudstjenesten den 8/1) Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden,
præster og ansatte, aktiviteter i menigheden, for byen og landet. Alle er
velkomne.

Rytmiske gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
6. december:
Ungdomskonsulent Andreas Bøge,
		
Børkop. Emne: »Kom jul, kom sne,
		
kom gaver«.
3. januar: 		
Stud. teol. Kasper Bergholt, Aarhus.
7. februar:
Højskoleforstander Robert Bladt, 		
		Børkop.
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 Bethania.

Besøg Bang & Olufsen Herning

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigtprogram, gerne med fokus på et bestemt emne,
som fx livshistorier, musik og sang, emner indenfor
Bibelenog kristendommen, litteratur, besøg af dagens
gæst og m.m.

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!

Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag 			
fra kl. 10.00 - 12.00 i Bethania og er		
åben for alle. Kaffebord á 20 kr.
BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk
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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

9.40
10.00
15.15

Skriftemål
Gudstjeneste
Før juletræet tændes

BK
BK
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

DECEMBER

1.

1. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

6.

Fredag

8.

2. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

JMN

15.

3. søndag i advent

Blå Kors Varmestue

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

22.

4. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

JMN

24.

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

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

JMN

29.

Julesøndag

Den grønlandske bibelsag

10.00

Gudstjeneste

SES

Det danske Bibelselskab

16.00

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

BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

19.00

Skriftemåls- og nadvergudstj.

BK

JANUAR

1.

Nytårsdag

3.

Fredag

5.

Helligtrekonger søndag

8.

Onsdag

Herning Sogns Missionsprojekt

12.

1. søndag efter Helligtrekonger

KFUMs sociale arbejde

10.00

Gudstjeneste

BK

19.

2. søndag efter Helligtrekonger

Møltrup optagelseshjem

9.40
10.00
16.30

Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

PNK
PNK
BK

26.

3. søndag efter Helligtrekonger

Kirkens korshær

10.00

Gudstjeneste

JMN

Kristelig Handicap forening

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

FEBRUAR

2.

S. søndag efter
Helligtrekonger

3.

Mandag

19.00

Kyndelmisse

JMN

7.

Fredag

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.

Septuagesima

Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

16.

Seksagesima

Kristeligt Forbund
for Studerende

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

23.

Fastelavn

Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

10.00

Familiegudstjeneste

BK

1. søndag i fasten

KLF – kirke og medier

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

MARTS

1.

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.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis
kirkekaffe i Bethania. Dog ikke i skoleferier.
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.

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

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.

