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nyt fra
menighedsrådet
Konfirmander forbereder
sig til gudstjeneste.
Af formand
Arne Bach

bliver det nogensinde
til noget?

		

Det spørgsmål har man kunnet stille sig selv og andre
mange gange i mange år vedrørende kirkehusbyggeriet.
Nu er der et relevant svar: Ja, det bliver til noget. Nu er detaljeprojekteringen i fuld gang og der har været en brugerworkshop med det formål at definere kravene til de enkelte
rum samt deres funktion.
Bevillingen er på plads, og det bliver spændende at se licitationsresultatet, når det kommer engang efter sommerferien. Der kommer mere nyt efterhånden, som det foreligger.
Drengekoret øver.

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

Herning Sogns Kirkeblad

udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
tof til bladet for september - november 2018
indleveres senest den 18. juni 2018.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S ◆ 97 17 11 22

Adresser

Af sognepræst
Poul Nygaard
Kristensen

hvad gør
et liv godt ?

Nu er sommeren efterhånden kommet - i hvert fald er
sommermånederne over os - og for mange af os er der
sommerferie inden for rækkevidde. Det er tiden, hvor vi
kan sidde ude og nyde varmen og de lyse aftner, hvor grillen tages frem og der tages lidt ekstra tid til at hygge med
familien over aftensmaden. Solen skinner, livet er godt og
man er glad!
Men har du egentlig tænkt over, hvad der skal til for at gøre
livet godt? Ikke bare når solen skinner, men livet i sin helhed? Er det rigdom og berømmelse? Er det at have, hvad
man har brug for til dagen og vejen? Eller er det gode relationer til venner og familie?
Gennem 75 år har der kørt en undersøgelse, som skulle
finde ud af, hvad der gør et liv godt, langt og sundt. Man
valgte 724 mænd og fulgte dem, fra de var teenagere i 1939
og indtil nu - halvdelen var fra Harvard Universitet, et af
de mest prestigefyldte universiteter i verden, og halvdelen
fra et slumkvarter i nærheden. Man spurgte dem løbende
ind til deres liv, hvor glade de var, og man undersøgte deres
helbred. Og hvad fandt man ud af efter 75 års studier?
Man fandt ud af, at det der betyder allermest for, om man
har et godt og sundt liv, er gode og nære relationer til fami-

lie og venner. Ensomhed og dårlige familierelationer, derimod, er som gift for ens liv. Så vil du have et godt og langt
liv, så sørg for at pleje din familie og dine venner! Sådan
siger undersøgelsen.
Ser man undersøgelsen i et kristent perspektiv, er det påfaldende, at Bibelen bruger mange familie-ord til at beskrive,
hvad det vil sige at tro på Gud. Gud kaldes vores Far, og
Jesus kalder ofte disciplene for sine brødre, og alle dem, der
tror på Gud, er brødre og søstre til hinanden.
Kristendommen fortæller os, at det bedste liv, vi kan få,
er, når vi har Gud som vores Far og Jesus som vores bror.
Vi er skabt til fællesskab med Gud og med vores næste. På
den måde afspejler kristendommen det, som undersøgelsen viser.
Når vi bliver døbt og tror på Gud, gør han os til sine sønner og døtre, og ved hans nåde og kærlighed får vi kraft til
at leve i nåde og kærlighed overfor hinanden. At have Gud
som far er derfor den bedste forudsætning for at have gode
relationer omkring sig.
Så hvad gør et liv godt? At leve i et godt fællesskab. Først og
fremmest med Gud som vores Far og Jesus som vores bror
og med vores medkristne som brødre og søstre!
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Konfirman
konfirmander fra parkskolen
søndag den

12. april ved jens moesgård nielsen
Bagerst fra venstre: Nicklas Ankerstjerne Klausen, Marcus Amdi
Madsen, Niklas Marcher Mooney,
Gustav Mølby Nielsen, Victor Neil
Laursen og Lasse Thorsø Nielsen.
I midten fra venstre: Lærke Honoré
Jørgensen, Lotte Liv Jensen, Emma
Dræby Fomsgaard, Henriette
Muraskaite Aagaard og sognepræst
Jens Moesgård Nielsen.
Forrest fra venstre: Lea Nathalia
Jepsen Østergaard Aas, Mira
Ørregaard, Steffi Bro Gnanarajah
og Julie Victoria Bernbom

konfirmander fra børneskolen bifrost
søndag den

29. april ved jens moesgård nielsen
Bagerst fra venstre: Mikkel Hoff
Grønkjær, Emil Sand Majlund,
Thomas Kjær Thorsen, Tobias
William Hauge Petersen og Niels
Kristian Hjelm Kristensen.
I midten fra venstre: Caroline Riis
Gaardsted Petersen, Olivia Lykke
Ehlers Nielsen, Freja Elmelund
Thissenius, Ditte Marie Jonsson,
Sofie-Amalie Heide, Julia Pedersen og sognepræst Jens Moesgård
Nielsen.
Forrest fra venstre: Tilde Domino
Kristensen, Nora Birner Hansen,
Gaia Vallentin Kjeldsen, Anna
Otkjær, Victoria Kring Østergaard,
Kathrine Duus de Voss, Julie
Østergaard Hansen og Mathilde
Marie Grundahl Persson.
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nder

2018
konfirmander fra midtjyllands kristne friskole
lørdag den

5. maj ved bo knudsen

Bagerste fra venstre: Filip Knudsen,
Jonas Bank Jensen, Victor Rindom
Skovsgaard, Jens Stampe Damgaard, Frederik Skytte Clausen,
Lucas Kjær Mikkelsen, Nicklas
Markussen.
I midten fra venstre: Michelle Stokholm Pedersen, Viktoria Rønde
Bak, Natasja Østergaard Sønderup,
Marcus Frifeldt Jørgensen, Silas
Kolsboe Lejbølle, Mette Kristine
Hansen, Olivia Rønde Raabjerg,
Celie Marie L Christoffersen.
Forrest fra venstre: Millie Thorning
Sunesen, Caroline Rosengaard
Jensen, Lærke Fløe Sivebæk
Kristensen, Sara Cecilie Stochholm
Fiil, Line Kærgaard Kølbæk, 		
Lea Skovbakke Andersen

konfirmander fra midtjyllands kristne friskole
søndag den

6. maj ved bo knudsen

Bagerste fra venstre: Mathilde
Lange Nielsen, Silas Østergaard
Christensen,Valdemar Markussen
Nørgaard, Laurits Romvig Schou,
Noah Thomas Sørensen, Hjalte
Bæk Østerby, Frederik Lyrum
Klauber, Tobias Nymark Christiansen, Louise Moesgaard.
Forrest fra venstre: Thea Josefine
Stendorf, Fiona Mørkbak,
Ditte Friis Kronvold, Kristina
Øhlenschlæger Lauridsen, Anna
Aunsbjerg Villadsen, Martha Marie
Schøler Christensen.
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39
hjul

Under altergang.

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Hver søndag og hver helligdag er der
en eller flere gudstjenester i Herning
Kirke og her samles en stor broget
skare mennesker i alle aldre og livssituationer. Nogle kommer tit, andre
af og til og nogle kommer langvejs fra
og er stemt til fest, for de er inviteret
til en af de mange dåb, der er i Herning Kirke (80 i 2017).
Hver eneste søndag er der særligt omkring højmessen kl. 10.00 en masse
mennesker involveret og 22. april - 3.
søndag efter Påske mødte jeg alle de
mange involverede - både ansatte og
frivillige - 39 mennesker i alt.

Bo prædiker.
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Carsten Færch.

de ansatte

de frivillige

Det er præsten, der leder afholdelsen
af gudstjenesten og også planlægger
hvilke salmer, der skal synges og skriver prædiken til dagens tekst, men til
selve gennemførelsen af gudstjenesten er der en lang række andre, der
er med.

Udover de ansatte var der en lang
række frivillige involveret.

Denne søndag var det Bo Knudsen,
der var præst og en lille pige blev døbt
denne dag. I sin prædiken fokuserede
Bo på, hvad det betyder, at Jesus er
vejen, sandheden og livet. Carsten
Færch, kirketjener, sørgede for, at kirken var åben, lysene var tændt, klokkerne ringede mv. Organist Mads
Bille ledte koret og spillede på orgel.
En halv time før højmessen var 25
drenge og mænd fra Herning Kirkes Drengekor (Hold B) mødt ind til
korprøve i Korlokalet i Kirkehuset og
øvede på de salmer, vi skulle synge.

Alle salmer og en del af liturgien
kommer på kirkens tre storskærme
og det er Leif Silkjær Mikkelsen,
der står for at sætte det op på computeren. Leif gør sig umage for at
gøre det fejlfrit, så det ikke giver de
andre ‘skærmtrolde’ problemer at afvikle programmet. Han fortæller: Det
knytter mig tættere til kirken at have
dette ansvar, og det gør også, at jeg dermed følger mere med i, hvad der sker i
og ud fra Herning Kirke. I dag var det
så Johan Christensen, der sørgede
for, at alle kunne synge med.
I et par år er en af bibelteksterne blevet læst op af en fra menigheden. Der
er ti, der skiftes og denne dag var den
første gang for Mette-Marie Jensen.

Mette-Marie
Jensen og
Carsten Færch.

Bente Mørch.
Leif Silkjær Mikkelsen.

Jenny og Karlo
Brondbjerg.
Lene Laugesen og
Margit Kristensen.

Hun læste fra Apostlenes Gerninger om Peter, der forkynder, at Jesus
er hovedhjørnestenen. Mette-Marie
havde forinden øvet sig på teksten og
haft et intromøde med Bente Mørch,
som er koordinator for lægmandslæserne.
Under prædikenen var der denne dag
Børnekirke for børn fra 3 år- 2. klasse
og Juniorkirke for 3-6 klasse. Margit
Kristensen stod for Juniorkirke og
Lene Laugesen fik børnekirkeparaplyen. Lene synes, det er vigtigt, der
er plads til børn i kirken og er glad for
at gøre det frivillige arbejde.
Som kordegn var det i dag Bent
Elmkvist, der tidligere har været menighedsrådets formand. Han hjælper
til med mange ting - han beder bl.a.
ind- og udgangsbøn, hælder vand i
dåbsfadet, hjælper præsten i messeklæder og er med under altergangen
- denne dag med uddeling af vin.

Johan Christensen.

Kirkekaffe.

Ved nogle gudstjenester er der fire
uddelere og således denne dag,
hvor Karsten Fuglsang og Daniel
Laugesen delte brød ud. Daniel
fortæller: Under salmen før prædiken går jeg ud i præstekontoret og
desinficerer mine hænder, inden jeg
skal dele brød ud. Nadveren som sakramente er meget værdifuldt for mig,
da Gud der giver sig selv og minder
mig om min afhængighed af ham. Det
er en opgave, jeg går til med stor respekt.
Efter gudstjenesten blev alle budt på
kirkekaffe i Kirkehuset og det stod
Jenny og Karlo Brondbjerg for. Inden gudstjenesten havde de dækket
bord og brygget kaffe mv.
Tak til alle 39 hjul, der fik det hele til
at køre og også tak til alle os andre,
der denne dag var med til at fejre
gudstjeneste i Herning. Vi ses igen
næste søndag!

Bent Elmkvist.
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Opslagstavlen
SOGNEUDFLUGTEN
GÅR TIL JELLING
Torsdag den 16. august
med afgang fra Kirkehuset kl. 9.00
Vi besøger bl.a. »Kongernes Jelling«, det
nye kulturhistoriske
museum, som ligger i
smukke rammer lige
overfor Jelling Kirke.
Kirken, to kæmpegravhøje og de to
berømte Jellingesten udgør
tilsammen JELLINGMONUMENTERNE, der i
1994 blev optaget på
UNESCO’s verdensarvsliste.
Traditionen tro byder programmet på formiddagskaffe
i idylliske omgivelser, servering af en 2-retters middag
et hyggeligt og indbydende sted, og afslutningsvis skal vi
forkæles med kaffe og kage. Velkommen til årets sogneudflugt! Forventet hjemkomst til Kirkehuset ca. kl. 18.00.

Pris for transport i bus, middag (ekskl. drikkevarer) og
kaffebord: 350 kr. pr. pers. Beløbet betales ved tilmelding til
kirke- og kulturmedarbejderen. Senest onsdag den 20. juni.

8

KIRKERNES
FAMILIEFEST
Lørdag d. 1. september kl. 10.00-13.00 på
Torvet
Det vil summe af liv, leg,
musik og glade børnestemmer, når vi inviterer byens
familier til fest på Torvet.
Den store, oppustelige
Hoppekirke vil stå klar til
hop og leg midt på pladsen, omgivet af forskellige
aktivitets-pavilloner. Og på
den lille teaterscene kan man opleve bibelhistorie, magi og trylleri, sang og dans.
Alle er velkomne. Aktiviteterne er gratis.

KRISTEN
MEDITATION

så kaldet Stille Bøn,
Kristen Meditation, og
ken siden oldkirken.
har været en del af kir
m for åndelig prakHer tilbudt som en for
enkelhed, fokus og
sis, præget af stilhed,
Guds ord. Ved kirke
fordybelse omkring
.
ard
ga
Frauke Meld
og kulturmedarbejder
Sted: Kirken
Tid: kl. 16.15-17.00
Torsdag den 21. juni
deltage
Pris: Det er gratis at
, man møder bare op.
ing
eld
Der er ingen tilm

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 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

FOLKEVIRKE

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

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

NORA’S ARK

FOR BØRN
& UNGE
HERNING KIRKES
LEGESTUE
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor, far,
bedsteforældre, nabo eller en ung pige i
huset. Ingen tilmelding nødvendig - bare
mød op! Hver fredag kl. 9.30 - 11.30 i
kirkehuset.
Sidste gang inden sommerferien:
22. juni, og vi begynder igen
fredag d. 17. august.

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. Alle pladser er desværre
optaget på forårsholdene.
Nyt hold begynder
torsdag d. 23. august.
Det koster ikke noget at deltage, men
tilmelding er nødvendig til Frauke Meldgaard - smh@herningkirke.dk/ 20 27 98 27.
Der er plads til 12 babyer på et hold.

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 onsdag d.
22. august. Fælles spisning fra kl. 17.15
til 18.30. Voksne betaler 30 kr. pr. person. Børn spiser gratis.Tilmelding (senest dagen før arrangementet) til kirkeog kulturmedarbejderen på mobil 20 27
98 27 eller mail til 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 29. august
Hver gang kl. 17.00 - 18.45
Vi inviterer 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.

UNGDOMSKLUBBERNE
UNIK OG KUL
Mødes hver tirsdag frem til sommerferien i kirkens krypt kl. 19.00-21.00.
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.
UNIK.

BESØGSTJENESTEN
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
Tirsdag d. 5. juni kl. 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius
Andersen. Herunder præsentation af
Venneforeningen for tangentspilleren
Kristian Marius Andersen.
Tirdag d. 12. juni kl. 19.00
Koncert med pianisten Emil Gryesten.
Onsdag d. 13. juni kl. 19.00
Sommerkoncert med MidtVest Pigekor.
Entré 80 kr./20 kr. børn under 18 år.
Tirsdag d. 19. juni kl. 19.00
Orgelkoncert med Anne Agerskov.
Lørdag d. 23. juni kl. 17.00
Koncert med Piedmont Pigekoret fra
Californien. Entre 50 kr.
Tirsdag d. 26. juni kl. 19.00
Sommerkoncert med Herning Kirkes
Drengekor. Entré 75 kr.
Lørdag d. 4. august kl. 11.00
Klokkekoncert med Benjamin Davis Mach.
Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.

sogneaftner efteråret

PARFORHOLDET LÆNGE LEVE!
- når vi er midtvejs i livet og
forandringens vinde blæser

3 spændende aftner i efteråret om livet i parforholdet og om, hvad vi
stiller op, når vi bliver udsat for små eller store bump på vores vej.
Onsdag den 12. september, den 10. oktober og den 14. november
Alle tre aftener kl.19.30.
Sæt kryds i kalenderen ved disse datoer allerede nu.

rytmiske gudstjenester
Herning

Torsdag den 7. juni i Bethania: Missionær Brian Madsen, Vejle: »Hil dig frelser og forsoner«.

Besøg Bang & Olufsen Herning

Torsdag den 21. juni i Kirkehuset: Falckredder Helmer
Olesen, Fjelstervang: »En falckredders hverdag«.
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne!

BANG & OLUFSEN HERNING
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20.00

Præst Christoffer Grøndshl Svinth Olesen, 		
Timring
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

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.

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

kirke kl.

1. juni:

SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER

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!

2018

KIRKECAFÉEN
Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne,
som fx livshistorier, musik og sang, emner indenfor Bibelen og kristendommen, litteratur, besøg af 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.
Vi holder ferie i hele juli måned og begynder igen onsdag
d. 8. august.

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
H
K
i

DAG
JUNI

KIRKEDAG

INDSAMLING

3.

1. s. e. trin.

Dansk Bibelinstitut

10.

2. s. e. trin.

17.
24.

TID

erning

irke

GUDSTJENESTE

PRÆST

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

Folkekirkens Ungdomskor

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

3. s. e. trin.

Diakonissestiftelsen

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

4. s. e. trin.

Sct. Nicolaitjenesten

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

1.

5. s. e. trin.

Kirkens Korshær, Herning

8.30
10.00

8.

6. s. e. trin.

Tværkulturelt center

10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Kølkær kl. 8.30
Gudstjeneste

BK
BK
JMN
JMN

15.

7. s. e. trin.

Diakonhøjskolen

10.00

Kølkær kl. 8.30
Gudstjeneste

BK
BK

22.

8. s. e. trin

Folkekirkens Mission

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

29.

9. s. e. trin.

Blå Kors Varmestue

10.00

Kølkær kl. 8.30
Gudstjeneste

PNK
PNK

JULI

AUGUST

5.

10. s. e. trin.

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

SES
SES

12.

11. s. e. trin.

Folkekirkens Nødhjælp

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

19.

12. s. e. trin.

Danmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

26.

13. s. e. trin.

Børne og Ungdomsklubber ved
Herning Kirke

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
konfirmandvelkomst

JMN
JMN

SEPTEMBER

2.

14. s. e. trin.

Dansk Missionsråd

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
SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30
foregår i Sakristiet.

