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Jesus var helt menneske
Hjertebånd kan døden ikke
gøre det af med - interview
med Svend Erik Søgaard
Konfirmander 2021
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DET SKER I SOGNET
Sogneudflugt
Torsdag den 19. august med afgang fra kirken kl. 9.00
Turen i år går til byen Lemvig, beliggende 23 km sydøst for Thyborøn, 24 km vest for Struer og 34 km nordvest for Holstebro.
Byen kan byde på en række seværdigheder som bl.a. Lemvig
Kirke. Denne senmiddelalderlige kirke er udstyret med elegant
rokokoinventar og smukke malerier med bibelske motiver af
Bodil Kaalund.
Traditionen tro byder programmet på:
• Formiddagskaffe i idylliske omgivelser
• Servering af en 2-retters menu på en hyggelig kro 		
		 eller restaurant
• Eftermiddagskaffe
Forventet hjemkomst til kirken 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
Frauke Meldgaard senest onsdag den 23. juni.
Velkommen til årets sogneudflugt!
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Jesus er helt menneske
- for Gud er intet menneskeligt fremmed
svar, du gav i går, er ikke de svar, du
giver i dag. Lidt skræmmende, ikke?
Men i sandhed bevægende!
Af sygehuspræst
Svend Erik
Søgaard

Gud siger til det lidende menneske,
at det ikke lider alene, og som følge
heraf får lidelsen ikke det sidste ord,
fordi det netop er Gud, der lider sammen med os.
Det giver ingen forklaring på, hvor
lidelsen kommer fra eller hvad den
skal til for, men alene en mulighed
for at forholde sig til sig selv som
lidende i lidelsen, hvilket så også er
aldeles afgørende: Jeg kan klage over
min lidelse, og jeg kan på trods af
min lidelse vide mig i Guds hænder.
Jeg har et rum at være menneske i,
som ikke engang lidelsen kan tage fra
mig.
Gud går selv ind i det meningsløse,
så intet menneske mere skal være
alene i et gudsforladt mørke. Vi søger forklaringer, når det meningsløse
rammer os. Men vi må lade ordene
vente i mørket – find én at vente
med! Længslen efter at blive elsket
midt i det meningsløse er langt vigtigere end alle gode forklaringer. Lev
spørgsmålene sammen om hvorfor
og hvortil. Og kære menneske: De

Den bedste forklaring er Jesu opstandelse fra de døde, som netop stadfæster, at det var Gud selv, der gennemlevede al menneskelig lidelse.
Opstandelsestroen begyndte, da den
opstandne Jesus mødte disciplene
inde bag frygtens og sorgens tykke
mure med et »fred være med Jer«, og
de genkendte ham som deres bror.

Gud går selv ind i det
meningsløse, så intet menneske mere skal være alene
i et gudsforladt mørke.
Livet i den tomme grav begyndte, da
Jesus kom til syne som den opstandne. Vi får mulighed for identitet på
grundlag af samhørighed med andre
mennesker, og troen på det evige liv
hænger dybt sammen med bekendelsen til Jesus Kristus som opstanden
fra de døde. I gudstjenesten og under
nadveren i særdeleshed erfarer vi den
korsfæstede som nærværende på en
måde, så vores hjerter forbinder sig
med Guds hjerte på tværs af liv og
død.

Gud har gjort døden til en del af
sig selv og dermed utilgængelig for
menneskets forklaring. Det betyder,
at døden alene er Guds. Døden er
aldeles tom. Det er ikke døden, der
fortæller menneskets historie færdig.
Menneskelivet bedømmes alene af
den korsfæstede og opstandne Jesus
Kristus.
For 10 år siden, den 22. juli, rystedes
vi af eksplosionen i hjertet af Oslo og
massakren på Utøya. Terrorangrebet blev udført af én enkelt person
og kostede 77 mennesker livet, langt
de fleste teenagere. Hurtigt fandt det
norske folk sammen i lidelsen. Den
norske kong Harald sagde i en mindetale: »Etter slike traumatiske opplevelser kan det ta lang tid å bygge seg
opp igjen. I denne tiden er det viktig
å huske på at sorgen har mange uttrykk, og det må være rom for dem
alle. Følelse av skyld og angst, raseri og
tomhet.« Oslo Domkirke, ja mange
skandinaviske kirker i øvrigt åbnede
sig med rum for alle følelser - i fælles
favntag med alle de ord, der venter i
mørket, og som er favnet af Guds levende hænder.
Gud er som en klippe, der er bristet
for at åbne mennesket en vej for tro,
håb og kærlighed, og Guds tårestrømme er rindende som den stadige elv og dybere end de norske fjorde.
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Hjertebånd kan døden
ikke gøre det af med!
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Svend Erik Søgaard har i mere
end 23 år været sognepræst ved
Herning Kirke og hospitalspræst
ved Regionshospitalet i Herning,
men her til sommer er det slut. En
lang og god epoke rinder ud – og
jeg har taget en snak med Svend
Erik, som har været min gode kollega gennem mere end 21 år.

Det hele forsvinder
Vi sidder i hans lille kontor på hospitalet, der ligger lige ved siden
den lille smukke kirkestue. Både
kontor og kirkestue forsvinder, når
det meste af hospitalet skal rives
ned efter det nye hospital i Gødstrup er taget i brug.

Svend Erik har været med i hele processen frem mod det nye hospital i
Gødstrup med den smukke hospitalskirke, som står klar til indvielse
i august. Utallige timer er brugt og
tusind tanker er tænkt - og nu skal
Svend Erik give stafetten videre til
sin efterfølger som hospitalspræst.
Selv takker han af sammen med det
hospital, der har været rammen om
størstedelen af hans virke gennem
årene her i Herning.

Midt i hele har jeg den tro,
at hjertebånd kan døden
ikke gøre det af med!

Modet til at 		
være tilstede i
intetheden
Svend Erik har med liv,
sjæl og lidenskab gået
op i at være præst på
hospital og i kirke - ja
det har været hans livsstil og gebet at være til
rådighed. Klar til at
tale med menneske i
dyb krise. Følge dem
en stykke på vejen. At
turde være i magtesløsheden og uvisheden sammen med en
patient ramt af kræft,
en ung mor og far,
der har mistet deres
lille barn.
Af erfaring ved han,
at der ikke findes
den patient, der ikke på den ene eller
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den anden måde har en kærlighedshistorie med. Bånd, der bandt,
mennesker der betyder noget - eller
smerten ved at have mistet en man
elskede.

Kærligheden, hjertegløden stærkere
er her end døden…
Han har talt med mennesker der
er ramt på eksistensen og sammen med dem er han dykket ned i
spørgsmål som »Hvorfor lige mig?«
eller »Hvor bærer det hen?« »Er der
noget på den anden side?«. Til tider
har han været der i smerten og intetheden sammen med mennesker i
krise og fyret Gud! »Hvordan kunne
du lade dette ske?« - og »Nu må du
tage dig af det lille liv, vi har mistet«.
»Midt i hele har jeg den tro, at hjertebånd kan døden ikke gøre det af
med!« siger Svend Erik, der færdes
på hospitalet som håbets gesandt –
ikke som den, der skal trøste sorgen
væk, men netop turde være i den.
Mens vi taler sammen, ringer telefonen og det er fra fødegangen,
hvor en lille familie har mistet et alt
for tidligt født barn - og det aftales
at Svend Erik kigger forbi senere.

Organist og 		
sangere er med
Svend Erik har i årenes løb været
rigtigt meget på Fødegangen - ligesom Onkologisk Afdeling fylder
meget.
Det har været en stor glæde at holde gudstjenester i Kirkestuen eller
holde aftensang eller musikandagt

At turde være i
magtesløsheden og
uvisheden sammen
med en patient

rundt på forskellige afdelinger, hvor
organister og sangere fra Herning
Kirkes Drengekor er med.
Et samarbejde, der i øvrigt fortsætter med den nye hospitalspræst på
Gødstrup.

De fantastiske
fem procent!
Svend Erik har gennem årene været
hospitalspræst samt beredskabspræst i Region Midtjylland og 5%
sognepræst ved Herning Kirke.
De fem % er de bedste fem % jeg
kender! Det har været en stor glæde
og inspiration at have Svend Erik
som kollega. Han har været en del
af teamet omkring Herning Kirke
- personalegruppen og menighedsrådet - og sat sit præg på vores sogn
med sin eftertænksomhed hjælpsomhed og visdom.

At se til det
»Så ser vi te´et« siger han tit og »så
tager vi det hen af æ vej«- og de kloge valgsprog gør vi klogt i at følge!
For det handler jo om at tænke sig
om en ekstra gang og tage hensyn
til andre!
Svend Erik har også trofast »set til«
sin plads som kirkegænger og del
af menigheden - og det er en rolle,
han stadig har, selv når nøglen til
kirken er afleveret!

Det med at skulle aflevere nøglen er
måske en lille ting, men symbolsk
betyder det meget, fortæller Svend
Erik. Der gør det klart. at en epoke
er slut. Det med at gå af, medfører
en ny identitet.
Vi vil gerne her fra sige TUSIND
TAK og ønske Svend Erik alt godt
og Guds velsignelse med hans nye
arbejde at være til som menneske,
morfar, medlem af vores menighed
- og meget mere!
Husk at tage det hen af æ vej!

Afskedsgudstjenes

te for
Svend Erik Søgaard

Søndag 13. juni Fromess
e kl. 9.00 og
Højmesse kl. 10.30 - be
gge i Herning Kirke
Efter højmessen er Menig
hedsrådet vært ved et afs
kedsarrangement med kirkefrokost i
Kirkehuset.
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konfirmander i he
En stor flok elever, som lige var begyndt i 7. klasse, iførte sig i september
mundbind og mødte op til konfirmandundervisning i kirkehuset. De har
lært om Gud og Jesus og Helligånden og tro og bøn og en hel masse andre
emner. Indtil jul foregik det som fysisk undervisning med de restriktioner
som nu var gældende.

LØRDAG 14. AUGUST KL. 9.30
BØRNESKOLEN BIFROST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asger Manne Ring Merrild
(Den internationale skole i Ikast)
Ava Blaabjerg Radoor
Gustav Frost Petersen
Ida Buur Ovesen
Karl Emil Christensen
Katrine Nybo Hildebrand
Klara Buur Ovesen
Knirke-Anine Nørgaard Vinding
Lasse Schou Kisum
Sofie Damholt Clausen
Valdemar Steenholt Jørgensen
Anna Kjær Kjærgaard
Jeppe Fredsø Lykou
Annemone Isabella Hauge Petersen
Oliver Sebastian Hauge Petersen
Sejr Sønderkjær Bjerre

SØNDAG 15. AUGUST KL. 9.30
PARKSKOLEN
•
•
•
•
•
•
•

6

Christian Frank Kromann-Pedersen
Dicte Elisabeth Lykke
Emil Bjerg Kristensen
Filip Honoré Jørgensen
Jannik Møller Dahl
Josephine Kiel Straarup
Lucas Bøndergaard Pedersen

•
•
•
•
•
•

Lærke Riis Pedersen
Mikkel Paibjerg Frederiksen
Nickie Kanpoon Andersen
Simon Ørgaard Nielsen
William Daunoras Nielsen
Bastian René Zingenberg

SØNDAG 15. AUGUST KL. 11.00
HERNING FRISKOLE
•

Bertram Jemal Brøndsted Jensen

•

Johanne Østerby Hedegaard

•

Kirsten Marie Lundsgaard-Leth

•

Milla Krogh Mørup

•

Nicoline Yde Nyborg

•

Simon Thorbøl Abildgaard Thuesen

•

Molish Changara Mosegaard

•

Alexander Hansen Kalbermatter

•

Alice Weidick Hersant

•

Anders Peter Rømer Brix

BRÆNDGÅRDSKOLENS TALENTKLASSER PÅ SØNDERAGER
•

Caroline Bergholdt Hald

•

Lukas Fuguo Østergaard

•

Mikkel Lund Svaneklink

•

Nicolai Yi Overgaard Nielsen

•

Rasmus Brouw Simmelkjær

•

Lasse Müller

erning kirke

2021

Fra begyndelsen af 2021 blev det som online-undervisning, ligesom deres
skolegang. De glædede sig til at blive konfirmeret i april og maj måned, men
sådan blev det desværre ikke. Corona-pandemien har også i år udsat konfirmationerne, som nu er fastsat til fire dage i august. Vi ønsker konfirmanderne og deres familier en dejlig dag.

LØRDAG 21. AUGUST KL. 9.30

LØRDAG 28. AUGUST KL. 11.00

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•

Sofia Kasandra Hansen

•

Anna Ryssel Cassøe

•

Clara Damgaard Laugesen

•

Sofia Liv Hesseldal Kastbjerg

•

Rebecca Kirstine Kjøller Thorkildsen

•

Dianna Ingrid Prindahl Lyngholm

•

Cecilie Isabella Østergård

•

Josefine Birkild Langhoff

•

Anton Aastrup Christensen

•

Dicte Langkjær

•

Boaz Lee Adelin Jørgensen

•

Kirstine Elisabeth Bygvrå Laugesen

•

Malthe Norup (Parkskolen)

•

Jenny Tiffany Bech Mikkelsen

•

Mikkel Ringgaard Poulsen

•

Jennifer Mørkbak

•

Jessie Vendler Philipsen

•

Nora Alexandra Stoubæk

•

Filip Andersen

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•

Rasmus Borg

•

Sarah Vium Christiansen

•

Elias Henrik Hesseldal Kastbjerg

•

Josefine Gyldenlev Jespersen

•

Hjalte Dupont Lomholt

•

Nanna Moesgaard Poulsen

•

Noah Kjær Mikkelsen

•

Augustaa Sofia Cornelia Thomassen

•

Simon Lydiksen Friis

•

Viktor Jens Aarestrup Kruse

•

Oliver Vagner Meyer Nielsen

•

Junior Elias Pilley

LØRDAG 28. AUGUST KL. 9.00
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OPSLAGSTAVLEN
Kirkecaféerne

Vi mødes i vores to mindre Kirkecafé-gru
pper i Kirkehusets
Multisal henholdsvis mandage og onsdage
fra kl. 10.00 - 12.00.
Nye gæster er også meget velkomne efter
forudgående tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard på tlf.
52 11 18 61.
Hver den første onsdag i måneden samles alle
de små Kirkecafégrupper til foredrag i Kirkehusets Multisal
fra kl. 10.00-12.00.
Vi holder FERIE i hele juli måned og begy
nder igen onsdag
den 4. august.
Pris: 20 kr. for kaffe og brød.

Sogneeftermiddagsmøder
Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og hyggeligt fællesskab.Møderne er
åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14-16.
Kaffebord á 20 kr.
3. juni i Bethania: Christian Poulsen, Herning:
»Fra missionshus til fattighus - glimt fra en opvækst«.
17. juni i Kirkehuset: Frede Møller, Ans:
»Mit liv som præst«.
Alle er velkomne.

Dåbskludeklub

Kirkernes Familiefest
på Torvet

00 - 13.00
Lørdag den 21. august kl. 10.
være fyldt med masTorvet vil denne formiddag
bl.a. en »Noas Ark«ser af sjove børneaktiviteter,
netrailer fra KFUM
hoppeborg og en såkaldt bør
til mange forskellige
og KFUK, hvor der indbydes
lter. Der vil også være
aktiviteter som fx at gå på sty
selve forkyndelsen er
musik, leg, banko og gøgl, og
Der vil være gratis
der selvfølgelig også tænkt på.
ger forbi.
kaffe, saft og kage til alle der kig
dag på Torvet,
Kom og vær med til en festlig
hvor alle er velkomne!

at hækle eller strikke
Har du lyst til at være med til
i dåbskludeklubben,
dåbsklude, er du velkommen
en i Kirkehuset.
som mødes en mandag i måned
igt samvær over hækDer er andagt, kaffe og hyggel
le- og strikkepindene.
ristensen.
Kontaktperson: Anna Marie Ch
t:
Følgende mandage er fastlag
i.
Mandag den 14. jun
(Juli ingen dåbskludeklub)
Mandag den 16. august.

Bøn i Kirken

I en kristen menig
hed er bøn til Gud
helt afgørende. Vi
inviterer til bøn
for kirken og men
igheden, og mødes
onsdag den 2. juni
kl. 17.00 i Sakrist
iet.
Vi vil bede for kirk
ens arbejde, for m
enigheden, præste
og ansatte, aktivite
r
ter i menigheden,
for byen og landet
.
Alle er velkomne.
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FORENINGER MED TILKNYTNING 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

Markedspladsen 3A •
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
Herning Kirkes Legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen
med deres mor, far, bedsteforældre.
Ingen tilmelding nødvendig - man møder bare op!
Hver fredag kl. 9.30 - 11.30 i kirkehuset
Herning Kirkes Legestue holder sommerferie fra og med fredag den 11. juni og til
og med fredag den 6. 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.

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.
Onsdag den 25. august kl. 17.00 - 19.00
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

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 26. august. 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.
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MUSIK
I HERNING KIRKE
KONCERTER
Torsdag den 17. juni kl. 19.00 og kl. 20.00: To sommerkoncerter med Herning Kirkes Drengekor. Billetsalg fra 1. juni på www.herningkirkesdrengekor.dk

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
4. juni

Teologistuderende Mathias
Gotfred Jensen. Emne: »Rejs dig,
bliv lys«.

Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange,
rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.
Se mere på facebooksiden:
Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke

Tirsdag den 29. juni kl.
19.00: Orgelkoncert med kirkens organist Kristian Marius
Andersen. Fri entré.

Onsdag den 14. juli kl. 19.30:
Cello og klaver. Koncert med
Andreas Broch cello og Jesper
Thimsen, klaver. Fri entré.
Fredag den 13. august kl.
19.30: Orgel koncert med
kirkens organist Jesper Thimsen.
Mandag den 23. august kl.
19.00: Den Danske Salmeduo
- Jazz til sommeren. Christian
Vuust, saxofon og Hans Esbjerg, klaver. Entré 50 kr, betales ved døren.

Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.
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Stemmegaflen
Fællessang ved middagstid
Tirsdag den 31. august kl. 11.00 - 13.30
Vi inviterer til en musikalsk formiddag i fællessangens
tegn i selskab med Jesper Thimsen ved klaveret og Frauke
Meldgård som vært. Efter vi har sunget ca. 1 times tid, vil
der blive serveret en let frokost for os.
Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen før på
mobil 52 11 18 61.
Alle er velkomne!

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Besøg Bang & Olufsen Herning

HER ER DER
PLADS TIL DIN
ANNONCE

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

RUM TIL TANKER?

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

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

- 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
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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

• Plissegardiner
Velkommen
til Hotel Herning 11
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HER ER DER
Tlf.: +45 97 22 24 00

• Lamelgardiner

• Rullegardiner
Nabo
til MCH og Jyske Bank Boxen
11-05-2015
• Persienner
Vardevej
9  7400 Herning
• Insektnet
• Stofgardiner
Tlf.: +45 97 22 24 00

PLADS TIL DIN
ANNONCE

16:55:59

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95
www.gardin-mester.dk
www.hotelherning.dk

www.hotelherning.dk
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

6.

1. s. e. trinitatis

Dansk Bibelinstitut

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

13.

2. s. e. trinitatis

Folkekirkens Ungdomskor

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Afskedsgudstjeneste for
Svend Erik Søgaard

SES
SES
SES

20.

3. s. e. trinitatis

Sct. Nicolai Tjenesten

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

27.

4. s. e. trinitatis

Kirkens Korshær, Herning

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

JUNI

4.

JULI

4.

5. s. e. trinitatis

Tværkulturelt center

10.30

Gudstjeneste

JMN

11.

6. s. e. trinitatis

Diakonhøjskolen

10.10
10.30

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

18.

7. s. e. trinitatis

Folkekirkens Mission

10.30

Gudstjeneste

Kaj
Bohsen

25.

8. s. e. trinitatis

Blå Kors Varmestue

10.10
10.30

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

1.

9. s. e. trinitatis

Herning Sogns Menighedspleje

10.30

Gudstjeneste

BK

8.

10. s. e. trinitatis

Danmission

10.30

Gudstjeneste

BK

9.30

Konfirmation

JMN

9.30
11.00

Konfirmation
Konfirmation

JMN
JMN

9.30

Konfirmation

BK

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

9.00
11.00

Konfirmation
Konfirmation

BK
BK

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

AUGUST

14.

Lørdag

15.

11. s. e. trinitatis

21.

Lørdag

22.

12. s. e. trinitatis

28.

Lørdag

29.

13. s. e. trinitatis

Herning Sogns Menighedspleje

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp

Gudstjenester både kl. 9.00 og 10.30 foregår i kirken.
Børnekirke: Ved højmesser 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
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.

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

