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Ny organist
Nyt fra menighedsrådet
Dejlig er jorden
- og fyldt med ufred
Adventsfest
- for hele familien
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Ny organist
Mit navn er Morten Bunk og jeg er 24 år.
Fra 2003-2014 var jeg medlem af Herning Kirkes Drengekor og har siden bl.a. været organist i Den Danske
Kirke i London.
I juni blev jeg bachelor i kirkemusik og i august begyndte jeg på kandidatstudierne i orgel og korledelse på Det
Jyske Musikkonservatorium.
Jeg glæder mig over igen at kunne bidrage til det musikalske liv i Herning Kirke.

50 års reception
I anledning af min 50 års fødselsdag holder jeg en reception torsdag den 21. februar
kl. 16.00-18.00.
Da Kirkehuset er under ombygning foregår det i Sangskolen, Nørregade 7D. 		
Der er handicapvenlig adgang.
Alle er hjertelig velkommen til at komme forbi til en kop kaffe og et lille traktement.
Med venlig hilsen
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen

ADRESSER
PRÆSTER

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag: mandag

KIRKENS KONTOR

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

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

HERNING KIRKES HJEMMESIDE:

www.herningkirke.dk
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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

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
3. organist Morten Bunk
61 85 24 63 ◆ mortenbunk@gmail.com
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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Nyt fra
Menighedsrådet
Af formand
Arne Bach

I perioder har der ikke
været så meget nyt fra
menighedsrådet,
det gælder så ikke
lige akkurat nu.

Der er nyt på personalesiden, der er nyt vedrørende kirkehusbyggeriet og desuden om byggeperioden.
Først personalet: Mads Bille har ønsket at gå ned i tid, og
det er menighedsrådet gået ind på, så han fra 1. oktober
er gået ned på en 60 % stilling. De resterende 40 % er blevet slået op i løbet af sommeren i en periode på 2 år, og
af ansøgerne er Morten Bunk blevet ansat som den bedst
kvalificerede. Han er allerede velkendt i kirken både som
medlem af HKD og som afløsende organist. Vi byder ham
velkommen som en del af staben og vi håber, at menigheden også vil tage vel imod ham som 3. organist. Morten
Bunk præsenterer sig selv andet sted i bladet.

2. Kordegnene kommer til at bruge et kordegnekontor
i Gullestrup.
3. Kirke- og kulturmedarbejderen får kontor i 		
FOF’s bygning.
4. Nogle andre aktiviteter kommer til at foregå i 		
krypten, for eksempel AA møder.
Når byggeperioden er forbi, vil vi glæde os til at byde alle
velkommen til et større, mere moderne og velfungerende
hus, som vi håber alle vil være glade for og tilfredse med.
Herning 12.10.18
Med venlig hilsen Arne Bach, formand

Byggesagen går sin gang, og sagen er i skrivende stund ved
kommunen som ansøgning om byggetilladelse. Vi regner
med, at byggeriet kan gå i gang i begyndelsen af 2019 og
vare måske lidt over 1 år. I byggeperioden vil der være nogle ulemper, som vi håber menigheden og brugerne i øvrigt
af kirkehuset vil være forstående over for. Her kan nævnes:
1. Der har været en meget god kontakt med ledelsen i
Bethania, og en del af aktiviteterne i kirkehuset flyttes
dertil i byggeperioden, det gælder eksempelvis 		
konfirmandundervisning, kirkekaffe, børne- og 		
juniorkirke, kirkecafé, sogneeftermiddag, legestue
og babysalmesang.

Bethania på Torvet
- lige overfor kirken.
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Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Grædemuren og
Klippemoskeen.

Dejlig er jorden

- og fyldt med ufred

»Englene sang den først for markens hyrder«. Sådan synger vi i sidste
vers af »Dejlig er jorden« om den tone fra himlen, der aldrig forstummer - og som vi snart skal til at fejre igen.

Til Bethlehem med kollegaerne
I juni måned 2018 var præsterne i Herning Søndre Provsti på studietur til Israel og Palæstina - og vi boede først på hotel i Jesu fødeby
Bethlehem, som ligger i det palæstinensiske selvstyreområde og dernæst i Jesu barndomsby Nazareth, som er en overvejende arabisk by,
som ligger i selve Israel.
Fra Herning Sogn var Bo Knudsen, Svend Erik Søgaard og jeg med.
Poul Nygaard Kristensen var hjemme på barsel, fordi et barn var
født!
Et barn blev jo også engang født i Bethlehem og det sted besøgte vi.

Checkpoint.

Bethlehem er i dag ikke længere en landsby men en ganske stor by,
der ligger i det palæstinensiske selvstyreområde. Den er i dag afskåret fra Jerusalem, som den næsten er sammenbygget med af den
høje sikkerhedsmur, og alle veje ud af Bethlehem-området går
gennem sikkerhedscheckpoints, hvad enten man skal til Jerusalem eller andre steder på Vestbredden.

Trængsel og kvælning
Vi besøgte Fødselskirken i Bethlehem med al dens trængsel og alarm. Vi så folk stå i lange køer for at komme ind
til selve stedet, hvor Jesus ifølge traditionen er født, men
selv havde vi ikke tid til at vente de par timer. Til gengæld
brugte vi noget længere tid ved hyrdernes mark - hvor vi
med udsigt ud over markerne sang »Et barn er født i Bethlehem«.
Sikkerhedsmuren.
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Vi besøgte det lutherske Internationale Center for Bethlehem og mødte der præsten og lederen Mitri Raheb. Han beskrev
bl.a. forholdene i Bethlehem i dag som at leve i by, der er ved at
blive kvalt. Byen har ingen udvidelsesmuligheder og er forhindret
i at bygge nyt og har meget få grønne områder. Der bliver mulighed for at møde Mitri Raheb i Herning i 2019, når han kommer til
Himmelske Dage på Heden i Kristi Himmelfartsdagene.

Gravkirken.

Søndre Provsti
på tur.

Tankevækkende tur
med gyldne øjeblikke

Mitri Raheb.

På vores tur var vi også i Jerusalem bl.a. ved Grædemuren og
så det store sikkerhedsopbud, der adskiller Grædemuren fra
adgangen til Klippemoskeen.
Det var en fantastisk god uge med kollegialt fællesskab og
tankevækkende og udfordrende for ens forhold til alle de
steder, vi kender så godt fra bibelen og som vi synger om i
salmer. Jeg er ikke blevet klogere på en løsning på konflikten. Jeg kan måske endnu bedre forstå smerten og frygten fra
begge sider.

Bo, Jens og Svend Erik
på Genesareth Sø.

Hyrdemark.

Et gyldent øjeblik på turen var at opleve stilheden og freden
på Genesareth sø.
Og selv dér ved vi jo, at der også kan komme pludselige storme - og
selv dér kan man fra søen se op til de Golanhøjder, som Israel har erobret fra Syrien for at undgå at blive angrebet. Konflikten, mistilliden
og ufreden ulmer hele tiden i det hellige land.

Julen modsiger ufreden
Nu skal vi snart fejre jul. Synge om fred på jord, fryd på jord - og
om barnet i Bethlehem. Det kommer de også til at gøre dér både i Bethlehem og i Jerusalem og i Nazareth. For fra begyndelsen af har evangeliet modsagt verdens tilstand.
Vi vil endnu en gang ønske hinanden glædelig jul og fortsætte
med at bede - og arbejde - for at den fred, som englene sang
om julenat, må blive til virkelighed. I vores hjerter og i vores
byer. I Herning og i Bethlehem. Den fred som i sidste instans
vil nedbryde alle mure. Både dem i vores hjerter og dem af
otte meter høj beton.

Kontrol.

Bo og Jens ved
Grædemuren.

5

OPSLAGS

Adventsfest
ien
– for hele famil

rkehuset
cember kl. 18.00 i ki
Onsdag den 12. de
llesspisning og får en
Vi begynder med fæ
g. Derefter adventdejlig adventsmidda
i Gjellerup Mikael
stale ved sognepræst
Adventshistorie
Grønhøj Skovgård st
- kaffebord og til sid
jule- og adventslege
.
rn
bø
fremmødte
Lucia-optog ved de
r
kaffebord: 100 kr. fo
Pris for spisning og
atirm
s (til og med konfi
voksne. Børn er grati
onsalderen)
december til 		
est mandag den 10.
Husk tilmelding sen
k
smh@herningkirke.d

Juleaften

-

Juleaftensdag holdes der 4 gudstje
nester i
Herning Kirke, og mere end 200
0 mennesker plejer at være til julegudstje
neste. Det
glæder vi os over, men det giver ogs
å en logistisk udfordring, for vi vil gern
e give alle
den samme gode oplevelse af at vær
e til julegudstjeneste. Derfor vil det ogs
å i år være
sådan, at der bliver udgang gennem
dørene
i sideskibene, men INGEN indgan
g.
Al indgang vil foregå gennem hov
eddøren
ud mod torvet.
Velkommen til julegudstjeneste!

Bedeuge

Søndag den 27. ja
nu

ar kl. 16.30
FRImesse er en ny
form for gudstjene
ster, som
kombinerer det ke
ndte fra højmesse
n
med nye
former. Efter guds
tjenesten spiser vi
pi
zz
a
huset. (Pizza besti
i kirkelles inden gudstjene
sten ved indgangen)
Alle er velkomne.

Evangelisk Alliance gennemfører
igen i år international bedeuge den
6.-13. 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:
Søndag ved Herning Oasekirke, Bornholmsvej 8.
Mandag i Åben Kirke på Olufsgade 10.
Tirsdag i Skt. Johannes Kirke.
Onsdag i Herning Kirke (skriftemåls- og nadvergudstjeneste
).
Torsdag hos Luthersk Mission, Godthåbsvej 23.
Fredag i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
Lørdag hos Indre Mission i Bethania på Torvet.
Søndag i Herning Bykirke, Poppelvej 3.
Hver aften kl. 19.00.
Se mere på facebooksiden: Evangelisk alliance - Herning.
Arrangør: Herning Frikirke, Åben Kirke, Herning Bykirke,
Herning
Oasekirke, Indre Mission, Luthersk Mission, Sct. Johann
es kirke,
Herning Kirke.
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Alle er velkomne!

STAVLEN

Sogneaftner

I foråret 2019 byder vi igen på tre spændende sogneaftener.
Fælles for de tre aftner er, at de handler om menneskesyn og
menneskets værdi. Velkommen til tre aftener med livsoplysning og godt fællesskab.

Kyndelmisse
Mandag den 4. februar kl. 19.00
i Herning Kirke
Vi fejrer kyndelmisse - lysmesse - i Herning
Kirke med en musikgudstjeneste. Vi fejrer lyset midt i mørket. Lyset, der kommer fra Marias barn. Midt Vest Juniorkor under ledelse
af dirigent Bente Bliksted medvirker sammen
med sognepræst Jens Moesgård Nielsen.

Kirkehøjskole

Kirke:
ber i Sct. Johannes
Lørdag d. 1. decem
rsitet,
ie ved Aarhus unive
Lektor i kunsthistor
sten
en, Aarhus. »Billedkun
Hans Jørgen Frederiks
og den kristne tro«.
, SilPastor em. Leif Kallesen
Lørdag d. 5. januar:
tur
era
litt
fra
er
hjem« (tekst
keborg. »Nedenom og
og Bibel).
rga: Pastor em. Leif Veste
Lørdag d. 2. februar
les«.
de
l
s og det der ikke ska
ard, Aarhus. »Det fælle
Om det økumeniske.
Tidsplan:
kl. 9.30: Morgensang
rag (1. afd.)
kl. 9.45-10.30: Fored
10 kr.
kl. 10.30-11.00: Kaffe
rag (2. afd.)
red
Fo
:
kl. 11.00 - 11.45
Flere oplysninger på
kole.dk
www.herningkirkehoejs

Onsdag den 6. februar:
»Den umenneskelige værdighed om aktiv dødshjælp«
ved Kristian Bøcker, Jelling
Ordet »værdig« går som en rød
tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret
selvmord. Men hvad er det for et begreb om »værdighed«, vi
tænker udfra? Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har ret til at definere hvad?
Foredraget kredser om spørgsmål som disse, skildrer de væsentligste etiske positioner bag synspunkterne, og lægger op
til samtale om et følsomt og vanskeligt emne.
Onsdag den 13. marts:
»Efter styrtet«
ved professor Peter V. Legarth
Hvad sker der, når alvorlig sygdom driver et menneske helt ud
på kanten af livet? Professor Peter V. Legarth giver meget
personlige og stærke svar på spørgsmålet.
Tilhørerne inviteres ind i tankemylderets svære og tyngende
erfaringer. Troen på Gud kommer på en slags overarbejde
i livets grænseområder. Men afgørelsens livsforvandlende
kraft lurer heldigvis også - til forløsning, fornyelse og forvandling.
Onsdag den 10. april:
»Hvad er et menneske værd –
og hvornår er det ikke længere
noget værd?«
ved læge Hans Holmsgaard,
Thyborøn
Et oplæg til debat om menneskesyn, fosterundersøgelser,
handicappede og aktiv dødshjælp. Hans Holmsgaard taler
for aktiv livshjælp indtil døden og siger nej til aktiv dødshjælp. Han gør det generelt for at undgå et samfund, hvor
folk skal føle sig pressede til at bede om at dø.
Hans Holmsgaard lægger ikke skjul på, at hans overbevisning bunder i hans kristne tro.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30 og afholdes i Bethania. Der
er en entrépris på 50 kr. pr. aften.
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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

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

Onsdag den 5. december kl. 10.00:
Julekrybbespil med optrin at børn fra
Børnehuset Lindely.
24. december – Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier		
ved Jens Moesgård Nielsen.

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
rosegård, Tak og ære være Gud osv.
2. december: 1.søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Jens Moesgård Nielsen.
9. december: 2. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Bo Knudsen.
16. december: 3. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Bo Knudsen.
23. december: 4. søndag i advent 		
kl. 10.00 ved Svend Erik Søgaard.
advent i kirkehuset

Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00
Onsdag den 12. december kl. 18.00:
Adventsfest med fællesspisning, adventstale, adventshygge og luciaoptog.
Torsdag den 20. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med advents- og juleafslutning.
store musikoplevelser

Onsdag den 5. december kl. 19.30:
Händels »Messias« med Ensemble MidtVest, Herning Kirkes Drengekor og Skt.
Clemens Drengekor.
Tirsdag den 11. december kl. 19.00:
Orgelkoncert med Kristian Marius
Andersen.
Søndag den 16. december kl. 16.00 og
19.00: Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og Midt-Vest Pigekor.
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for unge

Fredag den 7. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved byrådspolitiker Karlo Brondbjerg. Emne: Jesus freak
24/7.
Fredag den 4. januar kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste ved lærer Simon
Hauge Lindbjerg, 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
Jens Moesgård Nielsen.
24. december - Juleaften kl. 14.00:
Jens Moesgård Nielsen - Midt-Vest
Pigekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 15.15:
Bo Knudsen - Herning Kirkes Drengekor
medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.30:
Svend Erik Søgaard - Herning Kirkes
Drengekor medvirker.
25. december - Juledag kl. 10.00:
Jens Moesgård Nielsen
26. december - 2. Juledag - Sankt Stefansdag kl. 10.00: Bo Knudsen
30. december - Julesøndag kl. 10.00:
Bo Knudsen.

Nytår
1. januar – Nytårsdag kl. 16.00:
Jens Moesgård Nielsen. Vi begynder det
nye år med gudstjeneste. Efterfølgende
et lille traktement i våbenhuset, hvor 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«

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. Fra januar er det i Bethania.

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. Nyt hold begynder torsdag d. 10.
januar kl. 10.15 i kirken.
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.

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.
Fra januar afholdes møderne i
Bethania.

Spaghettigudstjenester

Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 16. januar
Onsdag den 20. februar
Hver gang kl. 17.00 – 18.45.

Vi inviterer alle børnefamilierne til
en
gudstjeneste i børnehøjde og fællessp
isning med pasta, kødsauce og grøn
t 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

Kirkecaféen

onsdag på et
Kirkecaféen byder hver
rigt program,
interessant og indholds
bestemt emne,
gerne med fokus på et
shistorier, litsom fx musik og sang, liv
værksted, dateratur, billeder, kreativt
gens gæst og m.m.
døre hver onsKirkecaféen åbner sine
i kirkehuset
dag fra kl. 10.00 til 12.00
januar er det i
og er åben for alle. Fra
Bethania. Kaffebord 20 kr.

Anonyme 		
Alkoholikere

AA Herning holder møde
mandag og torsdag kl. 19.00
og lørdag kl. 14.00.
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere« i
kirkens krypt.
Fra januar er alle møder i kirken
krypt.
www.anonyme-alkoholikere.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. Møderne arrangeres på skift af Bethania og
Herning Kirke.
Torsdag d. 6. december:
Susanne Kristensen, Spjald:
»Venter«.
Torsdag d. 20. december:
Advents- og juleafslutning 		
ved Bo Knudsen.
Torsdag d. 17. januar:
Dåben ved sognepræst Erik
Nikolajsen, Fjelstervang-Vorgod
(tidl. Herning Kirke).
Torsdag d. 7. februar:
»Søndagsskolehistorie i ord, sang,
billeder« og »ting og sager« ved
Bente Ramsgaard, Herning.
Torsdag d. 21. februar:
Vinterens sange og salmer 		
ved fhv. provst Asger Grove
Korsholm.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne!
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Kristen meditation

MUSIK
I HERNING KIRKE
Søndag d. 2. december kl. 10.00		
Højmesse 1. Søndag i advent.
Hele drengekoret. Musik af bl.a. John
Frandsen.
kl. 15.15 Før Juletræet Tændes med
Ensemble MidtVest og drengekoret.
Onsdag d. 5. december kl. 19.30
Händels »Messias« med Ensemble MidtVest, Herning Kirkes Drengekor, Skt.
Clemens Drengekor og solister. Dirigent
Carsten Seyer. Billetter á 195 kr.
Sælges via www.herningkirkesdrengekor.dk
eller køb ved døren fra tre kvarter før
koncertens begyndelse.
Lørdag d. 8. december kl. 15.00
Herning Musikskoles julekoncert.
Tirsdag d. 11. december kl. 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius
Andersen, som spiller »Messiaens La
Nativité du Seigneur« - Herrens fødsel.
Fri entré.
Søndag d. 16. december kl. 16.00
og kl. 19.00
Den traditionelle julekoncert med
Herning Kirkes Drengekor og MidtVest
Pigekor. Ved tangenterne Kristian M.
Andersen. Dirigenter: Dorte og Mads
Bille og Morten Bunk. Billetpris: 80 kr. for
voksne / 20 kr. for børn under 18 år Sælges
via www.herningkirkesdrengekor.dk eller
køb ved døren fra tre kvarter før
koncertens begyndelse.
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00
Orgelkoncert med Morten Bunk, som
spiller fransk og tysk orgelmusik.
Besøg
Bang & Olufsen Herning
Fri entré.
Fredag d. 8. februar kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra
Den Jyske Sangskole.
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius
Andersen. Fri entré.
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
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Kristen meditation, også kaldet stille bøn, har været en del af kirkens
praksis siden oldkirken. Her tilbudt som en form for åndelig praksis,
præget af stilhed, enkelhed, fokus og fordybelse omkring Guds ord.
Vi træder ind i en bibelteksts eksistentielle univers, så den bliver til en
levende virkelighed - en direkte tiltale ind i den enkeltes hverdagsliv.
Ved Bente Mørch
Sted: Kirken.
Tid: kl. 16.15-17.00.
Følgende torsdage: 17/1, 21/2, 21/3
Pris: Det er gratis at deltage.
Tilmelding: senest d. 10. januar
via sms til kirke- og kulturmedarbejderen på tlf. 20 27 98 27
eller mail til bente@moerch.org

Rytmiske gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
7. december: Byrådspolitiker Karlo
Brondbjerg, Herning. 			
Emne: Jesus freak 24/7.
4. januar: Lærer Simon Hauge Lindbjerg, Aarhus. Emne: Tre på stribe.
1. februar: Stud teol. David Ingemansen, Aarhus.
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.

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
i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

9.40
10.00
15.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Før juletræet tændes

JMN
JMN
JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

DECEMBER

2.

1. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

7.
9.

2. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

BK

16.

3. s. i advent

Blå Kors Varmestue

23.

4. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK
SES

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)

JMN
JMN
BK
SES

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

JMN

26.

2. juledag/Sct.
Stefans dag
Julesøndag

10.00

Gudstjeneste

BK

10.00

Gudstjeneste

BK

16.00

JMN

20.00

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

9.40
10.00
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN

9.40
10.00
10.00
16.30

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

PNK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

19.00

Kyndelmisse gudstjeneste
med Midt Vest Juniorkor
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN

30.
JANUAR

1.

Nytårsdag

Det danske Bibelselskab

4.
6.

Helligtrekonger

KFUMs sociale arbejde

13.

1. s. e. H3K

Møltrup optagelseshjem

20.

2. s. e. H3K

Kirkens Korshær

27.

3. s. e. H3K

Kristelig Handicapforening

BK

BK

JMN
BK

FEBRUAR

1.
3.

4. s. e. H3K

Kofoeds Skole

4.
10.

Sidste s. e. H3K

17.

Septuagesima

24.

Seksagesima

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse (DKG)
Kristeligt forbund for Studerende
(KFS)
KLF- kirke og medier

8.30
10.00
8.30
10.00
8.30
9.40
10.00

Børnekirke. Ved højmesserne er der under prædikenen børnekirke i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis
kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
(fra januar i Bethania)

Juniorkirke. To gange i måneden for
børn i 3. - 6. klasse.

PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk

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.

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.

JMN
JMN
PNK
PNK
BK
BK
BK

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.

