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Ny kirketjener
Et glemt halleluja
En sognemedhjælper blev til to
kirke- og kulturmedarbejdere
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Ny kirketjener
Hvem er jeg så, jeg bor i Aulum sammen med min familie. Jeg er gift med
Brita som er kirke- og kulturmedarbejder i Vildbjerg, Nøvling og Timring kirker.
Vi har 2 skønne piger, Dagmar på 11
år og Johanne på 7 år.
Hvad har jeg så tidligere beskæftiget
mig med?
Det som har fyldt det meste af mit
liv var min tid som selvstændig landmand, som jeg var på min hjemegn
ved Bjerringbro. Men i 2018 trak vi
stikket til landbruget og i 2019 flyttede vi så til Aulum.
Hej, jeg hedder Michael Pedersen (53
år) og jeg er begyndt som den nye
kirketjener i Herning Kirke.

Fra 2017 til nu har jeg været vidt
omkring, både i træbranchen, metalbranchen og her til sidst i ostebranchen.

Og nu - for mig - et vildt jobskifte - og
tro nu ikke, at med alle disse jobskift,
at jeg så snart er på vej videre igen .
Nej, jeg har søgt jobbet, fordi jeg tror
det er mig og fordi det er meget anderledes end det jeg tidligere har beskæftiget mig med - og nu glæder jeg
mig rigtig meget til at komme i gang.
Dog er det ikke fremmed for mig at
færdes i kirken, jeg og vi (min familie) har altid haft vores gang i kirken,
fordi kirkens liv og troen har stor betydning for mig.
Derfor glæder jeg mig til, at komme
i gang og møde personalet, menighedsråd og alle jer som har jeres gang
i Herning Kirke.
På gensyn!

		

ADRESSER
PRÆSTER
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 29 60 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
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udgives af Herning kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen
(ansvarshavende redaktør).
Stof til bladet for marts-maj 2023 indleveres
senest den 24. januar 2023.

KIRKENS KONTOR
Østre Kirkevej 1

◆

97 12 23 38

Kordegn Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
Kordegn Laila Nielsen
lni@km.dk
Åbningstid:
Man-, tirs-, tors- og fredag kl. 9.00-13-00.
Onsdag kl. 10.00-13-00.
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00.
1. organist Jesper Thimsen
60 64 47 99
jesper@herningkirke.dk
2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag mandag

Dirigent for Herning Kirkes Drengekor
Charlotte Rowan
50 31 58 97 ◆ charlotte@herningkirke.dk
1. kirketjener Helene Devantié
21 44 22 44 ◆ helene@herningkirke.dk
Fridag fredag
Kirketjener Michael Pedersen
24 44 44 15 ◆ michael@herningkirke.dk
Fridag mandag
Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1 ◆ 52 11 18 61
smh@herningkirke.dk
Træffes mandag-torsdag
Kirke- og kulturmedarbejder 		
Christina Tind Rabjerg
Østre Kirkevej 1 ◆ 60 21 86 00
kkm@herningkirke.dk
Træffes tirsdag-torsdag
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Et glemt halleluja
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Jeg savner konstanter i det hvirvlende liv
Sammenhængskraften mister kraft.
Sandhedens rigsarkiv er sat i brand.
Sisyfos scroller i sit feed
Men i december mindes jeg om alt det,
jeg glemte, jeg altid har med mig,
et levende hjerte, der synger igen,
et glemt halleluja, et nyt hosianna
gi´r genlyd i stuen hvor børnene er,
genfødt af glæden at julen er nær.
Sådan synger Jonas H. Pedersen fra
bandet HYMNS FROM NINEVEH
i sin sang Blaffere på Mælkevejen
fra julealbummet JULEKASSEN fra
2021.
Vi lever i en fragmenteret tid, hvor
det er svært at finde holdepunkter.
Hvor vi tidligere i højere grad havde
et folkeligt fællesskab i Danmark, er
der i disse år tendenser til at folk får
mindre til fælles og i større omfang
identificerer sig med fællesskaber,
hvor man er sammen med folk, der
ligner en selv.

Vi er heller ikke længere enige om
hvad der er fakta og hvad der er fake
news. Kristendommen, som det store
sammenfattende grundlag for vores
kultur, værdier og menneskesyn, har
ikke samme placering som før.
Folketingsåret begyndes dog stadig
med en gudstjeneste og dronningen
slutter stadig sin nytårstale med Gud
bevare Danmark.

... en uudtømmelig
kilde til inspiration,
forandring og håb ...
Og så har vi altså stadig julemåneden! Når vi passerer første søndag i
advent, forandres landet for alvor og folk søger stadigt i stort tal til kirkerne. For at mindes »et glemt halleluja« og for at række ud efter håbet og
fællesskabet.
Jeg tror, der er en længsel, en glæde,
en smerte, en lydhørhed, en modtagelighed i advents- og juletiden, som
ikke er der ellers. Det er derfor alle
kirker lægger sig i selen for at lave så
mange muligheder for at komme i
kirke og blive mindet om det glemte
halleluja og for at holde håbet op for
os selv og hinanden.

Julens fortælling om Gud, der lader
sin søn komme til jord for at give os
mennesker fred, glæde, tilgivelse og
nyt mod - det er en uudtømmelig kilde til inspiration, forandring og håb.
Det er ikke fordi, vi i december måned ikke også kan erfare mistet sammenhængskraft og et »hvirvlende
liv«. Vi bliver heller ikke ens eller får
glattet alle uoverensstemmelser ud i
lyset fra julen. Nej, netop ind i vores
vidt forskellige liv og vores fragmenterede verden lyder en sang, en tone
af håb på trods.
Den tone kan vi høre mange steder.
På hospitalet, i arresten, i varmestuen
og på juleindkøb, såmænd. Den kan
lyde, når du er på besøg hos en du
ikke har set et stykke tid og derhjemme sammen med familien - og den
lyder i Herning Kirke til gudstjenester, arrangementer eller koncerter.
Grib muligheden. Lyt efter tonen og
syng med på det »glemte halleluja«.

Hymns from Nineveh giver
koncert i Herning Kirke,
mandag den 5. december
kl. 19.30.
Se alle advents og juletidens
arrangementer på side 8.
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En sognemedhjælper
blev til to kirke- og
kulturmedarbejdere
Erfaring og 		
ny inspiration
Af sognepræst
Bo Knudsen

I august begyndte Christina Tind
Rabjerg som ny kirke- og kulturmedarbejder ved Herning Kirke.
Nogen har spurgt, om det betød, at
Frauke Meldgaard stoppede, men
det er på ingen måde tilfældet. På
grund af de mange og vigtige arbejdsopgaver for kirke- og kulturmedarbejderen ved Herning Kirke
er der blevet bevilget lidt flere timer, som har betydet, at Christina
også kunne ansættes. Jeg har taget
en snak med de to kirke- og kulturmedarbejdere (KKM’er) om deres
arbejde, og hvorfor der nu er brug
for to KKM’ere.
»Vi vil gerne være en aktiv kirke, derfor er det så vigtigt, at der er blevet
flere timer til dette område, for vi vil
gerne gøre det godt«, slår Frauke fast.
»Ambitionsniveauet er højt ved Herning Kirke.« »Ja«, føjer Christina til,
»vi arbejder for at der er tilbud til alle
aldersgrupper, for man skulle gerne
fornemme, og det skulle
også gerne være synligt, at
her er plads til både børn,
unge og voksne.«
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Christina er nyuddannet fra 3Kuddannelsen i Aarhus. 3K står for
Kristendom, Kultur og Kommunikation, og det er en 4-årig uddannelse. Christina synes, at det har
været spændende at gå fra skolebænken til at stå med ansvaret og tjene
en rigtig »voksenløn«. Hun er dog
ikke helt uerfaren, for hun har været
i praktik ved Aulum Kirke i et halvt
år, »men det er noget helt andet med
en bykirke«, siger Christina. »Her er
der jo mange kirker, som tilbyder det
samme, og mange flere mennesker,
som man skal forholde sig til og lære
at kende. Det giver helt andre udfordringer end i byer, hvor der kun er en
kirke. Jeg ser sådan på det, at vi bare
skal lave nogle spændende aktiviteter, som mange har lyst til at komme
til, for vi konkurrerer jo ikke med de
andre kirker. Nogle synes om vores tilbud, og andre føler sig mere hjemme i
en anden kirke, og det er jo helt fint.«

Frauke føjer til, at vi jo netop gerne
vil være kirke for alle og knytte bånd
mellem de forskellige aldersgrupper i kirken. Således er der arbejdet
bevidst på at knytte bånd mellem fx
dem, der kommer til babysalmesang
og menigheden, der samles til gudstjeneste om søndagen, og mellem
legestuen og kirkecafeen. Frauke har
været KKM’er ved Herning Kirke i
14 år, og inden det var hun 7 år ved
Ikast kirke, så hun har 21 års erfaring. »Dengang jeg begyndte som sognemedhjælper, var der ikke så mange
hjælpemidler som i dag. Vi skulle opfinde det meste selv. Det var pionerarbejde dengang«, siger Frauke. De
er begge enige om, at det er et godt
match med den lange erfaring og en
nyuddannet. »Frauke har erfaringen
at trække på, som jeg ikke kan hamle
op med«, siger Christina, og Frauke
føjer til, at hun synes, det er inspirerende med en ny kollega, som kommer med nye idéer og nye måder at
gøre tingene på.

Børn i kirken

Christina har overtaget det meste af
det, der har med børn at gøre. Det
vil sige Legestuen, babysalmesang,
spaghettigudstjenester, børnekirken
ved gudstjenesten om søndagen og
undervisning af minikonfirmander.
Selvom mange af aktiviteterne er noget, Frauke har startet op, synes hun
ikke, det har været svært at give det
fra sig. »Selvfølgelig giver det et lille
stik i hjertet, når kirkehuset eller kirken fyldes med børn og forældre, som
jeg plejer at have med at gøre. Fx har
jeg jo arbejdet med legestuen i 14 år,
men jeg synes egentlig mest, at det er
en glæde at se det blomstre på nye måder, og jeg synes, det er betryggende,
at det er i gode hænder, og det er det
ved Christina. På den måde bliver det
ført videre og udviklet.« »Det kan godt
være lidt skræmmende at overtage alle
de aktiviteter Frauke har drevet og sat
sit præg på igennem mange år,« siger
Christina, »men jeg har gjort klart fra
begyndelsen, at jeg ville komme til at
gøre ting på en anden måde end Frauke.« »Og det skal der være plads til,”
føjer Frauke til. »Derfor har jeg aldrig
brugt ordet »plejer«, når jeg har sat
Christina ind i arbejdet.«

Arbejdsmiljø
Det er tydeligt, at de to KKM’ere har
stor respekt for hinanden. »Vi kan
egentlig godt lide hinanden«, siger de
samstemmende, »og vi sidder jo også
på det samme kontor og arbejder tæt
sammen i hverdagen, selvom vi har
hver vores arbejdsområder.« »Det er
rart at kunne spørge en erfaren kollega, når der er noget man er i tvivl
om«, siger Christina. Hun har skrevet
bachelor-opgave om arbejdsmiljøet
i Folkekirken, så hun har fokus på
det, men har ikke noget at udsætte
på Herning Kirke. »Her er gode kollegaer. De ugentlige møder, hvor alle
kirkens ansatte mødes, er vigtige. De
giver også et indblik i, hvad de andre
laver«, siger Christina. »Det er et
møde om et digitalt medie, for vi har
en digital kalender, og på den måde
viser det egentlig meget godt, at vi

både er en gammel og moderne kirke«, supplerer Frauke. »Vi vil være
gammeldags, fordi vi er rodfæstede
og forkynder et gammelt evangelium, men vi vil også være med helt
fremme med de muligheder, et digitalt moderne samfund giver.«

Underholdning?
Efter at Christina har overtaget børneområdet, har Frauke fortsat ansvaret for bl.a. kirkens hjemmeside, infoskærm, Facebookside, Kirkecaféen
om onsdagen, ligesom hun sammen
med organisten Jesper leder »Stemmegaflen«. Da jeg spørger hende, om
det overhovedet er nødvendigt med
kirkecafeen og »Stemmegaflen«, når
der nu er masser af foredragstilbud
på biblioteket, i kongrescentret og
ved oplysningsforbund, ser hun helt
bestyrtet ud. »Vi har jo den kirkelige side med! Kirkecafeen er netop en
kirkecafé. Vi har faste elementer som
bøn, andagt og salmesang, som peger
i retning af gudstjenesten. Vi er et kirkeligt fællesskab, men der er plads til
alle, også selvom man ikke er vant til
at gå til gudstjeneste. »Stemmegaflen«
har i høj grad også sin berettigelse.
Hver gang synger vi 9-10 sange fra
højskolesangbogen, og så fortælles der
om baggrunden for sangene. Det er
fællessang, fællesskab og mad, for hver
gang afslutter vi med at spise sam-

men.« Her har Frauke en værtinderolle.
Christina er heller ikke i tvivl om meningen med sit arbejde, da jeg spørger hende, om ikke minikonfirmandforløbet bare er en form for kirkelig
SFO. »NEJ«, siger hun ret bestemt.
»Det er jo undervisning. Jeg planlægger jo, hvordan de skal lære om dåb og
skabelse, gudstjeneste, trosbekendelse,
bøn og ikke mindst Jesu liv og hans
frelse. Vi er en kirke, så vi forkynder
evangeliet om Guds kærlighed, og om
hvordan ethvert menneske er værdifuldt og elsket.« »Erfaringen viser, at
det ikke er forgæves«, føjer Frauke til,
»det nytter, uden at vi af den grund tager arbejdet fra Helligånden .«

Fremtiden
Selvom der nu er blevet flere timer
til kirke- og kulturarbejde i Herning
Kirke, er det tydeligt, at ingen af de
to KKM’ere har svært ved at få tiden til at gå. »Jeg håber, at der på sigt
også bliver plads til nye initiativer«,
siger Christina, »for der er så mange
ting, som kunne give mening, og som
vi mangler. Fx har vi ikke så mange
tilbud til unge.« Frauke nævner det
diakonale og besøgstjeneste som områder, hvor der kunne bruges mange
flere timer. »Kirken giver håb - ikke
mindst i krisetider«, siger hun. Således står det klart, at der fortsat er nok
at se til, selvom der nu er to aktive
KKM’ere ved Herning Kirke.
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OPSLAGST

Adventsfest

for hele familien

r kl. 18.00 i kirkehuset
Torsdag den 8. decembe
isning og får en dejlig
Vi begynder med fællessp
adventstale ved sogneadventsmiddag. Derefter
, Britta Vestergaard - adpræst ved Fredens Kirke
ventslege - kaffebord.
ventshistorie - jule- og ad
ord: 100 kr. for voksne.
Pris for spisning og kaffeb
konfirmationsalderen).
Børn er gratis (til og med
ndag den 5. december
Husk tilmelding senest ma
til smh@herningkirke.dk

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 kl. 14.30-16.30 i Kirkehuset. Der
er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over
hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie 		
Christensen.
Følgende mandage er fastlagt:
12/12, 16/1 og 20/2.

Bedeuge
Evangelisk Alliance gennemfører
igen i år international bedeuge
den 8.-15. januar, hvor kristne
verden over samles i bøn til Gud.
I Herning afholdes ugen af en række foreninger og kirker,
hvor man samles til ca. en times bøn og lovsang med følgen
de
program:
Søndag ved Herning Oasekirke, Bornholmsvej 8.
Mandag i Åben Kirke, Olufsgade 10.
Tirsdag hos Indre Mission i Bethania på Torvet.
Onsdag i Herning Kirke (Skriftemåls- og nadvergudstjenest
e).
Torsdag hos Luthersk Mission, Godthåbsvej 23.
Fredag i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
Lørdag i Skt. Johannes Kirke.
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. Johannes kirke, Herning Kirke.
Alle er velkomne!

Bøn i Kirken
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Kyndelmissegudstjeneste

Onsdag den 1. februar kl. 19.00 i Herning Kirke
MidtVest Juniorkor under ledelse af Bente Bliksted medvirker sammen med sognepræst Jens Moesgård Nielsen
ved denne musikgudstjeneste, hvor vi tænder lys og fejrer
håbet.
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Søndag den

15. januar kl.

16.30
FRImesse er
en ny form fo
r
gudstjenester,
som kombinerer det k
endte fra hø
jmessen med
nye former.
Efter gudstje
nesten spiser
vi pizza i kir
kehuset. (Piz
za
bestilles inden
gudstjenesten
ved indgange
n).
Alle er velkom
ne!

TAVLEN

Kirkecaféen

Fastelavn
Familiegudstjeneste

0
Fastelavnssøndag - den 27. februar kl. 10.0
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med tøndeslagning i
Kirkehuset. Børnene må gerne
komme udklædte. Præmier til
de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost: Voksne: 40 kr.
Arrangør: Bethania og
Herning Kirke

Kirkecaféen byder hver onsdag på
et interessant
og indholdsrigt program, gerne med
fokus på et
bestemt emne, som fx musik og sang
, livshistorier,
litteratur, billeder, kreativt værksted,
dagens gæst
og m.m.
Kirkecaféen åbner sine døre hver
onsdag fra kl. 10.00 - 12.00 i
kirkehuset og er åben for alle.
Kaffebord 20 kr.

Juleaften
Juleaftensdag holder vi fire gudstjenester.

Sogneeftermiddagsm

øder

Et kristent fællesskab med bib
el, sang, livsoplysning
og hyggeligt fællesskab
Møderne er åbne for alle og
holdes 1. og 3. torsdag i må
neden på skift i Bethania og
Kirkehuset kl. 14.00 - 16.00.
Torsdag den 1. december
i Bethania: Adventsmøde
med
forskellige indslag ved lokale
kræfter.
Torsdag den 15. december
i Kirkehuset: Jens Moesgård
Nielsen: »Julen står for dør
en«.
Torsdag den 19. januar
i Kirkehuset: Niels Chris
tian
Kobbelgaard: »Nattergalen
og andre gale historier - om
H.C
.
Andersen og kristentroen«.
Torsdag den 23. februar
i Kirkehuset: Svend Erik
Søgaard: »Hjertesager«.

Kl. 10.00 er der familiegudstjeneste
på børnenes præmisser og om
eftermiddagen er der gudstjeneste
kl. 13.30, 14.45 og 16.00.
Det vil 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.
Velkommen til
julegudstjeneste!

Kaffebord á 20 kr. Alle er vel
komne!
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»Bibelen - fortæ
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Lørdag den 3. ja
rd
: Louise Heldgaa
i Fredens Kirke
itet:
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d Aarhus U
Bylund. Ph.d ve
»Bibler til tiden«.
bruar kl. 9.30 			
Lørdag den 4. fe
n:
i Hedeagerkirke
Hans Jørgen 			
.
ol
Prof.em.dr.the
: »Ilden og det 			
Lundager Jensen
Gl. Testamente«.
guddommelige i
ger kan hentes på
Øvrige oplysnin
ehøjskole.dk
www.herningkirk

Stemmegaflen

Fællessang ved middagsti
d
Følgende tirsdage: 6/12,
10/1, 24/1, 7/2 og 21/2 		
kl. 11.00 i Kirkehuset
Vi inviterer til musikalske
formiddage i fællessangen
s
tegn i selskab med Jespe
r Thimsen ved klaveret
og
Frauke Meldgård som væ
rt. Efter vi har sunget ca.
1 times tid, vil der blive server
et en let frokost.
TILMELDING til Frauke
senest dagen før på mobil:
52 11 18 61. Pris: 60 kr.
Alle er velkomne!
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advent & jul
i herning kirke
se listen her og find yderligere oplysninger
på www.herningkirke.dk
før juletræet tændes

27. november - 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.
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.
27. november: 1. søndag i advent kl. 10.00
ved Jens Moesgård Nielsen.
4. december: 2. søndag i advent kl. 10.00 		
ved Bo Knudsen.
11. december: 3. søndag i advent kl. 10.00
ved Jens Moesgård Nielsen.
18. december: 4. søndag i advent kl. 10.00
ved Bo Knudsen.
advent i kirkehuset

Torsdag den 8. december:
Adventsfest med fællesspisning, adventstale,
adventshygge.
Onsdag d. 14. december kl. 10.00-13.00:
Julemiddag i Kirkecaféen. Tilmelding senest
7/12 til Frauke Meldgaard.
Torsdag den 15. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med advents- og juleafslutning.
store musikoplevelser

Onsdag den 30. november kl. 19.30:
Händels »Messias« med Ensemble MidtVest,
Herning Kirkes Drengekor og Skt. Clemens
Drengekor.
Mandag den 5. december kl. 19.30:
Hymns from Nineve - Julekoncert med Jonas
Pedersen.
Lørdag den 17. december kl. 15.00 i Herning
Kongrescenter: Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og Midt-Vest Pigekor.
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Tirsdag den 20. december kl. 19.00:
»De 9 læsninger« i Herning Kirke med Herning
Kirkes Drengekor.
Torsdag den 22. december kl. 19.00:
Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen.
for børn

Onsdag den 7. december kl. 10.00:
Julekrybbespil med optrin af børn fra 		
Børnehuset Lindely.
24. december - Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier ved Jens
Moesgård Nielsen.
for unge

Fredag den 2. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved Bjarke
Brondbjerg.
Fredag den 6. januar kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved Mathias 		
Steengaard.
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. 13.30:
Jens Moesgård Nielsen - Midt-Vest Pigekor
medvirker.
24. december - Juleaften kl. 14.45:
Bo Knudsen - Herning Kirkes Drengekor 		
medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.00:
Bo Knudsen - Herning Kirkes Drengekor 		
medvirker.
25. december - Juledag kl. 10.00:
Jens Moesgård Nielsen.
26. december - 2. Juledag - Sankt Stefansdag
kl. 10.00: Poul Nygaard Kristensen.
nytår

1. januar - Nytårsdag kl. 16.00:
Jens Moesgård Nielsen. Vi begynder det nye år
med gudstjeneste. Efterfølgende et lille traktement i våbenhuset.

hele advents- og juletiden er herning kirke åben

8-18 på hverdage,

og her kan man se kirkens italienske julekrybbe.

FORENINGER MED TILKNYTNING TIL HERNING KIRKE
Missionshuset
Bethania

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

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«

Anonyme 		
Alkoholikere

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, nabo eller en ung
pige i huset.
Ingen tilmelding nødvendig - bare mød op!
Hver onsdag kl. 10.00
- 11.30 i kirkehuset.

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 18. januar og den 22. 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 kirkehuset til spisningen.
Ingen tilmelding - man kommer bare. Pris for mad: 30 kr.
for voksne, børn gratis. Info: smh@herningkirke.dk

Babysalmesang
For ca. 2-9 måneder gamle babyer ved kirke- og kulturmedarbejder Christina Tind
Rabjerg.
Babysalmesang stimulerer barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme med
salmerne i centrum - og skaber fortrolighed med kirkerummet.
Vi mødes i kirken torsdage kl. 10.15-11.00 med efterfølgende kaffe og the i Kirkehuset.
I alt 8 gange.
Nyt hold begynder torsdag den 5. januar. Der er plads til 12 babyer på et hold.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Christina Tind Rabjerg på mail kkm@herningkirke.dk eller
på tlf. 20 23 13 13.
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KONCERTER
I HERNING KIRKE
»Dejlig er Jorden«
Lørdag den 17. december kl. 15.00 i Herning Kongrescenter.Julekoncert med Herning Kirkes Drengekor, MidtVestPigekor og Ensemble MidtVest. Billetsalg via. www.mch.dk
»La nativite de Seigneur« (Herrens fødsel)
Torsdag den 22. december kl. 19.00. Orgelmusik af Olivier Messiaen
spillet af organist Kristian Marius Andersen. Fri entré
Nytårskoncert med besøg fra Operaen i Kiev
Tirsdag den 17. januar kl. 19.00. Festlig nytårskoncert med sangerinden Anastasiya Andrukhiv, som er fra Ukraine, og indtil for nylig har
været tilknyttet operaen i Kiev. Hun akkompagneres af Kristian Marius Andersen på klaver/orgel. Entré 50 kr.
Frokostkoncert
Onsdag den 25. januar kl. 12.05. Lad dig overraske ved denne frokostkoncert med 25 minutters dejlig musik ved kirkens organister.
Efterfølgende vil der være en lille forfriskning i våbenhuset. Fri entré
Frokostkoncert
Onsdag den 15. februar kl. 12.05.

Rytmiske
gudstjenester
Herning Kirke kl. 20.00
2. december:
Bjarke Brondbjerg.
Emne: Hvad venter vi på?
6. januar:
Mathias Steengaard
3. februar:
Jakob Højlund
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

Michala Petri
Fredag den 24. februar kl. 19.00. Koncert med blokfløjtevirtuosen Michala Petri akkompagneret af
cembalisten Patricia van Duuren.
Entré 100 kr. Billetter købes ved indgangen.
Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten.

Julekoncert

med Hymns from Nineveh
Mandag den 5. december kl 19.30
Jonas H. Pedersen fra Hymns from Nineveh drager på juleturné med
sine smukke og rørende julesange, der blander juleglæden og julesorgen.
Han har udgivet to julealbummer: ENDURANCE IN CHRISTMASTIME (2010)og JULEKASSEN (2021)
Jonas kyler lir og lametta ud og erstatter det med skønhed, ånd og sagte
storhed. Livets mørke, julens lys. Fællesskabets håb. Forvent derfor en
anderledes, autentisk juleoplevelse, hvor Jonas H. Petersen, alene på
scenen med sine dybsindige salmepopsange og sin virtuose musikalske
spændvidde, giver plads til både uforfalsket juleglæde og dén julesorg,
mange af os må bære med os i livet.
Entré 150 kr, billetkøb: se kirkens hjemmeside.
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BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Butik - Service - Værksted
Til Professionel og Fritid

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

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

RUM TIL TANKER?
Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

- vi bygger på dialog og samarbejde!

www.hotelherning.dk

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

Velkommen til Hotel Herning 11

Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Vardevej 9  7400 Herning
HER ER DER
Tlf.: +45 97 22 24 00

Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
11-05-2015
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97
22 24 00
• Gardiner på
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PLADS TIL DIN
ANNONCE

16:55:59

specialmål til
dine vinduer

• Vi klarer alle
tænkelige
gardintyper
• Både til
private og
til erhverv

www.hotelherning.dk

www.hotelherning.dk
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

DECEMBER

2.

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

4.

2. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

11.

3. s. i advent

Blå Kors Varmestue

10.00

Gudstjeneste

JMN

18.

4. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

BK

24.

Juleaften

Herning Sogns Menighedspleje,
Blå Kors varmestue og Kirkens
Korshær, Herning

10.00
13.30
14.45
16.00

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

JMN
JMN
BK
BK

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

JMN

26.

2. juledag/Sct. Stefans dag

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

PNK

Det danske Bibelselskab

16.00

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

JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

19.00

Skriftemåls- og nadvergudstjeneste

BK

JANUAR

1.

Nytårsdag

6.
8.

1. s. e. H.3 k.

Den grønlandske Bibelsag

11.
15.

2. s. e. H.3 k.

Bibellæser-Ringen i Danmark

10.00
16.30

Gudstjeneste
FRImesse

JMN
BK

22.

3. s. e. H.3 k.

Blå Kors

10.00

Gudstjeneste

BK

29.

S. s. e. H.3 k.

Kirkens korshær

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

1.

19.00

Kyndelmisse

JMN

3.

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

FEBRUAR

5.

Septuagesima

Herning Kirkes Missionsprojekt

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

12.

Seksagesima

KFUMs sociale arbejde

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

19.

Fastelavn

Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

10.00

Familiegudstjeneste

JMN

26.

1. s. i fasten

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.
Børnekirke: Ved højmesser er der nogle søndage
Kirke for børn under prædikenen i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
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 kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis kirke-		
kaffe 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

