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Sommeren '21 fodbold er ikke vigtigt
Man lærer at tage
tingene som de er en kirketjener takker af
Nyt missionsprojekt
1

Nyt fra menighedsrådet
sen den 26. september, hvilket vil sige
omkring kl. 12.
Af formand
Klaus
Lytzhøfft

Der er tradition for, at der hvert år
i september afholdes et menighedsmøde som en art udvidet kirkekaffe,
hvor menighedsrådet orienterer om
rådets arbejde i almindelighed samt
om de planer, som ligger for fremtiden. Samtidig har menigheden også
dér speciel anledning til at fremkomme med, hvad der måtte være nærliggende. Heldigvis er mange dog i forvejen flinke til at give os et vink, når
noget presser sig på. I år vil mødet
finde sted i Kirkehuset efter højmes-

Det har været et noget besynderligt
første år, det nye menighedsråd har
haft, idet coronavirussen har spændt
ben for stort set alle tiltag. Derfor har
det ikke været nogen nem opgave
at indlemme ikke mindre end 7 nye
medlemmer i rådets arbejde, men de
er heldigvis alle gået til opgaven med
gejst og vilje, til at tingene skulle lykkes inden for de rammer, som Corona har afstukket for os.
Også det kommende år vil byde på
udfordringer og trække store veksler
på både personalets og menighedens
tålmodighed, idet vi efter planen
skal renovere kirken med nyt tag og
kalkning indvendig, samt hvad vi evt.

måtte få råd til derudover i form af
ændringer i farver osv. Men lad det
være sagt med det samme, at budgettet er meget stramt, og at der ikke
bliver plads til den store luksus. Det
vil også medføre, at kirken lukkes i
en periode næste år, men det vil der
også blive redegjort for på mødet,
hvor både vor kirkeværge og kasserer
sammen med mig vil fortælle jer om
planerne.

Menighedsmøde
i Kirkehuset
Søndag den 26. september
Efter højmessen.
Alle er velkomne.
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Sommeren '21

- fodbold er ikke vigtigt
Ubetinget støtte
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Sommeren 2021 vil blive husket på
grund af Danmarks Fodboldlandsholds deltagelse i EM.
Vi forstod, at fodbold i virkeligheden
ikke er vigtigt! Det, der er vigtigt i
virkeligheden er menneskeliv, fællesskab, omsorg og kærlighed. Samtidig
viste denne sommer hvad fodbolden
kan kanalisere af begejstring, fællesskab - og ja: omsorg og kærlighed.
De af os, der den juni aften på tv så
Christian Eriksen falde om og var
i den frygtelige uvished, der fulgte
efter, mærkede det med det samme:
fodbold var helt ligegyldigt på det
tidspunkt.
Vi har alle erfaringer fra vores eget
liv, hvor mennesker vi er tæt på bliver alvorligt syge eller svæver i livsfare. Vi har erfaret at vores kære kom
igennem sygdom og vi har også oplevet at miste, mennesker vi elsker.

En kollektiv 		
erfaring
Den lørdag aften, mens Danmark
spillede mod Finland, fik mange en
kollektiv erfaring, som helt sikkert
for mange har aktiveret minder om
de gange, de har oplevet noget tilsvarende i deres eget liv.
Selvom det ikke var en, de fleste af
os kender personligt, så var det dog
ikke desto mindre en fælles, national
erfaring af rådvildhed, bekymring
og frygt - og tilsvarende lettelse og
glæde, da det viste sig at Christian
Eriksen var blevet reddet af dygtige
og resolutte mennesker.

Resten af historien kender de fleste
jo. Et rystet, traumatiseret landshold
tabte 0-1 til Finland, men fandt kræfterne til en meget flot kamp mod
Belgien, der dog endte i nederlag.
Det virkeligt specielle var dog at opbakningen til landsholdet i Parken og
alle mulige andre steder var ubetinget støtte og kærlighed - også da holdet havde tabt for anden kamp i træk.
Der på fløj landsholdet afsted og
vandt tre kampe i træk - med målscoren 10-1 mod Rusland, Wales og
Tjekkiet inden et spinkelt semifinalenederlag mod England sendte Danmark hjem.
Det var dog ikke nederlagets bitterhed, men glæden og stoltheden, der
fyldte efterfølgende - og sært nok
kom euforien og glæden ved et af de
største fodboldresultater for et dansk
landshold netop i kølvandet på erkendelsen af, at fodbold ikke er så
vigtigt, men at livet, fællesskabet og
kærligheden er det.

Når så mange mennesker
tilsyneladende forstår
vigtigheden i at række
hånden ud og bære
hinanden giver det håb.

af, hvis man får omsorg, opbakning og
kærlighed. Det er måske også en god
læresætning for alle at huske; når nogen ligger ned, så ræk dem en hånd og
giv dem omsorg, for så kan man præstere.
Danmark kunne såmænd have tabt
til Rusland og røget ud med tre nederlag. Vi havde omkranset dem med
omsorg alligevel - håber jeg. Og håb
har denne sommer i al fald givet mig
på et plan: Når så mange mennesker
tilsyneladende forstår vigtigheden i
at række hånden ud og bære hinanden giver det håb.

Bær hinanden 		
– vi er båret
Paulus skriver: Bær hinandens byrder,
således opfylder I Kristi lov. (Galaterbrevet 6,2)
Sommeren ´21 er en lektie i, at vi
mennesker hverken kan eller skal
klare os selv. Vi skal række hånden
ud, bære hinanden, lade os blive båret og bære over med hinanden. Og
gennem det hele turde stole på Gud
vil bære os, når vi falder, taber eller er
fortvivlede - for vi er altid omsluttede
af Hans kærlighed.

Omsorg, opbakning
og kærlighed
Landstræneren Kasper Hjulmand
reflekterede i et interview efter nederlaget til England over Danmarks
utrolige EM.
Det fortæller os også historien om, at
når man ligger ned og har mest brug
for det, kan man præstere og fyre den
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Man lærer at tage tingene som de er

- en kirketjener takker af!
både i hverdagene og på søn- og
helligdagene, og ofte er der fulgt en
humoristisk kommentar med.
Af sognepræst
Bo Knudsen

I de seneste 20 år har kirketjener
Carsten Færch stået i våbenhuset
og med et smil budt velkommen
til gudstjenester, koncerter, bryllupper og begravelser. Den 31.
oktober står han der for sidste
gang, for Carsten har valgt at gå
på pension fra 1. november. I den
anledning har jeg talt med ham
om fortid, fremtid og nutid.
I 2001 solgte Carsten sin radio- og
TV-forretning i Nørregade, som
han havde drevet gennem 20 år. Det
var tid til at prøve noget nyt, men
Carsten vidste ikke præcist, hvad
det skulle være. Stillingen som kirketjener ved Herning Kirke var ledig, og Carsten blev opfordret til at
søge stillingen. Det gjorde han dog
ikke i første omgang, men da han
blev opfordret til det igen, overvejede han det og endte med at søge
stillingen. Det kom der et godt og
langvarigt samarbejde ud af, for
Carsten har på sin lune og imødekommende facon taget imod dem,
der er kommet til Herning Kirke
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Det svære
Noget af det sværeste i begyndelsen var at finde ud af, hvordan man
skulle gebærde sig fx ved begravelser. Situationerne er jo meget
forskellige. Nogle gange er det et
tragisk dødsfald, hvor de pårørende
er ramt af dyb sorg. Andre gange er
det et ventet dødsfald, hvor et gammelt menneske måske har fået fred
efter lang tids sygdom. Så kan der
nærmest være en glad eller løssluppen stemning i kirken uden, at det
er upassende.

Noget af det sværeste i
begyndelsen var at finde
ud af, hvordan man
skulle gebærde sig...

Afvekslende		
arbejde
Arbejdet som kirketjener er meget
afvekslende, og man møder mange
mennesker. Sommetider skal man
være sjælesørger for folk, der kommer i kirken og har brug for en
snak. »Engang var der en som gerne
ville have mig til at lyse velsignelsen
over ham, så måtte jeg lige gøre opmærksom på, at det altså ikke var
mig der var præst«, siger Carsten
med et smil, »til andre tider skal
man kunne skære igennem, hvis der
fx er et brudepar, som ikke rigtigt
kan blive færdige med at tage billeder efter vielsen, mens en ny familie står udenfor og venter på, at der
bliver plads til den næste vielse. Så
er jeg nødt til at sige, at nu slutter fe-

sten. Med til jobbet som kirketjener
hører jo også rengøring samt vedligeholdelse af kirkehuset og området
omkring kirken, derfor skal man
være god til at skifte tøj som kirketjener. Nogle gange har jeg skiftet tøj tre
gange i løbet af en dag.«

De store oplevelser
Noget af det, Carsten har sat allermest pris på, er at møde andre
mennesker i forskellige situationer.
Et bryllup, hvor gæsterne kommer
og er i godt humør og indstillet på
fest, er jo en skøn arbejdsdag. Ligeledes har påskedag, hvor kirken
er stuvende fuld og juleaften været nogle af de bedste arbejdsdage.
»Når Drengekoret har sunget Messias eller Juleoratoriet, har det også
været nogle af de dage, jeg har sat stor
pris på. Faktisk har jeg lært at nyde
klassisk musik og opera ved at være
med til koncerterne«, siger Carsten.
»Der er så mange gode oplevelser,
for ligesom jeg har nydt den klassiske
musik, har det også været dejligt at
arbejde sammen med de unge mennesker ved de rytmiske gudstjenester
og se deres entusiasme.«

Sjove oplevelser
Der har naturligvis også være en
del sjove oplevelser undervejs, som
da der var en Marie, som skulle begraves fra kirken. Øverst på nummertavlerne står søndagens navn,
og Carsten havde sat skiltet »Mariæ Bebudelsesdag« på, fordi det
var den kommende søndag. Ved
begravelsen kom en kvinde hen og
tog ham i hånden, og sagde: »Næh,
sætter I virkelig navnet på tavlerne
her i kirken«.
En anden gang var der en fulderik,
som kom ind i kirken ved en koncert. Han mente, at han skulle op
foran for at hilse på, men det lykkedes Carsten at få ham gelejdet
ind på den bagerste bænk. Han
havde en pose med, hvor flaskerne
klirrede, og den satte han i midtergangen. Carsten fortæller, at han
spekulerede på, hvordan han skulle
takle situationen uden at optrappe
den og få stor ballade, så han gik
hen til manden og sagde til ham,
at det ikke var tilladt at have alkoholiske varer med i kirken, hvortil
fulderikken svarede, at det ikke var
hans pose. »Fint«, sagde Carsten,
»så tager jeg den bare lige med ud i
våbenhuset.« Der gik ikke lang tid,
før manden indfandt sig i våbenhuset, og bad om at få posen, og forlod
kirken.
»En anden gang var der ved et bryllup en stilethæl, der satte sig fast i
måtten i våbenhuset, det er jo også

en af den slags oplevelser jeg husker,
ligesom da jeg engang havde glemt
at hælde vand i døbefonten. Da barnet skulle døbes, var der bare ingen
vand. Det var pinligt for mig«, siger
Carsten, der dog har oplevelsen så
meget på afstand, at han fortæller
om den med det karakteristiske
smil. »I dette job, lærer man at tage
tingene som de er, og så må man
indimellem spørge sig selv: Hvad betyder det egentlig? Nå, ja, i den her
situation, var det jo ikke værre end,
at vi hurtigt måtte have fat i noget
vand.«

Friheden til selv at planlægge arbejdet har været
noget af det, jeg har sat
rigtig stor pris på.

Friheden
På spørgsmålet om det har været
et ensomt job, svarer Carsten: »Nej,
det synes jeg ikke. Selvom der ikke er
så mange andre der laver mit job, så
har jeg jo nogle afløsere, og der er to
kordegne, to organister, en korleder,
en sognemedhjælper og 3-4 præster.
Sædvanligvis mødes vi i kirkehuset
og drikker formiddagskaffe sammen,
og taler om dagens opgaver, men ellers passer hver mand og kvinde sin
opgave. Jeg synes det har været en
dejlig arbejdsplads. I mange år har
jeg været medarbejder-repræsentant
i menighedsrådet, og det har givet
mig mulighed for også at følge med

i nye planer og tiltag. Jeg har nydt at
følge kirkens liv og ligeledes kordrengenes udvikling, fra de kommer som
små drenge, der går i 3. klasse, til de
forlader koret som voksne mænd.
Friheden til selv at planlægge arbejdet har været noget af det, jeg har
sat rigtig stor pris på. Nogle gange er
der jo en weekend med 30 timers arbejde, og så skal jeg jo selv sørge for
at holde fri på et andet tidspunkt.«

Fremtiden
I 20 år drev Carsten radio- og TVforretning. I 20 år har han nu været
kirketjener, så spørgsmålet er nærliggende, hvad de næste 20 år skal
bruges til. »Nu skal jeg fx pleje min
familie og have tid til mine børnebørn, når de har tid til mig«, siger
Carsten. »Jeg har ikke været ked af
weekendarbejdet, men jeg glæder
mig da alligevel til at kunne holde fri
der hvor min familie har fri.«

Afskedsreception
for Carsten Færch
Søndag den 31. oktober

Efter højmessen er Menig
hedsrådet vært ved et
afskedsarrangement med
kirkefrokost i Kirkehuset
.
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Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hver onsdag på et inter
essant
og indholdsrigt program, gerne med foku
s på et
bestemt emne, som fx livshistorier, musik
og sang,
kunst og kultur. Der er desuden foredrag,
fortællinger og samtaler med indbudte gæster.
Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag
formiddag fra kl. 10.00 - 12.00 i Kirkehusets Mult
isal.
Alle er velkomne! Kaffe og brød: 20 kr.

Bøn i Kirken
I en kristen menighed er bøn til
Gud helt afgørende. Vi inviterer til bøn for kirken og menigheden, og mødes onsdag 1. september, 6. oktober
og 3. november kl. 17.00 i Sakristiet.
Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden,
præster og ansatte, aktiviteter i menigheden, for
byen og landet.
Alle er velkomne.

Weekendkurs
us
for ægtepar

Mange oplever en
fortravlet og stresse
t hverdag, og mange fam
ilier udtrykker, at
det er
vanskeligt at få tid
til parforholdet. Fo
re
ningen ÆgteskabsDia
log i Danmark til
by
der
en weekend, hvor
ægtepar, der ønsk
er at se
nærmere på deres
indbyrdes kommun
ikation, har mulighed
for at tage en timeo
ut fra
hverdagen. I week
endprogrammet læ
gges
der op til åbenhed
- hvor fortrolighede
n er
sikret, da samtaler
ne udelukkende fo
regår
mellem ægtefællern
e.
Næste dialogweek
end holdes 1.-3. ok
tober
på Mørkholt Stra
nd Camping, Hag
envej
105B, 7080 Børkop
.
Nærmere informat
ion kan fås af Bent
e og Ingolf Mørch – og på
tlf. 70 27 87 70 eller
www.
aegteskabsdialog.d
k

OPSLAGS
Sogner
eftermiddagsmøde

g og
d Bibel, sang, livsoplysnin
Et kristent fællesskab me
ldes 1.
rne er åbne for alle og ho
hyggeligt fællesskab.Møde
rkehuset
på skift i Bethania og Ki
og 3. torsdag i måneden
kr.
kl. 14-16. Kaffebord á 20
rd, Silke: Bente og Allan Graugaa
2. september i Bethania
s tid«.
borg. Emne: »Eftertanken
msleder
ehuset: Tidl. Soldaterhje
16. september i Kirk
r«.
: »Ruth - krudt og kugle
Ruth Brix, Kølkær. Emne
Emne:
rt E. Nielsen, Holstebro.
Ku
:
nia
tha
Be
i
er
tob
ok
7.
»Abraham i Mamres Ege«.
r, Skjern.
et: Pastor Orla Villekjæ
28. oktober i Kirkehus
d - hvordan tør Gud?«
Emne: »Hvordan turde Gu
ne og
: Soldaterhjemsledere An
4. november i Bethania
med
vi
s
blu
Emne: »Derfor bærer
Allan Schrøder, Karup.
glæde«.
ldbjerg.
et: Pastor Per Toftdahl, Vi
18. november i Kirkehus
se beror alt«.
Emne: »På Guds velsignel
Alle er velkomne.

Dåbskludeklub
Har du lyst til at være med til at hækle eller strikke dåbsklude, er du velkommen i dåbskludeklubben, som mødes en
mandag i måneden i Kirkehuset. Der er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie Christensen.
Følgende mandage er fastlagt:
13. september, 11. oktober og 15. november

Allehelgensgudstjeneste
Søndag 7. november kl. 10.30

Denne dag nævner og mindes vi dem
, som er døde i løbet af
det sidste år. Familier, som inden for
det sidste år har mistet,
indbydes særligt til at være med den
ne søndag.
Velkommen til en mindegudstjeneste
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STAVLEN
Søndag 5. se
ptember, 10.
oktober
og 14. novem
ber kl. 16.30
FRImesse er
en ny form fo
r gudstjeneste
kendte fra h
, som kombin
øjmessen med
erer det
nye former.
spiser vi pizza
Efter gudstje
i Kirkehuset.
nesten
(Pizza bestille
sten ved indg
angen). Alle
s inden gudst
er velkomne.
jene-

Udforsk livet

er man lykkelig?
Hvad lever vi for? Hvordan bliv
d livet?
Hvad er den dybere mening me
vi tager op i dette
Det er nogle af de spørgsmål
aftner blev afholdt
kursustilbud, hvor de første
i foråret 2021. De
i 2020. Tre aftner blev aflyst
afvikles nu.
r i Bibelen, ser
Gennem videooplæg og studie
ud fra følgende
vi nærmere på, hvem Gud er
rdige, gavmilde,
beskrivelser: Den gode, trovæ
og glade Gud.
befriende, tilgivende, livgivende
, som i foråret afDet er gratis at deltage i kurset
tember, 7. oktoholdes følgende torsdage: 9. sep
n kl. 19-21.
ber og 4. november. Hver afte
udsen
Tilmelding til sognepræst Bo Kn

Sogneaftener
I efteråret 2021 samler vi op på de sogneaftner der blev
aflyst i foråret, og inviterer til spændende aftner.
Onsdag 8. september: Må Gud velsigne dig
– på den nye måde? Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor der er lagt vægt på mening og
forståelighed, på mundtlighed og flow. Det
er ikke en bibel til gudstjenestebrug – men
hvorfor egentlig ikke? Generalsekretær i Bibelselskabet
Birgitte Stokkelund Larsen.
Onsdag 13. oktober: Netværkskoordinator
Tuja S. Berg fortæller om Herning Kirkes
nye missionsprojekt: »Jesus til nye bydele i
Addis Ababa«, samt om missionsselskabets
Promissios arbejde i Etiopien.
Onsdag 10. november En aften om diakoni
i praksis - Hvilken betydning har diakonien
ind i menighedens opbygning og fællesskab,
- hvornår og hvordan bliver evangeliet til
diakonale handlinger? Vi stiller spot på diakonien og diakoniens plads ved Herning kirke v. Stiftspræst for diakoni Steen Andreasen.
Alle aftener kl. 19.30 i Kirkehuset. Entre inkl. kaffe og brød:
50 kr. Alle er velkomne!

Minikonfirmander

Høstgudstjeneste

Søndag 12. september i Herning kirk

e kl. 10.30
Vi holder høstgudstjenester for at sige
Gud tak for
hvad han har givet i årets løb. Høstgud
stjenesten er
en familiegudstjeneste, som er tilrettela
gt for både
børn og voksne.
Alle børn må gerne tage lidt af året
s »høst« med
(frugt, grøntsager, blomster, brød,
o.l.). »Høsten«
bæres ind ved gudstjenestens begynd
else i et festligt
optog. (Vi mødes ved kirkedøren kl.
10.15)
Efter gudstjenesten indbyder men
ighedsrådet til
kirkefrokost i Kirkehuset, hvor den med
bragte frugt
mm. sælges. Pris for voksne: 40 kr. Bør
n gratis.
Ved gudstjenesten samles der et høs
toffer ind, som
fordeles mellem en række kirkelige og
humanitære
organisationer.

ikonfirstne Friskole er i efteråret min
Kri
ds
llan
dtjy
Mi
på
sse
kla
3.
Eleverne i
en Nygaard Jensen
dervisningen foretages af Kar
mander ved Herning Kirke. Un
og Bo Knudsen.
ervisning og
minikonfirmanderne årets und
er
utt
afsl
ber
em
nov
21.
Søndag
. Velkommen
de også får overrakt et diplom
r
hvo
,
ten
nes
stje
gud
ved
r
medvirke
ne dag kl. 10.30.
til en festlig gudstjeneste den

Velkommen til børn og voksne
til en festlig gudstjeneste.
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Nyt missionsprojekt

»Jesus til nye bydele i Addis Ababa«
I Herning Kirke har vi tradition
for at have et missionsprojekt, som
vi følger og støtter i en periode. I
den kommende tid vil vi gennem
det danske ydremissionsselskabet
Promissio, støtte det projekt der
hedder JESUS TIL NYE BYDELE
I ADDIS ABABA
Mekane Yesus kirken i Etiopien er
verdens hurtigst voksende evangelisk-lutherske kirke. Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, er ligeledes
en hastigt voksende millionby. For
at disse mange mennesker også skal
høre det kristne evangelium om
Jesus Kristus som verdens frelser,
plantede Mekane Yesus-kirken med
støtte fra Promissio 10 nye outreaches i årene 2016-2019. Det blev en
stor succes, og projektet fortsætter
derfor med fem nye outreaches fra
2020-2023.

Det sker
• Der er ansat fem evangelister, 		
som opretter hver sit outreach.
• Der er ansat en koordinator, 		
som opmuntrer og sparer med
evangelisterne
• Omkostningerne for ét out-		
reaches i én måned er 1.150 kr.
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• Promissio og Mekane Yesus-		
kirken er sideløbende involveret
i et diakoniarbejde i området 		
finansieret af Dansk Missionsråds udviklingsafdeling.

Gizaw er evangelist
Gizaw er ansat som evangelist i et
outreach. Siden 2016 er medlemstallet næsten ti-doblet, og outreachet er ved at blive en selvstændig
menighed. Spørger man Gizaw om,
hvordan de gør, svarer han: »Vi opfordrer alle medlemmer til at bede og
til at evangelisere. Vi vil være kendt
for at være dem, der prædiker evangeliet.«

Cykelsponsorløb
Allerede i juni begyndte indsamlingen til dette missionsprojekt,
da Promissio havde arrangeret et
cykelsponsorløb i Herning i området ved Elia. Herning Kirke stillede
ved den lejlighed med et hold, og i
alt blev der ved cykelsponsorløbet
indsamlet 53.974 kr. til Promissios
arbejde. Heraf stod »Team Herning
Kirke« for 8.888 kr., så vi er allerede
godt i gang.
Missionsprojektet vil løbende blive
præsenteret i kirken og kirkehuset.
Se evt. mere på www.promissio.dk

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
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14.00 16.00. Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«
i kirkens Krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Børn
& Unge
Herning Kirkes Legestue
Hver fredag fra kl. 9.30 - 11.30 i Kirkehusets Multisal
Kirkens Legestue er et gratis tilbud for alle
førskolebørn i alderen 0 til 6 år sammen
med deres mor, far eller deres bedsteforældre. Ingen tilmelding nødvendig - man
møder bare op!

Babysalmesang
Nyt hold begynder torsdag den 28. oktober
Tilbuddet henvender sig til babyer på ca. 2 til 9 måneder
sammen med deres mødre. Forløbet er på i alt 8 gange.
Vi mødes i kirken om torsdagen fra kl. 10.15 - 11.00, og
holdet ledes af kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard.
Babysalmesang stimulerer barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Der indbydes
til ro og nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i
centrum.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Frauke Meldgaard - smh@herningkirke.dk eller
på mobilen: 52 11 18 61.
Der er plads til
12 babyer på holdet

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.
Onsdag den 22. september, 13. oktober og 17. november
Hver gang 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
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MUSIK
I HERNING KIRKE
KONCERTER
Lørdag 25. september kl. 17.00:
Kristian Marius Andersen spiller koncert på kirkens
orgel. Fri entré.
Tirsdag 28. september kl. 19.00:
WondAros, Danmarks eneste kvindelige barbershopkor! Under ledelse af Charlotte Rowan. Entré 50 kr.

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
3. september: Forkynder Joakim Hjort,
Aarhus. Tema: »Ham, der går med mig«.
1. oktober: Fritidsforkynder Niklas Lund, Grindsted.
5. november: Fritidsforkynder Michael Bak Nygaard,Vejle.
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

Lørdag 9. oktober kl. 14.00:
Duo Takemitsu. Marianne Leth, fløjte og Anders Borbye, guitar. Entré 50 kr.

Stemmegaflen
- Fællessang ved middagstid
Følgende tirsdage: 14. og 28. september,
12. og 26. oktober, 9. og 23. november
Kl. 11.00 i Kirkehuset
Søndag 7. november kl. 17.00:
Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor samt
Danmarks UngdomsEnsemble opfører Mozarts Requiem. Billetsalg via Den Jyske Sangskole https://denjyskesangskole.dk - Voksne 150 kr. og børn under 18 år
50 kr.

Vi inviterer til musikalske formiddage i fællessangens
tegn i selskab med Jesper Thimsen ved klaveret og Frauke
Meldgård som vært.

Mandag 15. november kl. 19.30:
Ensemble Orion opfører »Ein musikalischer Exequien« af Heinrich Schütz. Entré 50 kr.

Alle er velkomne!

Onsdag 1. december kl. 19.30:
Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor og Danmarks UngdomsEnsemble opfører Händels Messias.
Billetsalg via Ensemble Midtvest http://www.emv.dk
Normalpris 225 kr.
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Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.

Efter vi har sunget ca. 1 times tid, vil der blive serveret en
let frokost. Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest
dagen før på mobil: 52 11 18 61. Pris: 50 kr.

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?

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

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

• Plissegardiner
Velkommen
til Hotel Herning 11

Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Kirkeblad nr. 2, 2015.indd 11
Vardevej 9  7400 Herning
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

SEPTEMBER

3.

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

5.

14. s. e. trinitatis

Dansk Missionsråd

9.00
10.10
10.30
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

12.

15. s. e. trinitatis

Høst - offergang

9.00
10.30

Gudstjeneste
Høstgudstjeneste

BK
BK

19.

16. s. e. trinitatis

Herning Kirkes Missionsprojekt

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

26.

17. s. e. trinitatis

Ordet og Israel

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

OKTOBER

1.

20.00

Rytmisk gudstjeneste

3.

18. s. e. trinitatis

Norea Radio

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

10.

19. s. e. trinitatis

Danmarks Kirkelige
Mediecenter

9.00
10.10
10.30
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

17.

20. s. e. trinitatis

Luthersk Mission Ydre Mission

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

24.

21. s. e. trinitatis

Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

31.

22. s. e. trinitatis

Indenlandsk Sømandsmission

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

Danske Sømands og Udlandskirker

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

NOVEMBER

5.
7.

Allehelgens dag

Herning Kirkes Missionsprojekt

9.00
10.30

Gudstjeneste
Allehelgensgudstjeneste
m. oplæsning af navne

BK
BK

14.

24. s. e. trinitatis

Indre Mission i Danmark

9.00
10.10
10.30
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
minikonfirmandafslutning

BK
BK

9.40
10.00
15.15

Skriftemål
Gudstjeneste
Før juletræet tændes

JMN
JMN

21.

Sidste søndag i kirkeåret

28.

1. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

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.
CD-SERVICE fra
gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CDoptagelse 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

