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Kirkedøren var lukket, men...
Corona-blues - og håb
Ny musikalsk trio
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Kirkedøren var lukket,
men det var kirken ikke!
Fra 12. marts til 18. maj var kirkedøren lukket, men kirken har bestemt ikke været lukket.
Til hver søndag og helligdag er der blevet lavet online-gudstjenester. Påskedag blev der hængt et
stort banner på kirketårnet. Efter påske har Frauke Meldgaard og Villy Stampe lavet en serie om
»Kirkens skatte« (se s. 8), og Kristian Marius Andersen har
på sin facebookside lavet en serie med Coronablues (se s. 3).
Alligevel er der meget, som vi ikke har kunnet gennemføre,
og som der nu skal samles op på. Først og fremmest årets konfirmander, som har måtte vente på deres store dag. Vi holder konfirmationsgudstjenester 20/6, 5/9 og 12/9. En del bryllupper er udsat, ligesom det er tilfældet med en hel del
barnedåb, og mange har under krisen måtte tage afsked med et menneske under svære
forhold. Normalt samles vi jo netop i kirken ved livets store øjeblikke, hvad enten det er i
glæde eller sorg. Mange mennesker har savnet også menighedens fællesskab og at komme til nadver, derfor glæder vi os også over at vi nu igen kan invitere til gudstjeneste.
Trods nedlukning af Danmark er vores kirkehus blevet færdigt, og kirkekontoret flytter
i løbet af juni tilbage til Østre Kirkevej, og 1. juni byder vi også velkommen til to nye
medarbejdere ved Herning Kirke (s. side 4-5)
Vi er på vej mod normaltilstand. Vi holder gudstjenester igen. Både kl. 8.30 og 10.00 i
kirken, dog med et begrænset deltager antal på 84 personer. Vi planlægger, som om vi
snart igen kan gennemføre alle vores arrangementer, men alting er stadig meget usikkert. På vores hjemmeside og via vores
facebookside vil vi løbende orientere om, hvad der kan gennemføres og hvad der ikke kan. Så hold dig orienteret dér og
lad os fortsat passe på hinanden!
Bo Knudsen
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Corona-blues - og håb
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Corona-krisen kom og fejede ind
over verden og forandrede livsvilkårene for stort set alle mennesker i
verden på en eller anden måde.
I Danmark var vi først tilskuere til
noget, der foregik i Kina, så i Italien
og så kom det helt tæt på, da vi så,
hvad der kunne ske, hvis vi ikke reagerede i tide - og så lukkede Danmark ned.

store konsekvenser
Det har haft store konsekvenser for
os alle sammen. Ud over de sundhedsmæssige også store økonomiske,
følelsesmæssige og identitetsmæssige
konsekvenser.
Vi fandt ud af, at vi ikke kunne fortsætte med at være sammen, give
knus, gå til fodbold, i kirke - eller
noget som helst. Vi kunne ikke rejse,
holde fester - og ikke besøge vore
nære kære - og slet ikke på plejehjem.
I Herning har vi været særligt hårdt
ramt og der har været stor travlhed
på hospitalet. Gågaden blev næsten
mennesketom, mens HerningCen-

tret lukkede helt. Det har haft store og endnu - uoverskuelige konsekvenser for mange mennesker og mange
virksomheder.
Det har været umanerlig hårdt for
mange familier, som i ugevis ikke
kunne besøge deres kære. Jeg har
mødt nogle, der kun fik lov at holde
deres mor i hånden sidste dag, inden
hun døde efter seks uger uden besøg!
Det har heller ikke været lige muntert
for alle at skulle gå derhjemme - f.eks.
for børn og unge, der var hjemsendt
fra skole til at være hjemme hele dagen med en forældre, der er syg eller
misbruger.

hvem er vi nu?

Og vi har måttet spørge os selv: hvem
er vi? Vi plejede at være selvstændige, individualistiske mennesker,
der først og fremmest spurgte os selv:
Hvad vil jeg? Hvad har jeg lyst til? Vi
var store forbrugere af kultur, sport
osv. og vi plejede at se hele verden
som vores potentielle rejsemål - og
nu er vi her, begrænset i vores udfoldelse og henvist på at vise hensyn til
andre og passe på andre - og os selv.
Nu ved vi, at vi er afmægtige, at vi er
dybt afhængige af hinanden - og har
et kæmpe ansvar for at passe på hinanden. Det vidste vi måske godt før for det er jo det, kristendommen har
fortalt os hele tiden. Vi kan ikke styre
verden, vi må leve med
vores afmægtighed og
vores uformåen og samtidig har vi et kæmpe
ansvar for vores næste.
Vi holder altid noget af
den andens liv i vores
hånd, sagde Løgstrup og
dét erfarer vi nu - hvis vi
skulle have glemt det.
Måske er der midt i al
det uvisse og usikre og
trods alle de dystre udsigter for sundhed og
økonomi også noget

godt, vi kan tage med os fra Coronatiden. At vi er blevet mindet om, at
vi som mennesker ikke kan og skal
klare alting selv og at vi skal elske vores næste som os selv.

kirken flyttet
på nettet

		

Vi har ikke kunnet forkynde Guds
kærlighed til gudstjenester i Herning
Kirke. I hvert fald ikke med en menighed! Men forkyndes skal Guds ord
under alle omstændigheder, så i stedet har vi gennem hele Coronatiden
- på alle søndage og helligdag stædigt
holdt fast ved at holde gudstjenester,
som vi så har optaget og lagt på vores
hjemmeside og facebookside. Vi har
- ligesom utallige andre - holdt samtaler og møder over telefon, skype
mv. Man kan finde alle vores gudstjenester på nettet via herningkirke.
dk. Der er også en masse videoer for
børn med Frauke og dukken Frida og
videoer, hvor Villy Stampe fortæller
om kirkens historier og skatte. Man
kan på Facebook se videoer med organist Kristian, der spiller Coronablues med Drengekoret, der synger
sammen og hver for sig.

vi er guds
Vi kan godt rammes af uvished, tristhed og længsel - ja få Corona-blues.
Og det er okay. Samtidig må vi holde
os til og tro på, at vi er elskede af en
Gud, der er langt større og stærkere
end alle vores og verdens problemer.
Han holder os fast i sin hånd - og vi
må bede ham give os styrke og mod
til at række ud efter hinanden. For
selv om vi ikke kan give hånd og give
knus, kan og skal vi række ud efter
hinanden og stole på, at Gud bærer
os. Han vil også bære os gennem
denne mærkelige tid. For nok er vi
afmægtige - det har vi vist efterhånden lært - men Gud har den hele vide
verden i sin hånd og vi er hans børn.
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Ny musikalsk trio
ved Herning Kirke
Som beskrevet i seneste nummer af
kirkebladet, er Mads Bille gået på
pension efter 35 års ansættelse ved
Herning Kirke. Menighedsrådet har
i foråret arbejdet med ansættelse af
to nye kapaciteter som sammen med
Kristian Marius Andersen fremover
udgør Herning Kirkes musikalske
trio.
Som ny førsteorganist er Jesper
Thimsen ansat og som ny dirigent for
Herning Kirkes Drengekor er Charlotte Rowan ansat. Der skal lyde et
stor velkommen til disse to ny medarbejdere, som vi har bedt om at præsentere sig selv.
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JESPER THIMSEN
Jeg hedder Jesper Thimsen, og jeg
glæder mig meget til arbejdet som
organist i Herning kirke!
Jeg kommer fra en stilling som organist ved Nørrelandskirken i Holstebro, hvor jeg også bor i et hus sammen med min kæreste.
Jeg har også tidligere været organist i
mange år i to kirker vest for Århus Harlev og Framlev kirker.
Oprindelig er jeg fra Esbjerg, hvor jeg
blev født i 1972. Jeg har også boet et
halvt år i Herning, da jeg aftjente min
værnepligt ved Civilforsvaret i 1991.

Jeg blev uddannet på musikkonservatoriet i Århus med klaver, og pga.
min tro på Gud og min interesse for
musikken var det naturligt for mig
at blive organist. Senere tog jeg også
konservatorieuddannelsen som kirkemusiker og orgelsolist. Det afsluttede jeg i 2015.
Men jeg glæder mig som sagt meget
til at være en del af kirkelivet i Herning kirke og til samarbejdet med de
andre ansatte i kirken. Og jeg glæder
mig meget til samarbejdet med Herning kirkes Drengekor samt Charlotte Rowan og Kristian Marius Andersen.
Jeg sætter stor pris på at spille til
gudstjenester, når musikken og troen
går op i en højere enhed, og jeg ser
også frem til at samarbejde om koncertlivet ved kirken og at videreføre
og være en del af de traditioner, som
er ved kirken.
Jeg glæder mig også meget til at
møde jer, der kommer i kirken og
snakke med jer.
Men musik er en stor del af mit liv, og
jeg kan rigtig godt lide at spille på orgel og klaver samt mærke fællesskabet omkring gudstjenester, koncerter
og andre musikarrangementer.
Og kirkemusiklivet ved Herning
kirke er jo af meget høj kvalitet. Det
glæder jeg mig til at deltage i!
Jesper Thimsen

CHARLOTTE ROWAN
Kære Herning Kirke
Jeg er beæret over at være den nye dirigent for Herning Kirkes Drengekor
fra juni 2020. Det er en stor ære og
et privilegium at arbejde med dette
skønne kor og at blive en del af det fantastiske miljø i og omkring Herning.
Jeg voksede op i Liverpool, England,
hvor jeg var korist og senere Organ
Scholar ved Liverpool Metropolitan
Cathedral. Sideløbende var jeg sangstuderende på Junior Royal Northern
College of Music i Manchester, hvor
min fascination for dirigentfaget udvikledes. Jeg fortsatte mine studier i
musik i Cambridge, hvor jeg også var
Choral Scholar samt dirigent for flere
ensembler. Efter endt Bacheloreksamen i Cambridge, foreslog en af mine
danske medstuderende at undersøge
muligheden for at fortsætte mine studier i Danmark.
I 2018 flyttede jeg til Aarhus for at
studere Korledelse ved Det Jyske Mu-

sikkonservatorium og senere samme
år stiftede jeg mit kvindelige barber
shopkor WondAros. I juni måned har
jeg min afsluttende kandidateksamen
og jeg glæder mig utroligt meget
til efterfølgende at dedikere al min
energi og passion til det inspirerende
kor og fællesskab omkring Herning
Kirke. Det har længe været min livsambition at blive korleder. Efter adskillige erfaringer i arbejdet med
drengekor, domkirkekor, højt profilerede ensembler samt administrativt
arbejde og arrangør af internationale
turnéer glæder jeg mig til at videreføre dette i Herning. Jeg ser frem til
mange spændende oplevelser i Danmark samt internationalt med Herning Kirkes Drengekor.
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at
Herning Kirkes Drengekor har potentialet og talentmassen til at blive
et af de bedste kor i verden. Jeg dedikerer først og fremmest mit arbejde til den fortsatte undervisning
og udvikling af drengene, ved bl.a. at
give dem den bedst mulige holistiske
uddannelse. Jeg glæder mig også til
at være en del af kirkens gudstjenester igennem kormusikken, indgå
i et godt og solidt samarbejde med
det inspirerende fællesskab omkring
Herning Kirke, samt ikke mindst at
dele musikken med resten af verden.
Jeg ser frem til at møde jer!
Charlotte Rowan
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om
Orienteringsmøde
et
menighedsrådsvalg
2020

OPSLAGS

g den 21.
orienteringsmøde tirsda
Menighedsrådet afholder
uset.
august kl. 19.30 i Kirkeh
er det noget
dsrådets arbejde. Måske
Kom og hør om menighe
for dig?

Indvielse af
det nye kirkehus

Søndag den14. juni kl.
8.30 og 10
Vi fejrer gudstjeneste og
efter gudstjenesten er de
r mulighed for rundvisning i ho
ld i det nye kirkehus, som
endelig
efter mange, mange års
planlægning, udsættelse
r og udfordringer er blevet færdi
g.
Vi glæder os til at byde
velkommen i nyt, større
og bedre
kirkehus.
Der vil være et lille tra
ktement i forbindelse me
d rundvisning.

Sogneudflugt
Torsdag d.

g fra kirken kl. 9.00
20. august med afgan

dejlige nordjyske
Turen i år går til den
rmere bestemt til
egn Vendsyssel. Næ
gende i DronVoergaard Slot, belig
ønderslev Komninglund Herred i Br
tro byder promune. - Traditionen
grammet på:
idylliske omgivelser
• Formiddagskaffe i
glund Slots 		
ters menu på Dronnin
ret
2en
af
ng
eri
rv
Se
•
Restaurant
• Eftermiddagskaffe.
.
t til kirken ca. kl. 18.00
Forventet hjemkoms
og kaffebord:
ag (ekskl. drikkevarer)
dd
mi
s,
bu
i
rt
po
ns
og betaling fås
Pris for tra
o vedrørende tilmelding
inf
ere
rm
Næ
rs.
pe
ke Meldgaard.
350 kr. pr.
lturmedarbejder Frau
ku
og
ke
kir
til
lse
de
ved henven
neudflugt!
Velkommen til årets sog
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Velkomst

Søndag den 21. juni kl. 8.3

0 og 10
Vi fejrer gudstjeneste, hvor
Herning Kirkes nye
førsteorganist Jesper Thims
en og den nye dirigent og korleder for Herni
ng Kirkes Drengekor Charlotte Rowan bydes
velkommen.
Efter gudstjenesten byder me
nighedsrådet på
et lille traktement på kirkep
ladsen.

TILMELDING til
konfirmationsforberedelse 2020/2021
Tilmeldingen foregår elektronisk med NEM-ID og
begge forældre (forældremyndighedsindehavere) skal
signere elektronisk.
Gå ind på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation/konfirmandtilmelding
Bemærk, at man skal melde sig både til konfirmationsforberedelse og til konfirmationen, der vælges
begge steder »Herning Sogn«.
Er man i tvivl om, hvilket sogn man bor i, kan man
skrive sin adresse ind i feltet FIND DIT SOGN på
hjemmesiden: https://sogn.dk
HUSK at skrive konfirmandens SKOLE ind i feltet,
hvor man kan skrive yderligere oplysninger.
Er der noget, I er i tvivl om, må I gerne skrive eller
ringe til præsterne
Mvh. Bo og Jens

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder
hver onsdag på et
interessant
og indholdsrigt pr
ogram, gerne med
fokus på et
bestemt emne, so
m fx musik og sa
ng, livshistorier, litteratur, bille
der, kreativt værk
sted, dagens
gæst og m.m.
Kirkecaféen åbne
r sine døre hver on
sdag fra kl.
10.00 til 12.00 i
kirkehuset og er
åb
en for alle.
Kaffebord 20 kr.

Vi holder FERIE
i hele juli måned
og begynder
igen onsdag d. 5.
august.

STAVLEN

Kirkernes Familiefest
på Torvet

3.00
Lørdag d. 22. august kl. 10.00-1
på klokkespil v/ organist BenDagen kommer til at byde bl.a.
masser af børneaktiviteter,
jamin Davis. Torvet biver fyldt med
ren fra KFUM og KFUK er
Noas Ark hoppeborg og børnetraile
leg, gøgl og forkyndelse. Nafyldt med sjove aktiviteter, musik,
saft og kage til alle der kigger
turligvis er der også gratis kaffe,
forbi.

med til en festlig dag, hvor vi
Alle er velkomne - kom og vær
s regler i forhold til COVID19.
naturligvis følger myndighederne
r Kirke, Åbenkirke,
Arrangører: Herning Kirke, Hedeage
Herning Frikirke og Fredens Kirke.

Kristen Medit

ation

Kom og vær med
til Kristen
Meditation i kirken
.
I en travl og stre
ssende hverdag kan det være
velgørende at
stoppe op og søge
ro og stilhed
for en stund.
Vi mødes følgen
de torsdage kl. 16
.15-17.15.
28. maj, 11. juni
og 25. juni.
Opstart efter som
merferien den 20
. august.
Sammen søger vi
Guds nærvær genn
em fordybelse
i en bibeltekst, relig
iøse billeder og m
usik. Forløbet
veksler mellem m
editation, liturgi,
stilhed og evt.
samtale om opleve
lser og erfaringer
. Meditationen
ledes af Bente Mør
ch.
Ingen tilmelding nø
dvendig - man ko
mmer bare

Dåbskludeklub
Har du lyst til at være med til at hækle eller
strikke dåbsklude, er du velkommen i dåbskludeklubben, som mødes i Kirkehuset kl.
14.30-16.30 en mandag i måneden. Der er
andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie Christensen.
Følgende mandage mødes dåbskludeklubben: 15. juni og 17. august.

Kirkelig aftenunde

rvisning

Til efteråret begynder
Menighedsfakultetets Kir
kelig Aftenundervisning
Herning Kirkes nye kirkeh
i
us. Hver gang underviser
en lokal præst og en underviser fra Menighedsfaku
ltetet.
Sæt allerede nu kr yds i
kalenderen: 28/10 og 25
/11 i 2020, samt 27/1, 24
og 24/3 i 2021.
/2
Pris 250 kr. pr. gang elle
r 1000 kr. for alle fem
gange. Tilmelding på ww
teologi.dk/tilmeld
w.
Trykt program ligger i kir
ken og findes på kirkens hje
mmeside.
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Kirkens Skatte
… på afstand

Af kirke- og
kulturmedarbejder
Frauke Meldgaard

Her sidst i april åbner samfundet
langsomt igen, men kirkerne er fortsat lukkede. Vi skal alle holde afstand
og undgå at mødes i større fællesskaber. Derfor er vi som så mange andre
kirker i fuld gang med at finde nye
måder at være kirke på.
»Når jeg engang får tid, så vil jeg beskæftige mig mere indgående med
Herning Kirkes smukke og interessante
interiør«, har jeg tit tænkt. Hvilke hi-
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storier gemmer sig mon bagved de
mange klenodier, vi har her i kirken?
Og hvilken symbolik, hvilken betydning ligger der i dem?

Vi håber, at vi på denne måde har
kunnet bidrage en lille smule til at
pleje fællesskabet her ved kirken …
på afstand.

Som sagt så gjort! Jeg spurgte vores
kirkehistorie-kyndige Villy Stampe,
om han med sin imponerende viden
og usædvanlig gode hukommelse ville være med til at lave en lille serie af
videoklip omkring netop emnet »Kirkens Skatte«.

Videohilsenerne kan stadig ses på kirkens hjemmeside. F.eks. afsnit som:

Sammen gik vi i gang med projektet,
og man har nu kunnet se disse små
videohilsner á 3-4 min. varighed på
mandage, onsdage og fredage under
Corona-krisen, både på kirkens hjemmeside og facebookside.

•

Pulpituret med englene

•

Kirketårnet og klokkespillet

•

Historisk genbrug i kirken

•

Vievands-korset ved alterpartiet

•

Kähler, Bindesbøll og Storck i 		
Sakristiet

•

Den gamle Herning Kirke

FORENINGER MEDTILKNYTNING TIL HERNING KIRKE
Missionshuset
Bethania

Torvet 9, Herning • tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

KFUM & KFUK i Herning

Brændgårdvej 18,
Herning, tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
»Børn og unge skal vide, at de kan tro«

Blå Kors Varmestue

Anonyme 		
Alkoholikere

Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Folkevirke

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Bethania hver anden mandag kl. 14.00
- 16.00. Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

Børn
& Unge
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. 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
d. 27. 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.

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 26. august 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

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

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.
Herning Kirkes Legestue holder SOMMERFERIE fra
og med fredag den 12. juni til og med fredag den 7.
august.

KirkeROD
KirkeROD er hygge og fællesskab, gode relationer mellem generationerne, sjove spil og gode lege, kreative aktiviteter, bibelfortælling, andagt og aftensmad.
Næste gang, vi mødes efter sommerferien bliver torsdag den 10. september kl. 17.00-19.00 i Kirkehuset.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejderen senest en
uge før.
Betaling for maden er på 30 kr.
pr. voksen.
Alle børn spiser
gratis.
Velkommen!
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Landsdækkende bytteservice

• Plissegardiner
• Lamelgardiner
• Rullegardiner
• Persienner
• Insektnet
• Stofgardiner

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95

www.gardin-mester.dk

Landsdækkende bytteservice

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
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

1.

2. pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

5.

Konfirmation

7.

Trinitatis søndag

14.

1. s. e. trinitatis

20.

Lørdag

21.

2. s. e. trinitatis

Folkekirkens Ungdomskor

28.

3. s. e. trinitatis

5.

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

10.00

Gudstjeneste

SES

10.00

Konfirmation

BK

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

Dansk Bibelinstitut

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

10.00

Konfirmation

BK

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

Diakonissestiftelsen

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

4. s. e. trinitatis

Sct. Nicolaitjenesten

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

12.

5. s. e. trinitatis

Kirkens Korshær, Herning

10.00

Gudstjeneste

JMN

19.

6. s. e. trinitatis

Tværkulturelt center

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

SES
SES

26.

7. s. e. trinitatis

Diakonhøjskolen

10.00

Gudstjeneste

BK

2.

8. s. e. trinitatis

Folkekirkens Mission

10.00

Gudstjeneste

BK

9.

9. s. e. trinitatis

Blå Kors Varmestue

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

16.

10. s. e. trinitatis

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

23.

11. s. e. trinitatis

Folkekirkens Nødhjælp

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

30.

12. s. e. trinitatis

Danmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

4.

Fredag

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

5.

Lørdag

9.30
11.00

Konfirmation
Konfirmation

BK
BK

6.

13. s. e. trinitatis

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

Børne og Ungdomsklubber
ved Herning Kirke

Gudstjenester kl. 8.30 foregår også i kirken, sålænge der er begrænset deltagerantal til gudstjeneste.

Børnekirke. Ved højmesser er der under
prædikenen Børnekirke i Bethania.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke. To gange i måneden for
børn i 3. - 6. klasse.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis
kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
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.

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

PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk eller på
Podcast eller SoundCloud.
På www.herningkirke.dk kan man også se eller gense
videogudstjenester fra Herning Kirke.
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.

