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Herning sogns KirKeblad
udgives af Herning Kirke og redigeres af et redak- 
tionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
Stof til bladet for december 2017 - februar 2018  
indleveres senest 18. oktober 2017.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S  ◆  97 17 11 22
Forsidebilleder: Øverst: foto af Benjamin Bach. 
Nederst: foto af Bjarne Meldgaard.

a
d

r
e

S
S

e
r

nyt fra menigHedSrådet

Jeg er blevet bedt om at skrive et lille indlæg om nyt fra 
menighedsrådet, og det vil jeg naturligvis gerne, for der er 
en del ting, der aktuelt optager menighedsrådet, og som vi 
gerne vil dele med kirkebladets læsere.  

KirKeHuSet

Det er absolut ikke nyt at skrive om kirkehuset, men det 
er nyt, at det nu er vedtaget i byplanudvalget, om end med 
nogle mindre ændringer, som ikke vil betyde noget for hu-
sets funktion, blandt andet vil der ikke blive mulighed for 
at indrette parkeringspladser på kirkepladsen, men de skal 
skaffes ved at indbetale til P-fonden i Herning Kommune. 
Det har været en meget sendrægtig proces med mange for-
sinkelser, men nu ser det ud til, at der er lys forude efter ca. 
15 år. Efter vedtagelsen i byplanudvalget, forestår en be-
handling i økonomiudvalget og sidst i byrådet, men det hå-
ber vi, vi kan få klaret i august. Dernæst kommer det mere 
interessante, nemlig selve byggesagen, som skal munde ud 
i en byggetilladelse fra Herning kommune, dernæst bygge-
fasen og til sidst det mest interessante: at tage den nye del 

Af formand 
Arne Bach                                                                                                                                             
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og den restaurerede del af kirkehuset i brug. Den aktuelle 
proces er diskussion om rammen for byggeriet, hvad der 
må bygges på grunden, men selve byggeplanen er ikke fær-
digudformet endnu. Der er aktuelt nogle skitser, som kan 
danne grundlag for det videre arbejde. Illustrationerne skal 
ses som et aktuelt forslag, der ledsager lokalplanen, men 
ikke som et færdigt byggeprojekt.

Forslag til stueplan i det renoverede og nybyggede kirkehus.
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viSioner 
Der har været en tradition for, at menighedsrådet i løbet af 
den 4-årige valgperiode arbejder med visioner for kirkens 
arbejde. I forrige periode arbejdede menighedsrådet med 
gudstjenesterne, den kirkelige undervisning, det diakonale 
arbejde samt musiklivet. Fra biskoppen er der kommet en 
opfordring til alle menighedsråd i Viborg Stift om visions-
arbejde med fokus på 4 området, som langt hen ad vejen 
overlapper det, vi tidligere har arbejdet med, nemlig guds-
tjenesterne, den kirkelige undervisning, diakoni, mission 
og den gode forvaltning. Den udfordring tager menigheds-
rådet op og planlægger en dag i efteråret med henblik på 
mere indgående drøftelser heraf.

menigHedSmøde
Søndag den 24. september indbyder menighedsrådet til menighedsmøde i kirkehuset umiddelbart efter højmessen. Her vil 
menighedsrådet orientere om, hvad der foregår i sognet og hvad der aktuelt arbejdes med i menighedsrådet. Ligeledes vil 
der blive orienteret om de sager, der har optaget menighedsrådet gennem det seneste år.

Alle er velkomne.

nyt HøJttaleranlæg 
Der er kontakt til et kompetent firma, der sælger højtta-
leranlæg; det har været afprøvet i kirken med succes, og vi 
er nu i gang med at finpudse priser og finansiering. Det er 
kirkeudvalgets indtryk, at det vil betyde et væsentligt løft 
for lyden i kirken. Det er bare lidt dyrere end svarende til 
det beløb, vi har til rådighed, så nu skal vi drøfte dels pris 
og eventuel yderligere finansiering. 

menigHedSmøde 
På menighedsmødet ved kirkekaffen efter gudstjenesten 
søndag 24. september vil vi præsentere mere om de oven-
nævnte forhold foruden økonomiske nøgletal, som loven 
kræver.

Det nye kirkehus set fra kirken 
på Østre Kirkevej. 
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Hvad bruger du din tid til?
tanKer i forlængelSe af SognetS lutHertur

Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen

I maj måned 2017 var ca. 30 mennesker af sted på Herning Sogns tur 
til Tyskland til de steder, der har afgørende betydning for Luther og 
reformationen, som tog sit afsæt 31. oktober 1517. 

Det var den dag, da Martin Luther med sine 95 teser, der blev slået 
op på slotskirkens dør i Wittenberg, gjorde op med pavekirkens af-
ladshandel og dermed begyndte den kritik, der førte til reformatio-
nen og dannelsen af de evangelisk lutherske kirke. Og om lidt er det 
500 år siden!

Hvad nu HviS?
Hvordan verden ville have udviklet sig, hvis Luther IKKE havde valgt 
at bruge sin tid og sin indsats på at reformere kirken, ved vi ikke. Det 
vi ved er, at Luther foretog mange ting drevet af en indre nødven-
dighed og sit store geni. F.eks. da han var i skjul på Wartburg og på 
under et år oversatte det nye testamente fra græsk til mundret tysk. 
Og vi ved at hans indsats og valg har forandret kirken og verden.

brug 20 minutter med mig, martin!
Vi var lidt over 30, der havde valgt at bruge fem dage på bl.a. at be-
søge Eisleben, den by, hvor Luther både blev født og døbt – og hvor 
han også døde, da han i 1546 aflagde sin barndomsby et besøg for 
at prædike.

Vi boede i den charmerende middelalderby Erfurt, hvor Luther var 
i Augustinerklosteret, og selvfølgelig var vi også i Wittenberg, hvor 
han havde det meste af sit virke som universitetslærer og præst. Det 
var også i Wittenberg, Luther boede med sin kone og deres børn i 
Lutherhaus – det tidligere kloster. Her sørgede den kloge hustru, 
Katarina for at få lavet to udhuggede sæder ved en dør ud til gården. 
Det var en gave til Martin, og Katarina gav den på betingelse af, at de 
kunne sidde sammen 20 minutter hver dag og tale om nære og per-
sonlige ting! Martin – og alle os andre – hvad bruger du din tid på?

Vi var også i Torgau, hvor Luthers hustru Katarina levede sine sidste 
år, efter hun blev alene.

Wartburg.

På Wartburg.

Katarinas 
samtalestole - her 
med Leif og Erna.

Lutherstatue 
i Eisleben.
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Hvad bruger du din tid til?
tanKer i forlængelSe af SognetS lutHertur

JubilæumSgudStJeneSte 
for reformationen

Søndag den 29. oktober kl. 10.00

Reformationsjubilæet markeres med en festgudstjeneste, hvor præ-
diketemaet handler også om fest: det store gæstebud (Math.22,1-14).

Vel mødt til en gudstjeneste med fejring af Luthers anliggende, 
med stor musik og med mange medvirkende fra menigheden, her-
under også konfirmander. 
Tirsdag 31. oktober er der jubilæumsgudstjeneste 
i Viborg Domkirke.

Hvad betyder KriStendommen   
for dig?
I Erfurt findes der stadig mere end 25 middelalderkirker og i en af 
dem – Kaufmannskirche – var vi nogle, der så en interessant og 
udfordrende installation i kirken. Den var i en periode taget ud af 
daglig brug – der er jo også mange, mange kirker at tage af – og 
så var kirken blevet fyldt med en række plancher og videoskærme, 
med udsagn og interviews med folk, der gav bud på, hvad de synes, 
man skulle bruge kirken på i 2017. Det interessante var egentlig ikke, 
hvad de hver især havde af bud, men udfordringen til mig – og til alle 
andre. Hvad bruger du kirken til? Hvad er din relation til kristendom-
men og kirken? Betyder det noget, at kirken er der?

fortSæt reformationen
Jeg håber, det er spørgsmål, som mange også her i Herning vil stille 
sig selv her i 500 året for reformationen. Og jeg håber, at svaret på 
spørgsmålet for mange vil være, at kristendommen er fundamentet 
for os. Og jeg håber, at vi vedkender os kirken som det fællesskab af 
mennesker, der har erfaret behovet for Guds kærlighed og tilgivelse 
– og er kaldede til at fortsætte reformationen – for hele tiden skal vi 
gentænke det, vi gør, hvorfor vi gør det og om det kunne gøres bedre.

Installation i 
Kaufmannskirche, Erfurt.

Guiden fortæller 
i Torgau.

Lutherrosen 
på Dronning 
Margrethes 

Antipendium 
i Slotskirken.

Luther og Bo 
på Wartburg.

Der lyttes 
i Torgau.

Mosaikrude med 
Hans Tausen 
i Slotskirken. 5
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opSlagStavlenKonfirmand-
velKomSt

I august og september begynder 4 nye hold med konfir-

mandundervisning. En del af undervisningen består i at 

deltage i menighedens liv og gudstjeneste, derfor vil vi 

gerne byde konfirmanderne velkomne også i kirken ved 

gudstjenesten.

De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor 

særligt til at deltage i den fælles velkomst-gudstjeneste 

søndag d. 3. september i Herning kirke kl. 10.00. 

Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommen!

KIRKERNES FAMILIEFEST 
Lørdag d. 9. september kl. 10.00-13.00 på Torvet Det vil summe af liv, leg, musik og glade børnestemmer, når vi invi-terer byens familier til fest på Torvet. Den store, oppustelige Hoppe-kirke vil stå klar til hop og leg midt på pladsen, omgivet af forskel-lige aktivitets-pavilloner. Og på den lille teaterscene kan man opleve bibelhistorie, magi og trylleri, sang og dans. 

Alle er velkomne. Aktiviteterne er gratis. Hovedarrangør: Herning Kirke

HØST-
GUDSTJENESTE

Søndag den 17. september kl. 10.00
i Herning kirke 

Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud tak for, 
hvad han har givet i årets løb.

Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som er 
tilrettelagt for både børn og voksne. 

Alle børn må gerne tage lidt af årets »høst« med 
(frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.).

»Høsten« bæres ind ved gudstjenestens begyndelse i 
et festligt optog. (Vi mødes ved kirkedøren kl. 9.45)

Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til 
kirkefrokost i kirkehuset, hvor den medbragte frugt 
mm. sælges. Pris for voksne: 40 kr. Børn gratis.

Ved gudstjenesten samles der et høstoffer ind, som 
fordeles mellem en række kirkelige og humanitære 
organisationer. 

Velkommen til børn og voksne  
til en festlig gudstjeneste.

OPEN BY NIGHT 
GUDSTJENESTE

Fredag den 29. september

Fra kl. 19.00 er der mulighed for en kop kaffe, en snak eller en 

guidet rundvisning fra kælder til klokker. Man kan også tænde 

et lys eller finde lidt ro i Sakristiets natkirke. 

Kl. 21.00 åbnes dørene til Jazz-gudstjeneste. Vi skal lytte til 

jazzmusik ved D’Jazz, der består af Kristian Marius Andersen 

–piano, Jakob Christensen – guitar, Rune Bergen bas, Lars Riis 

– trommer. Vi skal synge nye og gamle salmer i jazzede udga-

ver. Gudstjenestens tema er »Håb?« og ledes af sognepræst Jens 

Moesgård Nielsen 

ALLE HELGENS 

GUDSTJENESTE

Søndag den 5. november kl. 10.00  i Herning kirke 

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, ind-

bydes særligt til at være med denne søndag.

Velkommen til en mindegudstjeneste i lyset af håb 

og trøst.

MINIKONFIRMANDEREleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Friskole er i 
efteråret minikonfirmander ved Herning Kirke. Under-
visningen foretages af Frauke Meldgaard og Bo Knudsen. 
Søndag den 19. november afslutter minikonfirmander-
ne årets undervisning og medvirker ved gudstjenesten, 
hvor de også får overrakt et diplom. Velkommen til en festlig gudstjeneste denne dag kl. 10.00.
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opSlagStavlen
SOGNEAFTNER

I efteråret forsætter vi markeringen af lutheråret 2017 med endnu to sogneaftner: 

11. oktober kl. 19.30 i Kirkehu-
set: Sognepræst Rene Vejen Jen-
sen, Vildbjerg: Vi er alle præster 
for Vorherre – om Det almindelige 
præstedømme iflg. Luther.

8. november kl. 19.30 i kirken: 
Skuespiller Caspar Kock, med 
kirkefortællingen:  Luther – til 
kamp med ordet.
Fortællingen om Luther vil kredse 
om den følsomme teolog, der tog 
kampen op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne svine sine modstandere til på det voldsom-ste. Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte han det moderne sprog med sin tyske bibeloversæt-telse, samtidig med at hans personlige udtryksform brugte platte billeder af kroppens udsondringer.

Det, der hele tiden holdt ham på sporet var evange-liet - og ikke menneskers udlægninger. Troen - og ikke vores forsøg på at virke fromme
Entrepris: 50 kr. inkl. kaffe. Billetter kan reserveres ved henvendelse til sognepræst Jens 

Moesgård Nielsen jcmn@km.dk

Eller købes på kirkekontoret.

Støt det sociale i det lokale

Landsindsamling til Kirkens Korshær søndag den 26. november 

Herning Kirkehus kl. 9.00 - 17.00 

Giv en hånd med under indsamlingen og vær en del af indsatsen i Herning 

blandt socialt udsatte. Alle er velkomne.

I Kirkens Korshær hjælper mennesker hinanden i byens væresteder. Vi til-

byder omsorg, nærvær og respekt – et måltid mad, et varmt bad, en samtale. 

Værdighed og fællesskab til mennesker der lever på kanten af samfundet – 

sårbare mennesker med svære sociale, psykiske og økonomiske problemer.

Indsamlerne får base i Kirkehuset, hvor der udleveres information, Id-kort, 

smart mulepose med logo og indsamlingsbøtte. Der er varme drikke og brød 

til alle. Konfirmander skal følges to og to. Byens væresteder og genbrugsbu-

tikker er åbne på dagen. Se i øvrigt Herning Kirkes hjemmeside.

Tilmeld dig og få nærmere information:

Jens-Erik Ager, tlf. 97 12 13 77 (Indsamlingsleder).

Elin Høyer Hansen, tlf. 23 67 57 22  |  Jan Lyngholm Jakobsen, tlf. 26 44 49 23

Poul Erik Bollerup, tlf. 30 201387  |  Svend Erik Søgaard, tlf. 23 26 68 49

Konsulent for gruppen Villy Stampe.
På vegne af Korshærsrådet i Herning

Svend Erik Søgaard

NYT! 
KRISTEN MEDITATION
Kristen meditation, også kaldet stille bøn, har en 2000 års historie. Mange forbinder medi-tation med en østlig tradition, men kristen meditation har faktisk været en del af kirken siden oldkirken. Som en form for åndelig praksis præget af stilhed, enkelhed, fokus og fordybelse omkring Guds ord. Ved kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard. 

Sted: Herning kirke 
Tid: 4 onsdage fra kl. 17.00-17.40 - 13. septem-ber, 25. oktober, 8. november og 6. december.Pris: Det er gratis at deltage
Tilmelding: senest d. 12. september via sms til 20 27 98 27 eller mail til smh@herningkirke.dk. 
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SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER

Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning og hyggeligt fæl-

lesskab. Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måne-

den på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14.00-16.00. 

Torsdag den 7. september i Bethania:  

Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing: »Navnet Jesus«. 

Torsdag den 21. september i Kirkehuset: 

Sognepræst René Vejen Jensen, Vildbjerg: »Kirkeliv i Armenien«. 

Torsdag den 5. oktober i Bethania: 

Jens Ole Nielsen, Hvide Sande: »Engle i tjeneste for Gud«.

Torsdag den 19. oktober i Kirkehuset:

Sognepræst em. Betty From Jensen, Ikast: 

»Blandt muslimer og kristne i Cairo og Danmark«.

Torsdag den 2. november i Bethania: 

Leif Mortensen, Aulum: »Med Gud for øje«.

Torsdag den 16. november i Kirkehuset: 

Provst emeritus Godtfred Larsen, Herning: 

»Kirken, som er en billedbibel«. 

Torsdag den 7. december i Bethania:

Anna Saarup, Bording: »Julerosen«.

Torsdag den 21. december i Kirkehuset: 

Juleafslutning ved Jens Moesgård Nielsen: 

»Julen står for døren«.
Kaffebord á 20 kr. - Alle er velkomne

HERNING KIRKEHØJSKOLE
Tema for efteråret 2017: »Kristendom – liv og lære«. 

Lørdag d. 2. september på Herning Friskole, H. C. 
Ørstedsvej 68: Rektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen, 
Løgumkloster: »Retfærdighed og tilgivelse«.

Lørdag d. 7. oktober i Fredens Kirke, Sjællandsgade 
34: Sogne- og hospitalspræst Anette Kortegaard, Sil-
keborg: »Skyld og skam«. 

Lørdag den 4. november i Gullestrup Kirke, Løv-
bakkevej 9: Sognepræst Lone Vesterdal, Kolding: »Liv 
og lidelse«.

Flere oplysninger på :
www.herningkirkehoejskole.dk

Tidsplan:
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.) 

Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad betyder dåben? Er Bibelen til at forstå? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi tager op på Kristendomskursus.dk, som Herning Kirke tilbyder i efteråret 2017 og foråret 2018. 
Kurset gennemgår det grundlæggende i den krist-ne tro gennem videointerviews, oplæg, undervis-ning og diskussioner.
Kristendomskursus.dk er for alle, som ønsker større viden om det grundlæggende i den kristne tro, og man kan være med, både hvis man ved meget om kristendommen og hvis man ved knap så meget.
Første del af kurset løber af stablen fem torsdage i efteråret, og fortsætter med fem aftner i foråret 2018.
Hvornår: 14. og 28. september, 5. og 12. oktober,  9. november. 
Tid: kl. 19.00-21.00 (vi får kaffe undervejs).
Hvor: Kirkehuset ved Herning Kirke.
Yderligere oplysninger og tilmelding til sognepræst Bo Knudsen, tlf. 97 12 04 17, mail: bakn@km.dk

Søndag den 24. september og 12. november kl. 

16.30

FRImesse en ny form for gudstjenester, som kom-

binerer det kendte fra højmessen med nye former. 

F står for Form. Disse gudstjenester vil have en fri-

ere form og en lidt løsere liturgi end den sædvan-

lige højmesse.

R står for Rytmisk. Ved disse gudstjenester vil vi 

hovedsageligt benytte klaveret og andre instrumen-

ter, og det vil være de nyere salmer samt og rytmi-

ske lovsange, der vil blive brugt.

I står for Indtryk. Billeder og sansning vil fylde 

mere og prædikenen vil blive suppleret med  illu-

strationer og pointer på storskærmen. 

På denne måde er det tanken at kombinere det gode 

og kendte fra højmessen med nye former. FRImes-

serne har en mere ungdommelig form, men er for 

alle. 
Efter gudstjenesten spiser vi pizza i kirkehuset. 

(Pizza bestilles inden gudstjenesten ved indgangen)

Alle er velkomne.
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FORENINGER MEDTILKNYTNING TIL HERNING KIRKE

MISSIONSHUSET  

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

FOR BØRN 
& UNGE

KUL – KIRKENS UNGDOMSLEDERE
Når du er blevet konfirmeret i Herning Kirke, har du mulighed for at være med i 
KUL-gruppen. Her mødes kirkens ungdomsledere, som er interesseret i at være med 
i kirkens forskellige aktiviteter for børn og unge. KUL mødes samme tid og sted som 
UNIK og der er tilmelding til Kirke-og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 
20 27 98 27 eller på mail: smh@herningkirke.dk

KONFIRMAND-
KLUBBEN – UNIK 

Mødes hver tirsdag aften i kirkens krypt 
kl. 19.00-20.30. UNIK, er et tilbud til 
alle kirkens nuværende konfirmander. 
Vi mødes en gang ugentligt i et kristent 
fællesskab, hvor vi er sammen om for-
skellige aktiviteter. 
Tilmelding til kirke-og kulturmedarbej-
der Frauke Meldgaard på tlf. 20 27 98 27 
eller på mail: smh@herningkirke.dk

BABYSALMESANG

Vi inviterer til babysalmesang i kirken 
hver torsdag fra kl. 10.15-11.00. 
Tilbuddet henvender sig til babyer 
mellem 3 og 8 måneder sammen med 
mor eller far (eller begge). 

Et nyt hold begynder den 26. oktober. 

Kontakt venligst kirke- og kulturmed-
arbejder Frauke Meldgaard for forud-
gående tilmelding. På mail til smh@
herningkirke.dk eller sms til 20 27 98 27. 
Et babysalmesangsforløb strækker sig 
over 8 gange, og deltagelsen er gratis.

NORA’S ARK
Velkommen til Herning Kirkes nye 
gruppe, som henvender 
sig til KVINDER I ALLE 
ALDRE. 
Et sted, hvor kvinder på 
forskellige alderstrin og 
med forskellige livserfaringer kan mø-
des. Mødre sammen med deres babyer, 
småbørn eller førskolebørn er også 
hjertelig velkomne! Hver gang en ud-
valgt bibelhistorie, sang og musik samt 
små, lærerige aktiviteter til børnene. Vi 
mødes i kirkehuset kl. 16.30 følgende 
onsdage: 20. september, 11. oktober, 1. 
november og 29. november.
Fælles spisning fra kl. 17.15 til 18.30. 
Voksne betaler 30 kr. pr. person. Børn 
spiser gratis.Tilmelding (senest dagen før 
arrangementet) til kirke- og kulturmed-
arbejderen på mobil 20 27 98 27 eller 
mail til smh@herningkirke.dk

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

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

FOLKEVIRKE
Folkevirke afholder foredragsmøder i 
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16. 
Entré for ikke-medlemmer: 61 kr.

HERNING KIRKES 
LEGESTUE

Er et tilbud for alle førskolebørn i alde-
ren 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.

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTER

Gudstjenester i børnehøjde og fælles-spisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn er gratis. Info: smh@herningkirke.dk

Onsdag d. 4. oktober
Onsdag d. 15. november                          

Hver gang kl. 17.00 – 18.45
Vi inviterer børnefamilierne til en 
gudstjeneste i børnehøjde og fælles-
spisning med pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren. Vi begynder med en 
kort gudstjeneste i 
kirken og går deref-
ter i kirkehuset til 
spisningen.

Ingen tilmelding 
- man kommer 
bare.

BESØGSTJENESTEN 

Ønsker du at blive besøgsven, eller øn-

sker du at få en besøgsven, så kontakt: 

Kirke- og kulturmedarbejder Frauke 

Meldgaard på tlf. 20 27 98 27.

KIRKECAFÉEN
Kirkecaféen byder hver onsdag på et in-teressant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, bil-leder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m.

Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00 i kirkehuset og er åben for alle. Kaffebord 20 kr.
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muSiK i 
Herning KirKe

Fredag 29. september kl. 16.30  
Værkstedskoncert med unge sangere fra Den 
Jyske Sangskole. Gratis adgang.

Torsdag 5. oktober kl. 19.00 
Koncert med Herning Kirkes Drengekor.
Kristian Marius Andersen på tangenter og di-
rigent Mads Bille. Præsentation af koncertpro-
gram til New York-turen. Entré 75 kr. 
Billetsalg via www.herningkirkesdrengekor.dk 

Fredag 27. oktober kl. 16.30
Værkstedskoncert med unge sangere fra Den 
Jyske Sangskole. Gratis adgang.

Lørdag 28. oktober kl. 11.00
Sigurd Barrett: Alt om Luther - på 60 minutter.
Billetter kan købes på kirkekontoret eller ved 
henvendelse til jcmn@km.dk
Pris: Voksne 40 kr. og børn 20 kr.

Søndag 5. november kl. 16.00
Faurés Requiem opføres med Herning Kirkes 
Drengekor, MidtVest Pigekor og Det Danske 
Ungdomsensemble. Dirigent Morten Ryelund. 
Entré 150 kr. 
Billetsalg via www.herningkirkesdrengekor.dk

Torsdag 9. november kl. 17.00
Børneopera - »Er Gud hjemme?« arr. Operaen 
i Midten. Opera for børn og deres familier. 
Entré 45 kr. Billetsalg via www.place2book.com 
Tirsdag 14. november kl. 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen.
Louis Vierne »Piece en style libre« bind 1. 
Gratis adgang.

Fredag 17. november kl. 16.30 
Værkstedskoncert med unge sangere fra Den 
Jyske Sangskole. Gratis adgang.

Torsdag 23. november kl. 17.00 og 19.30 
Koncert med Anne Linnet. Arr. FOF. 
Billetsalg via www.fof.dk/herning 

Tirsdag 28. november kl. 19.30
Händels »Messias« med Herning Kirkes Dren-
gekor, Skt. Clemens Drengekor og barokorke-
ster. Dirigent Carsten Seyer-Hansen 
Billetsalg via www.billetlugen.dk 

Søndag 3. december kl. 10.00
Højmesse på 1. søndag i advent med musik af 
John Frandsen.
Kl. 15.15 Før Juletræet tændes med Herning 
Kirkes Drengekor og Ensemble MidtVest 
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Koncert med pär Sörman  
Tirsdag d. 19. september kl. 19.30 
Den populære svenske visesanger og musiker 
Pär Sörman giver koncert i Herning Kirke.  En-
tré: 80 kr. Koncerten er arrangeret i samarbejde 
med Foreningen Norden, Herning.

rytmiSKe gudStJeneSter
Herning KirKe Kl. 20.00
1. september: Poul Nygaard Kristensen, Kølkær: »Lifecoaches«.
6. oktober: Bo Knudsen, Herning: »Megafest«.
3. november: Alexander Nielsen, Århus.

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

anne linnet JuleKoncert  
Torsdag d. 23. november kl. 17.00 og kl. 19.30 
Anne Linnet og hendes trio vil igen i år besøge FOF 
og fylde Herning Kirke med sang - denne gang med 
en rigtig julekoncert. Det er efterhånden en tradition, 
at Anne Linnet og hendes trio gæster FOF i Herning 
Kirke. Anne Linnet har udtalt, at hun holder af den 
særlige stemning, der opstår i kirkerummet og særligt ved juletid. Til 
koncerten vil det være hendes egne julesange fra »Linnets Jul« der syn-
ges, men også sange med tekst af Johannes Møllehave og et par af de 
gamle julesange, vi allesammen kender, vil fylde kirkerummene. I denne 
intime og akustiske koncertform vil Anne Linnet også fortælle anekdo-
ter om sangene og om, hvilke tanker omkring jul og tradition der ligger 
bag tilblivelsen af julesangene, ligesom publikum får lejlighed til at synge 
med på nogle af hendes største hits som f.eks. Tusind Stykker, Smuk & 
Dejlig og Barndommens Gade. Billetsalg via www.fof.dk/herning - Pris: 
225 kr. | Penionist/efterlønner/studerende: 207 kr.
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Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen   
Vardevej 9    7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00 

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.

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

RUM TIL TANKER?

- vi bygger på dialog og samarbejde!

BANG & OLUFSEN HERNING
Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik buti k - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for fi nansiering af B&O´s unikke 
produkter i helt op ti l 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!
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STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

 WWW.GUDNASON.DK

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN
 SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode 
håndværk skabt med de reneste råvarer.

 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.  

Skolegade 3
7400 Herning

  Tlf. 97 12 06 24www.skolegadensbageri.dk



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

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

CD-SERVICE fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af guds-
tjenesten 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.

gudStJeneSter
i Herning KirKe

HERNING KIRKE 
PÅ FACEBOOK

Find Herning Kirke på face-
book og klik på »Synes godt 
om«, så får du automatisk 

orientering om gudstjenester og ar-
rangementer.

JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen 

Gudstjenester kl. 8.30 
foregår i Sakristiet.

DAG KIRKEDAG INDSAMLING TID GUDSTJENESTE PRÆST
SEPTEMBER
  1. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  3. 12. s. e. trin. Danmission 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste med 
konfirmandvelkomst

BK
BK
BK

10. 13. s. e. trin. Herning Kirkes Menighedspleje 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

17. 14. s. e. trin. HØST - offergang 10.00 Høstgudstjeneste JMN
24. 15. s. e. trin. Ordet og Israel 8.30

9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste  
Skriftemål
Gudstjeneste 
FRImesse

JMN
JMN
JMN 
BK

29. Fredag 21.00 Jazzgudstjeneste
Open by night fra kl. 19.00

JMN

OKTOBER
  1. 16. s. e. trin. Norea Radio 8.30

9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

  6. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  8. 17. s. e. trin. Danmarks Kirkelige Mediecenter 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

15. 18. s. e. trin. Luthersk Missions Ydre Mission 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

22. 19. s. e. trin. Indenlandsk Sømandsmission 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

29. 20. s. e. trin. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 8.30
10.00

Gudstjeneste
Jubilæumsgudstjeneste 
for reformationen

JMN
JMN

NOVEMBER
  3. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  5. Allehelgens dag Danske Sømands og Udlandskirker 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

12. 22. s. e. trin. Menighedsfakultetet 8.30
10.00
16.00

Gudstjeneste 
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
BK

19. 23. s. e. trin. Herning Sogns Menighedspleje 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med mini-
konfirmandafslutning 

BK
BK

26. Sidste søndag 
i kirkeåret

Kirkens Korshær 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

DECEMBER
  1. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

 3. 1. s. i advent Indre Mission i Danmark 10.00
15.15

Gudstjeneste
Før Juletræet tændes

PNK
JMN

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

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.


