HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

Herning Kirkes Drengekor: 60 år
Nykomponeret musik til påskedag

marts · april · maj 2009

Hvad synes du om
Drengekoret?
Af Karen Bunk
Fredag d. 26. december 2008 skrev Søren Ryge i Politikens kultursektion om Herning Kirkes Drengekor under overskriften: Englene synger
i Herning. Det kunne være interessant at vide, om kirkegængerne
mener det samme.

Anna Fuglsang, konfirmand 2009:
Jeg synes, det er godt med drengekoret. Det er meget anderledes end
med pigekor. Det er godt, når de synger under nadveren.
Emilie Johannesen, konfirmand 2009:
Det er super med drengekoret. Hvis menigheden ikke lige kender
salmerne, så går det meget nemmere med at lære dem, når de synger for.
Janni Rasmussen, Herning:
Det giver en helt speciel stemning med drengekoret i kirken. Jeg har fra barns ben været vant
til at komme i en kirke med kor. Det gør noget ved mig, og
jeg nyder det. Selv mine drenge på 1½ og 5 år holder meget af det og
lyttede til korets cd op mod jul.
Steen Søndergaard, Aarhus:
Det har været en fantastik og dejlig oplevelse. Det er første gang, jeg er i
Herning Kirke. Jeg er ikke vant til at komme i en kirke med kor. Det var
befriende med korsangen under altergangen.
Johnny Heick, Herning:
Det er hyggeligt med drengekoret, og det giver en
god stemning. Jeg ville savne, hvis koret ikke sang,
også fordi det er blevet en vane for mig, at det er
en del af gudstjenesten.
Anna Lund, Horsens:
Det var en helt vild, fed oplevelse. Jeg har aldrig
været her før og vendte mig om, da det hele gik i gang. Deroppe stod
så både store og små ”drenge” og var med. Det lød fantastisk, og når
så orglet knaldede igennem, var det helt ubeskriveligt.

En lille sjov bemærkning: Da jeg kom over i kirkehuset efter disse interviews, sad der to kordrenge og spiste rundstykker. Lidt i spøg spurgte jeg dem, hvad de synes om det, at kirken har
et drengekor. Det er vi glade for at være en del af, for der er ikke noget mere forfærdeligt end
at komme ud i en kirke, hvor kordegnen er gammel, og stemmen lyder som om han har røget
en pakke Cecil.
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Af sognepræst
Erik Nikolajsen

’Det er en fantastisk sang, vi
har i Herning kirke!’
Det sagde jeg en søndag
efter gudstjenesten til
dagens kordegn. Flere andre
fik det også at vide den dag.
For sådan havde jeg det.

Vi har en menighed, der er god til at
synge. Men salmesangen befordres også
af det gode tempo, organisterne sætter på
salmesangen og af, at Drengekoret synger for med deres skolede stemmer. Den
støtte, som Drengekoret giver sangen,
såvel som dets soloindslag, er i høj grad
med til at løfte vore gudstjenester. Derfor
er 60 års jubilæet en god anledning til at
sige tillykke og tak til korets medlemmer og alle de personer, der står rundt
om det!
Hilsner bliver ofte afleveret, når folk
har udført en lang og tro tjeneste og
nærmer sig afslutningen på værket. Det
er på ingen måde det indtryk, jeg har, når
vi nu fejrer 60-året for Herning Kirkes
Drengekor.
Mads Bille fortæller jævnligt ved de
ugentlige stabsmøder for kirkens per-

TILLYKKE

– Herning Kirkes Drengekor 60 år

forskoleelever. Det gik op for mig, at arbejdet med et drengekor også indebærer
en menneskelig skoling og udvikling. For
at synge i kor er et fint samspil, der også
fordrer disciplinering.
I kirken får vi givet meget, når
Drengekoret medvirker. Men jeg er ikke
i tvivl om, at korets medlemmer også får
givet meget på vidt forskellige områder
gennem arbejdet med sangen.
I den forbindelse tænker jeg på dengang, vi sad i bussen på vej hjem fra en tur

til Berlin med Drengekoret. Jeg snakkede
med en af sopranerne og spurgte ham:
- Har du været juniorkonfirmand?
- Nej, siger han. Jeg går jo i kirke så tit
(som kordreng). Og hvis man hører efter,
kan man jo faktisk godt lære noget!
Det er dejligt at kunne ønske Herning
Kirkes Drengekor tillykke med de 60 år.
Ikke mindst når man mærker, at koret er
så fuld af vitalitet, som tilfældet er. n

Fotos © Torsten Ørhøj

sonale om, hvordan Danmarks Radio
eller folk bag en operaopsætning har bud
efter nogle kordrenge. Eller han fortæller,
at nu kommer der en fantastisk dygtig
korleder og underviser ved en masterclass. Og så er ugentlige korprøver og
soloundervisningen slet ikke nævnt. Der
er stadigvæk lys i øjnene, der fortæller
om nye mål.
Et korarbejde er imidlertid ikke kun
sang. For ikke længe siden, var jeg inviteret til en korprøve for at møde de nye
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Herning Kirke søger
frivillige hjælpere til
følgende opgaver:
•

Nye besøgsvenner til Herning
Kirkes Besøgstjeneste.

•

Praktisk hjælp omkring
Herning Kirkes Legestue, som
mødes hver fredag fra kl. 9.3011.30 i kirkehuset.

Kontakt venligst sognemedhjælper
Frauke Meldgård • tlf. 97 12 23 95 •
smh@herningkirke.dk

Faste og påske i Herning Kirke
Fra den dybe fortvivlelse til den jublende glæde
Ved Jens Moesgård Nielsen
Fastetiden kulminerer med ugen fra
palmesøndag til langfredag. Her fortættes
og intensiveres konflikten mellem Jesus
og hans modstandere. Der bliver mulighed for at følge ugen dag for dag,
i det vi i Herning Kirke holder gudstjenester hver dag fra palmesøndag til
anden påskedag.

Påske 2009
I fastetiden:

Onsdag 18. marts

Herning Kirkehøjskole
forår 2009
Tema om kristendommens virkelighed rundt om i verden.
I Rusland, Mellemøsten, Kina
og Indien.

Orgelsymfoni i Fastetiden kl. 19.00
Orgelimprovisation af Kristian M.
Andersen.
Introduktion til fastetidens tema ved
sognepræst Jens Moesgård Nielsen

Onsdag den 1. april kl. 10.00:

• Langfredag den 10. april

Lørdag 4. april i Gullestrup Kirke
Dr. phil. Eva Nordentoft: ”Moder
Theresa - troens mørke - troens lys”

Påskegudstjeneste for børn (ca. 4-9 år)

Torsdag den 2 april kl. 10.00:
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Passionsgudstjeneste kl. 10.00
Koncert kl. kl.16.00: Pergolesi Stabat Mater.
Marie Nyborg Jørgensen: sopran.
Karl Schou: alt.
Kristian Marius Andersen: orgel.

• Påskelørdag den 11. april

Påskeugen:

Gravlæggelse og gravvagt
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00

Palmesøndag den 5. april

• Påskedag, Søndag den 12. april

Gudstjeneste kl. 8.30
Højmesse kl. 10.00

Den stille uge

I den stille uge fra mandag til onsdag
17.00-17.30 er der korte gudstjenester med
musik, stilhed, læsning og bøn.
Det foregår i Kirkens smukke sakristi.

Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling 1. marts 2009
Sult har mange årsager. Folkekirkens
Nødhjælp bekæmper sult på mange
måder
• i katastrofesituationer gennem bl.a.
landbrugsuddannelse, vandopsamling, etablering
af køkkenhaver,
gede- og hønse-

• Skærtorsdag den 9. april

Ugen før påske:

Lørdag 7. marts på Herning Friskole
Cand.mag. i kinesisk Simon Gjerø:
”Kaldet til Kina – om danske missionærer i Kina”

Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også i kirkerne og på
biblioteket.
Yderligere information ved kursusleder Ragnhild Ibsen, 97 12 45 69.

Mandag den 6. april Tempelrensningen
Tirsdag den 7. april Konflikten øges
Onsdag den 8. april Salvningen i Bethania
Påskemåltid i Kirkehuset kl. 17.00
(SE NEDENFOR)
Tilmelding til erni@km.dk
Aftengudstjeneste med nadver kl. 19.00

Påskesang for 4. klasser:
Børnene har lavet billeder med påskemotiver, som kan ses i kirken fra påske til
pinse. Syng påsken ind med 500 børn

Kirkehøjskolen mødes lørdage
kl. 9-11.15

Ugen står og dirrer i spændingen mellem de to ultimativt mest forskellige
gudstjenester vi har i kirken: langfredags
fokus på lidelse og opofrelse og påskemorgens jublende glæde. Alle burde
unde sig selv at gå til i al fald de to
gudstjenester. Men vil man dybere ind i
mysteriet om Jesu død og opstandelse er
der et væld af muligheder… n

hold og mikrokreditter til kvinder.
• ved at organisere de fattige
• Ved at opfordre regeringer til at
opfylde de forpligtelser, de har overfor
deres lands fattige og sultne befolkning.
Meld dig som indsamler ved Herning
Kirke til Knud Haaning Andersen på tlf.
97127805.

Gudstjeneste kl. 8.30
Højmesse kl. 10.00 Han er opstanden, han
er sandelig opstanden!
Uropførelse af Herning Kirkes nye påskeliturgi (komponist: Per Skriver)

• 2. påskedag Mandag den 13. april
Højmesse kl. 10.00

Skærtorsdag aften
Påskemåltid i Kirkehuset
Torsdag den 9. april kl. 17.00.
Pris: 75 kr.
Tilmelding senest onsdag den
1. april til: Sognepræst Erik
Nikolajsen, erni@km.dk / 97 12 04 17
Alle er meget velkomne til et givende
og spændende måltid.
Israelsmissionens Unge er medarrangør. Skærtorsdagsgudstjeneste i
kirken kl.19.00.

PÅSKEDAG 2009:

Nyt korværk til Herning
Kirke og Drengekoret!
Af Mads Bille
Hovedopgaven for Herning Kirkes
Drengekor er at synge til gudstjeneste i
kirken.
Korets rolle i højmessen er dobbelt. Det
ene øjeblik deltager koret i tjenesten som
en instrueret del af menigheden. Vi synger
med på salmer og korsvar. I det næste
øjeblik er korets rolle at kaste musikalsk
glans over gudstjenesten og måske kaste
lys derhen, hvor ordet ikke rækker.

Ny påskeliturgi
Det var med dette dobbelte mandat i
tankerne, at jeg rettede henvendelse til
komponisten Per Skriver og spurgte,
om han ville skrive musik til Herning
Kirkes Drengekors deltagelse i en påskehøjmesse ved Herning Kirke.
Det er en forholdsvis bunden opgave.
I den anglikanske kirke eller i
Romermessen, ville komponisten typisk lave en musikalsk udsættelse af ordinariumsleddene, altså Kyrie, Gloria,
Trosbekendelsen, Sanctus, Benedictus og
Agnus Dei.
Men i Danmark synges disse led, som
også i Herning Kirke, af menigheden,
og det vil ikke føles naturligt, hvis koret
snuppede disse stadigt gentagne led ud af
munden på menigheden.
Den danske højmesse er en salmesangsgudstjeneste. Komponistens opgave
vil derfor blandt andet blive at lave udsættelser af søndagens salmer, således at
koret synger overstemmer og anderledes
harmonier end de sædvanlige sammen
med menigheden, som synger, som den
plejer.

Ja, han er sandelig opstanden!
Ved påskehøjmessen i Herning Kirke
har vi de senere år brugt det trefoldige
ortodokse opstandelsesråb. (”Kristus er
opstanden” – hvortil kor og menighed
svarer. ”Ja han er sandelig opstanden!”)
Det var derfor logisk for komponisten, at
lave musik til dette oldkirkelige udråb, så
den nye liturgi føjede sig sammen med
det vi allerede gør.

Ved en højmesse i Herning Kirke bruges
der mere tid til at stå i kø for at modtage
nadveren, end der bruges på at lytte til
præstens prædiken. Her, under nadveren,
kan kor og orgel være med til at ramme
lige ned i søndagens karakter og konvertere enhver ansats til rastløshed over den
megen venten til glæde over at være en
del af et meningsfuldt omend stiliseret
måltidsfællesskab fyldt med musik, som
fylder os med glæde.
Påskedag 12 april 2009 får vi lejlighed
til at høre hvilke valg komponisten Per
Skriver har gjort. Hvordan han har løst
opgaven.

er og spørge. om de har lyst til at stille
deres talent til rådighed for den danske
højmesse. Det kan være, de ikke har
lyst, for opgaven er vanskelig. Musikken
må ikke blive så langhåret i sit udtryk,
at menigheden kobles af og bare irriteres. Komponisten kan ikke bare brede
sig. Musikken må til stadighed underlægge sig den liturgiske puls, og det gudstjenestelige flow, sikrer balancen mellem
fremdrift og fordybelse. n

Den liturgiske puls og det gudstjenestelige flow
Der tales i medierne meget om vigende
kirkegang og kedsommelige gudstjenester. Jeg håber, at vi i de kommende
år i Herning Kirke, kan få lejlighed til
at høre landets bedste komponister give
deres bud på, hvorledes et kor kan indskrives meningsfuldt og organisk i en
dansk højmesse. Jeg vil i de kommende
år rette henvendelse til komponister, som
ellers plejer at skrive symfonier og opera-

Fejres på mange måder

Herning Kirkes Drengekors jubilæum fejres på forskellige måder
udover ved påskehøjmessen, hvor den nye påskeliturgi uropføres.

Her er et udpluk:
• Jubilæumsfest: Lørdag 4. april afholdes en stor jubilæumsfest med koncert og spisning i Herning Kongrescenter. Information: 97122860
• Biograffilm: Anna Moulvad har lavet dokumentarfilmen ”En stemme for livet”, som
sandsynligvis får offentlig premiere i BioCity Herning, søndag 5/4
• Jubilæumsbog: En flot bog fra Poul Kristensens Forlag med en guldgrube af historisk stof og artikler om nutid og fremtid. Mange billeder. Red. Steen Christian Steensen
• Jubilæumsavis: Herning Folkeblad med et særtillæg
• Jubilæums CD: Indspilles og udgives i jubliæumsåret
• Koncerter i Herning Kirke: Et overdådigt jubilæumsprogram med koncerter: 15/4
(Royal musik i et jubilæumsår), 29/5 (Korkoncert med MidtVest Pigekor og mandsgruppen fra HKD), 2/6 (Pinsekoncert), 1/10 (USA programmet præsenteres), 1/11 (Faurés
Requiem),  1/12 (Händels Messias, 13/12 (Herning Kirkes Julekoncert
• Jubilæumsturné til New York og Washington i oktober
Desuden koncertoptræden på Sønderborg Slot, ved SPOT festival i Århus og mange
andre steder. n
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Missionshuset

Bethania

Torvet 9, Herning, tlf. 97 12 32 37
Indre Missions Samfund.
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 19.30
Kontakt: Formand for Indre Mission:

Elin Hansen, elinhhansen@hotmail.com;
97 12 34 38
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30

Kontakt:  Formand Kenn Pedersen,
kennkong@webspeed.dk • 41 61 04 10
Sogneeftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.

Kontakt: Erik Rindom
rindom2@mail.tele.dk • 97 12 93 25

TÆT PÅ
Kontakt: Thomas Sohn
thomassohn@hotmail.com
• 20 28 89 52

Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen
vammen@pc.dk • 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen • 24 26 47 46

piaskovgaardjensen@hotmail.com
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.

Kontakt: Anders Simmelsgård,
anderssim@mail.dk • 23 70 87 82

Herning Indre Missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k

Sognetur
til Israel
Den 21.-29.sept. 2009 arrangeres
der en tur til Israel med Gunvor og
Erik Nikolajsen som rejse-ledere.
Rejsen er åben for alle interesserede.

Gunvor og Erik Nikolajsen har boet i
Jerusalem fra 1978-83, hvor de arbejdede som præstepar for Den danske
Israelsmission og repræsentanter for
Dansk Kirke i Udlandet. Kontakt: Erik
Nikolajsen.
Info-aften: 27. maj kl. 19.30 i kirkehuset, Østre Kirkevej 1. n
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KFUM og KFUK
i Herning
Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 30

MINI-TEEN
for børn 2.-6. klasse.
Torsdag 18.30-20.30.
MOK for børn 4-7 år.
Onsdag 16.30-17.45
Børnediskoklubben "Allstar" - første
fredag hver måned.
Ten Sing - 13-19 år. Onsdag kl. 19-22.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding
til Kirsten Vindum mandagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk

Kirke
CaféEn

Hver onsdag kl. 10-12
i kirkehuset, Østre Kirkevej 1A

Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer
onsdag formiddag og vær med til
hyggeligt samvær med andre.
• Sang og programpunkt - Kaffe og snak
• Afslutning med kort tekst/historie
• Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
• Pris: 15 kr. pr. gang
• Yderligere oplysninger:
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.
Kom og vær med - det er for alle!

Besøgstjenesten

Ønsker du at få en besøgsven, eller kender
du en, der kunne få glæde af at få en,
så kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard, tlf. 97 12 23 95

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30 · Tlf. 97 22 25 99
Åbent hele døgnet.

Anonyme Alkoholikere

• AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00
og lørdag kl. 14.00.
• Al-Anon (pårørende til alkoholikere)
holder møde samme sted
mandag kl. 19.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

musik

i Herning Kirke

sogneeftermiddagsmøder
Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1 • kl. 14-16.00 • Kaffe: 15 kr.

Fredag 13. marts kl.17.00
Koncert med Vokalensemblet
Amarcord, Leipzig
Entré 100 kr. Billetsalg fra Herning
Turistkontor og ved indgangen. Koncerten
er åbningskoncert for 6. Masterclass i
Unge Stemmer.

Program forår 2009:

Søndag 15 marts kl.13.30
Afslutningskoncert på Den Jyske
Sangskoles 6. Masterclass i Unge Stemmer.
Jægersborg- Gentofte Kirkekor, MidtVest
Pigekor
Dirigent: Robert Geary, Californien, samt
Margrete Enevolds og David Lowes
(England),  sangelever fra Den Jyske
Sangskole.

14. maj (NB!): Karl Erik Bang:
Træk fra Herning Kirkes Drengekors 60 års historie.

Onsdag 18. marts kl.19.00
Orgelsymfoni i Fastetiden improviseret
af Kristian M. Andersen. Introduktion ved
sognepræst Jens Carl Moesgaard

19. marts: Alex Dahl Nielsen, sognepræst, Fredens kirke:
Lidt rundt om H.C.Andersen.
16. april: Kaj Bohsen, sognepræst, Ikast:
Lysbilledforedrag om den kristne påske.

18. juni: Vibeke og Knud Jørgensen, Holstebro:
Syng-sammen-eftermiddag og en lille historie.

Herning Kirkes Legestue

Fredage kl. 9.30-11.30 • Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie og leger med børnene - og de
voksne får en kop kaffe og hygger sig.
Leder: Frauke Meldgaard, sognemedhjælper, tlf. 9712 2395

Fredag 27. marts kl.16.30
Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole.
Fredag 10. april kl.16.00
Langfredagskoncert med bl.a. Pergolesis
Stabat Mater. Karl Schou kontratenor,
Marie Nyborg sopran, Kristian M.
Andersen orgel.
Søndag 12. april kl.10.00
Påskehøjmesse. Uropførelse af
Påskemusik til højmessen af Per Skriver,
skrevet i anledningen Herning Kirkes
Drengekors 60 jubilæum.
Kristian M. Andersen, orgel
Mads Bille, dirigent.
Onsdag 15. april kl. 19.00
Royal musik i et jubilæumsår. Herning
Kirkes Drengekor med messingkvintet fra
Århus Symfoniorkester.
Værker af Howells, Britten, Parry,
Fredag 24. april kl. 16.30
Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole.
Onsdag 6.maj
kl.19.00
Ude og hjemme - Koncert med MidtVest
Pigekor. Dirigent Dorte Bille.
Fredag 29. maj
kl.16.30
Korkoncert med MidtVest Pigekor
og mandsgruppen fra Herning Kirkes
Drengekor

Adresser

aDRESSER
Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1  • 97 12 04 17
erni@km.dk
Fridag: mandag.

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

2. organist
Kristian Marius Andersen • 29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch • 27 40 13 74
Fridag: mandag

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 • 97 12 76 33
Tlf. på sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  •  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Kirkens kontor

Herning Kirkes
hjemmeside
www.herningkirke.dk

Østre Kirkevej 1 • 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal • 29 92 97 18
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning Kirke og redigeres
af et redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.
red.].
Stof til bladet for juni-august 2009 indleveres
senest 15. april.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
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marts

1. 1.s. i fasten
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Ungdomsarbejde ud fra kirken
6. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Erik Nikolajsen
Prædikant: Andreas Bøge
8. 2. s. i fasten
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kristelig Handicap Forening
15. 3. s. i fasten
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Blå Kors lokalt
22. Midfaste søndag
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Kristeligt Forbund for Studerende
(KFS)
26. Gudstjeneste for ældre
		 og gangbesværede
		 14.30: Jens Moesgård Nielsen
29. Mariæ bebudelses dag
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kollekt: Ordet og Israel

april
2.
		
3.
		

Påskegudstjeneste for børn
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
Prædikant: David Bruun
		 Open by night – åbent hus fra kl. 18.00
5. Palmesøndag
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Lokalt børnearbejde du fra kirken
Gudstjenester i den stille uge
6. 17.00 (S) Jens Moesgård Nielsen
7. 17.00 (S) Svend Erik Søgaard
8. 17.00 (S) Erik Nikolajsen
9. Skærtorsdag
19.00 (NB!): Erik Nikolajsen
17.00: Påskemåltid i Kirkehuset (se omtale)
		 Kollekt: KFUM’s Soldatermission
10. Langfredag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
11. Påskelørdag
17.00 (S) Jens Moesgård Nielsen
12. Påskedag
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

13.
		
		
18.
		
19.

		
26.
		
		
		
		
30.
		
      

2.påskedag
9.40: Skriftemål
10.00: Svend Erik Søgaard
Konfirmationsgudstjeneste
11.00: Svend Erik Søgaard
1.s.e.påske
9.00 (NB!): Jens Moesgård Nielsen
11.00 (NB!): Jens Moesgård Nielsen
Konfirmation ved begge gudstjenester
2.s.e.påske
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Danmission
Open by night
21.00 Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus 19-21

maj

1. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Erik Nikolajsen
Prædikant: Ole Hauge
2. Konfirmationsgudstjeneste
		 10.00: Erik Nikolajsen
3. 3.s.e.påske
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Konfirmation ved gudstjenesten. kl.10.00
5. Spaghettigudstjeneste (se spalten til højre)
8. Bededag
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kirkefondet
10. 4.s.e.påske
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Dansk Bibelinstitut
17. 5.s.e.påske
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Dansk Etiopermission
21. Kristi Himmelfartsdag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
24. 6.s.e.påske
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Kofoeds skole
28. Gudstjeneste for ældre og gangbesværede
		 14.30: Erik Nikolajsen
31. Pinsedag
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Kirkehjælp

juni

1. 2. pinsedag
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Svend Erik Søgaard
(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Herning kirke kl. 20.00
• Fredag den 6. marts 2009
• Fredag den 3. april 2009
• Fredag den 1.maj 2009
Se www.rytmisk.com
Gudstjenester for alle! Gudstjenester med
salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe,
prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i
Kirkehuset

Open By Night Gudstjeneste
• Fredag den 3. april kl. 20.00 Rytmisk
Gudstjeneste (se dette)
• Torsdag den 30. april kl. 21.00. Åbent hus 19-21
• Torsdag den 4. juni kl. 22.00. Åbent hus
19-22: Elever fra Herning Musikskole medvirker

Spaghetti - gudstjeneste
• Tirsdag 5. maj 2009 kl.17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest mandag 4. maj til:
smh@herningkirke.dk, erni@km.dk
eller jcmn@km.dk

Påskegudstjeneste for børn
•   Torsdag 2. april kl. 10.00. Påskens beretninger i ord og billeder og sang for børn 4-9 år
v. Jens Moesgård Nielsen

Gudstjeneste for ældre
og gangbesværede
•
Torsdag 26. marts kl. 14.30
ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
•
Torsdag den 28.maj kl.14.30
ved sognepræst Erik Nikolajsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er en handicapvenlig indgang ind til
våbenhuset fra kirkens nordside. Efterfølgende
kirkekaffe.

Indskrivning til konfirmandundervisning 2009-10
Kirkehuset onsdag den 6. maj kl. 17-18

Bibelfortælling for Børn

Ved højmesser er der under prædikenen
’Bibelfortælling for Børn’ i Kirkehuset. Dog ikke
i skoleferier.

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.

Kirkebil

Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i
Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa
på tlf. 97 12 07 77.

Forsidefoto © Torsten Ørhøj

Gudstjenester
i Herning Kirke

Rytmiske gudstjenester

