HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

Herning Kirke på Danske Kirkedage 2010
Ny musik til pinsen
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U2 gudstjeneste,
Drengekor og film
Herning Kirke med på Kirkedage i Viborg
Himmel og jord i bevægelse - på Danske Kirkedage 2010. Herning Kirke spiller en væsentlig rolle.
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen
I Kristi Himmelfartsferien fra 13.-16. maj
2010 vil tusinder af mennesker strømme
til Viborg fra alle egne af Danmark og
såmænd også verden. Der vil der nemlig være Danske Kirkedage. Det er
en tradition med mere end 40 år på
bagen, der i år foregår i vores del af

landet. Danske Kirkedage er en festival
med en lang række møder, foredrag,
gudstjenester og koncerter. Temaet er
”Himmel og jord i bevægelse” – et tema,
der ansporer til at tænke på, hvordan
og hvornår himmelen rører jorden – og
Gud sætter mennesker i bevægelse. Det
skal også få os til at reflektere over bønnen i Fadervor: ”Ske din vilje i himmelen, således også på jorden”.
Deltagerne kommer både fra
Folkekirken og fra en lang række andre kristne kirker, f.eks. Den Katolske
Kirke og Pinsekirken bare for at
nævne nogle få. Det er Viborg Stift,
der har fået til opgave at være
tovholder, så derfor er mange fra
vores område involveret i Danske
Kirkedage. Man kan læse om de
mange aktiviteter og melde sig til på
www.kirkedage.dk

Herning Kirke er med!
Herning Kirke sætter sit store fingeraftryk på Danske Kirkedage
fredag 14. maj.
Herning Kirkes Drengekor giver koncert i Sortebrødre Kirke,
filmen om drengekoret ”En
Stemme for Livet” bliver vist, og
om aftenen bliver der holdt U2

gudstjeneste i Viborg Domkirke, hvor
Herning Kirkes Drengekor også medvirker med et par U2 sange omskabt til
firstemmig korsang!!

Det gamle ”Herning hold”
U2 gudstjenesten er ligesom dem, der
blev holdt i Herning Kirke i 2005 og
2007 med det fantastiske U2-kopiband
Die Herren og jeg vil lede gudstjenesten.
Det bliver en fusion af flere verdener: Rockmusikken møder den klassiske
korsang, specialdesignet lysshow møder
Skovgaards bibelhistoriske kalkmalerier,
U2koncerten møder gudstjenesten. Intet
af dette er mærkeligt eller søgt – det er
på mange måder det samme, der sker
under en koncert med U2 – her bliver
stadion til en kirke og koncertgængere til
menighed, og der er både bøn, forkyndelse og indsamling!
14. maj bliver temaet for gudstjenesten
”Himmel og jord i bevægelse”, som er
Kirkedagenes tema, men som også er
som taget ud af U2s seneste udgivelse:
”No line on the Horizon”, som i høj grad
handler om at himmel og jord kan mødes
og at vi bevæges til at gå ud i livet med
mod, håb og tro.
Læse mere på www.u2gudstjeneste.dk og
www.facebook.com/u2gudstjeneste n

Tunger af ild - ny pinseliturgi til Herning Kirke
Sidste år indledte Herning Kirke et projekt med at udforske korets rolle i den
lutherske højmesse og på den måde,
med udgangspunkt i den autoriserede
liturgi og højtidernes kernesalmer, give
menighedssangen og hele gudstjenesten
et musikalsk løft.
I 2009 var det påsken og i år er turen
så kommet til pinsen, hvor komponisten John Højbye har skrevet musik til
højmessen Pinsesøndag.
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John Høybye er en af de store skikkelser
indenfor dansk korsang. Han stiftede
og ledede i en menneskealder koret
Tritonus, han har skrevet musik til alle
kortyper lige fra begynderkor til professionelle kor. John Høybye er især kendt
som komponist af rytmisk musik, og
musikken, som er skrevet til Herning
Kirkes menighed og til Herning Kirkes
Drengekor, vil uden tvivl, selvom den er
skrevet med udgangspunkt i de kend-

te klassiske pinsesalmer, få en rytmisk
drejning.
Ambitionen er, at højtiderne virkelig
bliver højdepunkter, hvor liturgi, tekster, menighedssang og korsang går op
i en højere enhed. Pinsen markeres med
John Høybyes musik som kirkens tredje
store højtid. I 2011 forventer vi at kunne
præsentere ny musik til højmessen på 1.
søndag i advent. n

Kirkens

højeste
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

I fire små artikler fortæller jeg om
kirkeåret. Hvilken betydning har de forskellige højtider og perioder, og hvad
symboliserer farverne? Dette er tredje
artikel.

FASTEN
”Nu' det jul igen og julen varer lige til
påske. Nej, det er ikke sandt for derimellem kommer fasten!”. Ja, efter at
Helligtrekongertiden har afsluttet julefejringen, begynder vi med ni uger igen,
at sætte fokus på påsken. To søndage
udgør for-fasten. De bærer de latinske
navne Septuagesima og Seksagesima, og
det betyder henholdsvis 70 (fra 9. søndag før påske til 1. søndag efter påske)

Påske 2010
Ugen før påske:
Onsdag 24. marts
10.00: Påskesang for 4. klasser i kommunen: Syng påsken ind med 400 børn
Torsdag 25. marts
10.00: Påskegudstjeneste for børn

Påskeugen:
Palmesøndag 28. marts
10.00: Familiegudstjeneste: ”Kongen
kommer!”
Mandag 29. marts
17.00 Stilleugegudstjeneste i Sakristiet:
”Tempelrensningen”.

højtid

og 60 (fra 8. søndag før
påske til 5. påskedag).
Fastelavn ligger fast 7 uger
før påske og fejres med tøndeslagning
og hele molevitten og markerer derefter
indgangen til den egentlige fastetid. I den
evangelisk lutherske kirke er faste ikke et
påbud, men meningen er, at sindet skal
stemmes til eftertanke og bod. Farven i
fastetiden er lilla – symbolsk for bod og
alvor. Der er dog een hvid festdag, for
fastetiden brydes nemlig af fejringen af
Mariæ Bebudelsesdag til minde om, at
englen Gabriel fortalte jomfru Maria, at
hun skulle føde Guds søn. Den dag ligger
i Folkekirken fast to uger før påskedag,
selvom det egentlig er 25. marts, som er
ni måneder før Jesu fødselsdag!

PÅSKEUGEN
Påskeugen eller passionsugen er kirkens
fortættede drama og den højeste højtid,
og her males med mange farver. Fra den
lilla Palmesøndags forventning og glæde,
da Jesus red på æsel ind i Jerusalem over
den gyldne, hvide Skærtorsdags uforglemmelige måltid og urovækkende forTirsdag 30. marts
17.00 Stilleuge-gudstjeneste i Sakristiet:
”Konflikten øges”.
19.00 ”Stationerne på Korsvejen” orgelimprovisationer af Kristian M.
Andersen.
Onsdag 31. marts
17.00 Stilleuge-gudstjeneste i Sakristiet:
”Salvningen i Bethania”.
Skærtorsdag 1. april
16.30: Påskemåltid i Kirkehuset
Forberedelse til påskefesten efter
jødisk-kristen inspiration
Pris: 50 kr. Tilmelding senest
mandag 29. marts til:
Sognepræst Jens Moesgård
Nielsen jcmn@km.dk /
97121256

ræderi til sorte Langfredags dom, lidelse,
nederlag og død på korset. Mandag til
onsdag i denne uge kaldes den stille
uge, og lørdagen hedder påskelørdag, og
alle dage markeres med gudstjenester i
Herning Kirke.

PÅSKETIDEN
Den store glæde synges ud Påskemorgen,
festen for Jesu opstandelse – alt håbs udspring. Her skal festfarven frem: gylden/
hvid og kirken er smykket med at hav af
påskeliljer Det er kirkens største højtid.
Påskedag er grunden til, at der overhovedet
er en kirke, en kristendom, et håb om evigt
liv og at vi har gudstjeneste om søndagen
– dagen efter hviledagen, sabbatten, som
jøder stadig fejrer som helligdag. Vi går
ikke i kirke for at holde hviledagen, men
for at fejre opstandelsen. Festen fortsætter 2.
påskedag og de efterfølgende fem søndage:
1.-5. søndag efter påske, dog afbrudt af den
særlige danske helligdag: Store Bededag,
som er en samling af en række bods- og
bededage samlet til en. Her vender vi for
en kort stund tilbage til den lilla bodsfarve
– midt i al påskens gyldne glæde. n
19.00: Aftengudstjeneste med nadver: ”I
den nat, da han blev forrådt”
Langfredag 2. april
10.00: Passionsgudstjeneste kl. 10.00
”Min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
20.00 Rytmisk gudstjeneste kl. 20.00
Stillegudstjeneste
Påskelørdag 3. april
17.00 Stilleuge-gudstjeneste i Sakristiet:
Gravlæggelse og gravvagt
Påskedag 4. april
10.00: Højmesse. Han er opstanden, han
er sandelig opstanden!
Med Herning Kirkes påskeliturgi ( Per
Skriver, 2009)
2. påskedag 5. april
10.00: Højmesse kl. 10.00
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Herning sogn
bekæmper sult
Den 7. marts 2010 sender Herning sogn
og Folkekirkens Nødhjælp igen frivillige
indsamlere på gaden for at bekæmpe
sulten i verden
Hvert sjette menneske på kloden får
ikke nok at spise. En af årsagerne til, at
cirka en milliard mennesker hver dag må
gå sultne i seng, er klimaforandringer.
Klimaforandringerne rammer de fattige
hårdt. De har hverken råd eller teknologi
til at sikre sig mod tørke, oversvømmelse
eller stigende vandstand i verdenshavene.

Et af de områder, der er særlig udsat,
er det sydlige Bangladesh. Her trues
omkring 20 mio. menneskers hjem og
livsgrundlag af stigende vandstand og
hyppigere cykloner og tropiske storme.
Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere hjælper folk på fode, når
katastrofen har ramt – og støtter folk, der
arbejder på at gøre deres landsbyer mere
robuste, så de bedre kan modstå modstå
både stigende vandstand og cykloner.
Kan du den 7. marts afse nogle timer
til at være indsamler så kontakt:
Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73
Tlf. 97 12 78 05 /
51 80 92 36
Mail:knudhaaning@post.
cybercity.dk
Nirmali Olesen
Engkrogen 9
Tlf. 97 12 13 86

eksist
Af hospitalspræst
Christian Buch

HÅBETS KILDE
Vaclav Havel, forfatter og Tjekkiets
tidligere præsident, taler i interviewbogen
”Fjernforhør” om håb. Han fortæller, om
sin deltagelse i borgerretsbevægelsen Carta
77 under det kommunistiske styre i 60’ernes
Tjekkoslovakiet, og om hvordan han blev
fængslet flere gange for sit oprør mod
systemet. En af hans bekendte døde under
forhør i fængslet. Vaclav Havel fortæller,
at det netop var i de mest håbløse situationer, når han sad i fængsel, at håbet var
allerstærkest. Han siger: ”Håb i os selv er

Du kan også henvende dig
på Kirkekontoret eller til en
af præsterne. n

Nyt ydre missions projekt
i Herning kirke
Det nye projekt handler om at oversætte
bibelen til et stammesprog i Tanzania.
Datogafolket (ca 100.000) er et traditionelt
hyrdefolk, der lever i et område ved Lake
Eyasi syd for Ngorongoro højlandet i det
nordvestlige Tanzania. Datogaerne er høje
og flotte. Deres klædedragter minder om
deres gamle fjender, maasai’ernes. Skønt
de engang var berygtede for at være meget
barske krigere, er de nu yderst venlige
og smilende,
og de
ernærer
sig ved
at holde
kvæg og
geder.

Datogafamilierne bor i lerklinede hytter, omgivet af et hegn af tornebuske for at
beskytte sig mod rovdyr om natten. De unge mænd, der er ”krigere” og hyrdedrenge, bærer sorte kapper. Kvinderne er klædt i gedeskind, og de har snittet
deres ansigter rundt om øjnene med rituelle ar og tatoveringer.
Datoga’erne har i stor udstrækning modstået kulturel infiltrering fra andre stammer og fra samfundet generelt. Få af dem er dog blevet kristne, og der er et stærkt ønske
om at få bibelen udgivet på deres eget sprog.

Oversættelsesgruppe
Der er en oversættelsesgruppe, der er i gang med at oversætte bibelen. Den ledes af
Isack Malleyeck, der kommer fra Datogastammen. Han er uddannet læge og arbejder
som vicechef på et norsk støttet sygehus, Haydom Lutheran Hospital, der ligger i Mbulu
Distrikt Sydarusha.

Udgivelser indtil nu
Ny Testamente udkom 4. oktober 2009, og nu er man så i gang med Det gamle
Testamente. De indsamlede midler skal bruges til oversættelsen og udgivelsen.
Projektet har sin egen konto, hvorpå man kan indsætte gaver. Konto nr. 7620 1046869
(Handelsbanken) n
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tens-aftener
noget, vi simpelthen har eller ikke har, det
er en dimension i sjælen, og det er ikke i sin
substans afhængigt af iagttagelser af verden
eller vurderinger af situationen. Håb er ikke
prognosticering... Håb er simpelthen ikke
optimisme. Det er ikke en overbevisning
om, at noget vil gå godt, men en vished
om, at noget giver mening - uden hensyn
til hvordan det går.”
Den samme slags håb møder jeg hos
patienter, der er svært syge. Et håb, der
godt ved, hvordan virkeligheden er, men
som nægter at holde sig inden for virkeligheden. Et håb om at det ”nok skal gå”
trods alt. Jeg vil endda vove den påstand,
at håbets vigtigste dimension ikke handler
om fremtiden, om at få mere tid, men om
at noget giver mening, som Vaclav Havel
taler om. Forventningen om at der midt
i alt det, der kan ødelægge håbet, bryder

noget igennem, som giver mening; en intens oplevelse af at mennesker kan have
en uendelig betydning for hinanden; en
oplevelse af nærværets betydning mellem
mennesker, der er ved at skulle sige farvel
til hinanden, fordi døden nærmer sig. Når
det sker, kalder jeg det et håbets under.
Vaclav Havel siger også: ”Jeg tror altså,
at det dybeste og vigtigste håb, det eneste,
som er i stand til trods alt at holde os oven
vande og tilskynde os til gode gerninger,
og som er den eneste rette kilde til det
svimlende i den menneskelige ånd og til
dens stræben, det håb henter vi så at sige
’andetstedsfra’.”
Når Vaclav Havel taler om, at vi henter
håbet ’andetstedsfra’, så standser han der,
hvor Søren Kierkegaard fortsætter og sætter navn på håbets kilde. Håbet er i egentlig
forstand Helligåndens gerning, siger han.

Håbets kilde ligger udenfor os selv. Håb er
ikke noget, man blot kan vælge, men man
kan opdage, at man har et håb eller savner
et håb. Man kan bede om håb, men man
kan ikke få kontrol over håbet. Håb og livsmod er en holdning, en dimension i sjælen.
Man kan ikke give et andet menneske håb,
heller ikke gennem nok så megen terapi,
men man kan dele håb med et andet menneske, for håb bæres og næres i menneskeligt fællesskab, uden at man selv har magt
over håbet. Ødelægge håbet kan vi altid,
men skabe det, kan vi ikke selv!
Med udgangspunkt i denne forståelse
af håbet sagde filosoffen Francis Bacon i
1600-tallet: ”Håb er den smukkeste af alle
følelser og betyder meget for forlængelsen
af livet, hvis blot håbet ikke så ofte blev
tilintetgjort, men derimod blev næret af lyst
med en forventning om godt.” n

ONSDAG 10. MARTS 2010 KL. 19.30-21.30
MARIA MØLLER KNUDSEN, ÅRHUS:
Kunsten at leve med psykisk sygdom
Maria Møller Knudsen fortæller om, hvad der skete, da hun blev psykisk
syg, og om hvordan hun er kommet videre.
Maria Møller Knudsen blev i 1997 indlagt svært psykotisk og depressiv.
I dag har hun det godt og tager rundt og holder foredrag. Hun fortæller
om, hvordan hun er kommet videre i sit liv. I foredraget vil Maria læse
egne digte og synge nogle sange og salmer, som har været en hjælp
undervejs.

ONSDAG 14. APRIL 2010 KL. 19.30-21.30
RUTH ØSTERGAARD POULSEN, ÅLBORG:
Der er ingenting, der er din skyld - eller er der?
Et foredrag om at tage skylden alvorlig og lade mennesker være det, de er:
fejlbarlige og skyldige.
Ruth Østergård Poulsen er sygehuspræst i Ålborg. Hun oplever ofte, at
skyld er et tabuemne. Vi taler ikke om vores skyld. Og hvis vi endelig gør,
forsikrer andre os straks om, at vi skam ikke er skyld i noget som helst.
Men at være menneske er at være skyldig. Foredraget vil komme med bud
på, hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden, når skylden nager og fylder.

Eksistensaftener

4 livsnære foredrag - hver aften kl.
19.30 til ca. 21.30. Entré pr. aften
kr. 40 inkl. kaffe, kage og frugt.
Evt. yderligere oplysninger
på tlf. 97 12 23 95
eller kirkens hjemmeside
www.herningkirke.dk

ONSDAG 5. MAJ 2010 KL. 19.30-21.30
CHRISTIAN BUSCH, KØBENHAVN: Håbets kilde
Håb og livsmod er en væsentlig drivkraft i vores liv og i kristendommen.
Hvad er håb, og hvad kan vi gøre, når vi mister håbet?
Christian Busch har været sygehuspræst på Rigshospitalet de sidste 20
år. Håb er formodentlig et af de mest centrale begreber for alvorligt syge
patienter, for de pårørende og for behandlerne. Håbet gør, at man kan
holde ud at være i en verden af sygdom.
Foredraget beskæftiger sig med hvilke faktorer, der fremmer håbet og
hvilke faktorer, der svækker håbet. I foredraget vil håbets forskellige
dimensioner blive demonstreret: fremtid, mening og transcendens.
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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 Per Nørgaard,
jytteper@fiberpost.dk • tlf. 97 26 60 18
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30

Kontakt: Formand Kasper Juul Mørch,
kasper@moerch.org • 61 74 79 37
Sogneeftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.

Kontakt: Henny Vestergaard
hennyvj@kabelmail.dk • 97 26 80 16
Bethania Max for unge fra 25 - 35 år
Møde: 2. og 4. onsdag kl.19.00

Kontakt: René Jørgensen
Rhj80@ofir.dk • 97 18 09 99

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,
anders.simmelsgaard@gmail.com
• 23 70 87 82

Herning Indre Missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k
Herning Kirkehøjskole 2010
Tema: Kristen i verden
6.marts i Herning Kirke
Peter Øhrstrøm, professor, dr.scient. et lic.phil, Ålborg Universitet:
”Tro og naturvidenskab – i videnskabshistorisk lys og i lys af moderne ateisme”
10.april i Hedeager Kirke
Ulrik Nissen, ph,d., lektor, Århus Universitet:
"I verden, men ikke af verden - om etiske og kristne pejlemærker"

Tryksag med yderligere oplysning ligger i kirkerne
Info: Kursusleder Bodil Pedersen 97 26 77 95

Timeplan:

9.00: Morgensang
9.15 - 10.00: Foredrag (1. afd.)
10.00 – 10.30: Kaffe á 10 kr.
10.30 – 11.15: Foredrag (2. afd.)

”Bibelen i lange baner”
Herning Kirke arrangerer en udflugt til Gullestrup Kirke
Torsdag 8. april kl. 14.00-16.00.
Kom med og se ”Esbjerg Evangeliet”, (Erik Hagens, 2005) - et fyrre meter langt maleri
med nutidig bibelhistorie:
Fælles afgang fra Kirkehuset i private biler kl. 13.45.
Kaffebord i Gullestrup efter rundvisningen.
Tilmelding senest d. 6. april til smh@herningkirke.dk eller på tlf. 97 12 23 95.
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KFUM og KFUK
i Herning
Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 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.
ZoneK - 16-22 år. Torsdag kl. 19-22.00.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage kl. 18.00. Tilmelding til
Kirsten Vindum dagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk

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

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!

musik

i Herning Kirke
Søndag 7. marts

13.30

Afslutningskoncert på 7. Masterclass i
Unge Stemmer.
Solister fra Den Jyske Sangskole, MidtVest
Pigekor, David Lowe, Cambridge,
Margrete Enevold, København, Panda,
Holland. Entré 50 kr.

Tirsdag 9. marts

19.00

Elgars 1. Orgelsonate. Kristian Marius
Andersen holder foredrag om sonaten i
kirkehuset med efterfølgende opførelse af
det store orgelværk i kirken.

Fredag 26. marts

kl.16.30

Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole.

Tirsdag 30. marts

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

18.marts: Kirsten Thyssen, provst, Gullestrup, medvirker.
15.april: Oskar Krogsgaard, tidl. skoleinspektør, Aulum:
”Den stråtækte skole.”
20. maj: Hartvig Wagner, pastor em., Gullestrup:
”Det nye Testamentes troværdighed i arkæologien.”
Illustreret af lysbilleder.

Herning Kirkes Legestue

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

kl.19.00

”Stationerne på korsvejen” orgelimprovisation ved Kristian Marius Andersen.

Søndag 4. april

10.00

Påskehøjmesse Per Skriver Musik til
Påskesøndag med Herning Kirkes
Drengekor.

Fredag 23. april

16.30

Værkstedskoncert (bemærk dato af hensyn til St. Bededag) med elever fra Den
Jyske Sangskole.

Mandag 10. maj

19.00

Forårskoncert med MidtVest Pigekor.
entré 50 kr.

Søndag 23. maj

10.00

Pinsehøjmesse John Høybye Musik
til Pinsesøndag. Med Herning Kirkes
Drengekor. (Uropførelse)

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

Adresser

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 • 97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 • 97 12 76 33
Sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

Kirkens kontor
Østre Kirkevej 1 • 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegne: Per Damgaard og
Anna-Margrethe Bohsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.

Indskrivning af konfirmander
Onsdag 5. maj kl. 17.00
Kirkehuset ved Herning kirke
Til konfirmandundervisning 2010-2011
Medbring dåbsattest.

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal • 29 92 97 18
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.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
carstenfaerch@hotmail.com
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A • 97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Herning Kirkes
hjemmeside
www.herningkirke.dk
HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning Kirke og redigeres
af et redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.
red.].
Stof til bladet for juni - juli - august 2010
indleveres senest 15. april.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
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Gudstjenester
i Herning Kirke
Marts

5. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Peter Bruun, efterskolelærer, taler
7. 3.s. i fasten
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælps
		 sogneindsamling
14. Midfaste
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Kristeligt Forbund for Studerende
21. Mariæ bebudelses dag
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Ordet og Israel
25. Gudstjeneste for ældre
		 14.30 Erik Nikolajsen
28. Palmesøndag
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Familiegudstjeneste
		 Kollekt: Børn i Herning Kirke
Gudstjenester i den stille uge
29. 17.00 (S)
30. 17.00 (S)
31. 17.00 (S)

april
1.
		
		
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
		
5.
		
		
11.
		
		
		
18.
		
		
		
		
25.
		
		
		
29.
		

Skærtorsdag
19.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen
16.30: Påskemåltid (se side 3)
Kollekt: KFUM’s Soldatermission
Langfredag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
20.00: Rytmisk gudstjeneste
Påskelørdag
17.00 (S)
Påskedag
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
2.påskedag
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Danmission
1.s.e.påske
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Konfirmation kl.10.00
2.s.e.påske
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Unge i Herning Kirke
3.s.e.påske
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Konfirmation kl.10.00
Open by Night
21.00 Jens Moesgård Nielsen

30.
		
		
		

Bededag
10.00: Erik Nikolajsen
Konfirmation kl.10.00
Kollekt: Kirkefondet

maj
1.
		
2.
		
		
		
7.
		
9.
		
		
		
		
13.
		
		
16.
		
		
		
23.
		
		
		
24.
		
27.
		
30.
		
		
		
		

Konfirmationsgudstjeneste
Kl.10.00: Erik Nikolajsen
4.s.e.påske
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Dansk Bibelinstitut
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Lotte Carlsen, højskolelærer, taler
5.s.e.påske
8.30: Svend Erik Søgaard
9.40: Skriftemål
10.00: Svend Erik Søgaard
Kollekt: Kofoeds Skole
Kristi Himmelfartsdag
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
6.s.e.påske
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Kirkefondet
Pinsedag
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
2. pinsedag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Gudstjeneste for ældre
14.30: Jens Moesgård Nielsen
Trinitatis søndag
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Blå Kors lokalt

juni
6.
		
		
		

1. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Den grønlandske Bibelsag

Påskegudstjeneste for børn
Torsdag 25. marts kl. 10.00. Påskens beretninger i ord og billeder og sang for børn ved Jens
Moesgård Nielsen

Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 28.marts kl.10.00
”Kongen kommer”
Kirkekaffe efter gudstjenesten
For små og store, unge og gamle.

Rytmiske gudstjenester
Fredag 5.marts kl. 20.00: Peter Bruun, efterskolelærer, taler
Langfredag 2.april kl. 20.00: Stillegudstjeneste.
Fredag 7.maj kl. 20.00: Lotte Carlsen,
højskolelærer, taler
og elever fra Børkop højskole medvirker

Gudstjenester med rytmiske
sange, prædiken, forbøn og
nadver.
Kirke-café i Kirkehuset bagefter
Se www.rytmisk.com

Open By Night Gudstjeneste
Torsdag 29. april kl. 21.00 Jens Moesgård
Nielsen
Åbent hus i Herning Kirke fra kl. 19.00

For børn og børnefamilier
• Spaghetti - gudstjeneste
Onsdag 21. april kl. 17.30-19.15
• Pinsefest
Onsdag 19. maj kl. 17.30-19.15
For begge arrangementer: tilmelding mandagen
før til præsterne på erni@km.dk eller
jcmn@km.dk eller til sognemedhjælperen
på smh@herningkirke.dk

Gudstjeneste for
ældre og gangbesværede
Torsdag 25. marts kl. 14.30
ved sognepræst Erik Nikolajsen
Torsdag 27. maj kl. 14.30
ved Jens Moesgård Nielsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre og gangbesværede. Kirkekaffe.

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Bibelfortælling for Børn

foregår i Kirkehuset under prædikener ved
højmesser. Dog ikke i skoleferier.

Kirkekaffe

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

Kirkebil

Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester.
Ring: 97 12 07 77.

Prædikener på Internettet

Lyt til prædikener på www.herningkirke.dk

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.

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.

