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FRA HERNING 
TIL AUSTRALIEN 
Sofie skal det næste halve år være på 
højskole i Byron Bay, der ikke ligger 

så langt fra Brisbane, hvor der 
har været store over-

svømmelser. På sko-
len er der kun 

10 elever. Det 
er en del 

af kon-

ceptet . 
Det er 

en såkaldt 
disciple-træ-

nings-skole, hvor 
Sofie får bibelunder-

visning en del af tiden. 
En anden del af tiden 

skal hun prøve det, som 

hun har lært, af i praksis. F.eks. sætter 
eleverne hver fredag en grill op i by-
ens park og laver mad. Maden er gra-
tis, og alle og enhver kan komme og få 
noget at spise. På den måde møder de 
mange forskellige mennesker og taler 
med dem om alt, også om kristen tro. 
I byen er der mange “backpackere”. 
Mange unge er også i byen for at sur-
fe. Eleverne på højskolen blander sig 
også i aktiviteterne på stranden. De 
spiller beachvolley og surfer. På den 
måde møder de andre unge og snak-
ker med dem og gør den kristne tro 
gældende i samtalen.

På vej På eventyr
Sofie skal af sted alene. Undervejs gør 
hun ophold i Bangkok, men fortsæt-
ter så til Brisbane.

Jeg har spurgt Sofie, hvad der får 
hende til at tage på sådan et ophold.

- Der er selvfølgelig et strejf af 
eventyr i det, men jeg kender nogle, 
der har været på et lignende ophold, 
som har været rigtig glade for det.

- Siden jeg blev student, har jeg 
været usikker på, hvad jeg skulle. 
Også lidt irriteret over, at jeg ikke vid-
ste, hvad der skulle ske. Jeg har ople-
vet, at så mange planer bare ikke blev 
til noget. Men da jeg fandt ud af, at jeg 
gerne vil på denne tur til Australien, 
er alt bare klappet og gået så hurtigt. 
så nu tror jeg, det er det Gud vil, at 
jeg skal.

- Jeg vil også gerne lære Gud bedre 
at kende både gennem undervisning 
og gennem praktiske opgaver, hvor vi 

møder mennesker og bliver udfordret 
i vores tro på Gud af disse menne-
skers spørgsmål. På den anden side 
tror jeg også, vi har rigtig meget at 
give dem.
- Jeg vil gerne ud at stå på egne ben og 
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gøre min tro på Gud gældende i min 
hverdag og i mødet med andre men-
nesker.

Hvad betyder det for dig, at du 
tror på Gud?

- Den kristne tro har altid været en 
del af mig. Men jeg hørte engang en 
veninde bruge billedet af en båd, der 
sejler ind i en havn. Den laver nogle 
små bølger, som får de andre både til 
at vippe. Jeg kan godt sammenligne 
mig med de både, der ligger og vip-
per, fordi en anden båd kommer ind i 
havnen. Men nu vil jeg gerne ud med 
min egen båd, sætte sejl og lade vin-
den fylde dem. Så må Gud give ret-
ningen. 

På en bibelskole, som den jeg skal 
på, tror jeg også, vi har mulighed 
for at opleve et godt fællesskab, hvor 
Gud er i centrum. Jeg bliver den 
eneste dansker på holdet. Ud over 
mig er der 2 fra Norge, 3 fra USA, 
1 fra Schweiz, 2 fra Canada og 1 fra 
England. Vi kommer fra mange for-
skellige kulturer, som vi skal få til at 
harmonere, men det tager jeg som en 
god udfordring. 

- De sidste 10 uger af kurset, skal 
holdet på en opgave i Sydøstasien, 
hvor vi på forskellig vis skal ud at 
møde mennesker og fortælle dem om 
Gud.

- Jeg håber, opholdet lærer mig, 
at Gud ikke bare er en, jeg forholder 
mig til ved bestemte lejligheder, men 
at Gud er en del af mig og mit liv i 
min hverdag på alle måder.  n

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

Sofie Balle fra Herning er nu i Australien.

Sofie Balle bor i Herning. Hun er døbt og konfirmeret i Herning Kirke og går til gudstjeneste 
her. Hun har sunget i Midt Vest Pigekor, været på efterskole ét år og sidste sommer blev hun 
student. Nu er hun rejst til Australien.

thit 
taaning, Bifrost

 Jeg vil gerne konfirmeres, fordi jeg 
vil sige ja til min dåb og bekende min 
tro på Gud.

 Jeg forventer, at konfirmations-
dagen bliver noget specielt og måske 
rørende.
 
nicklas Pedersen, 
Parkskolen
Da jeg var lille blev jeg døbt og nu vil 
jeg gerne selv bekræfte det.

Jeg forventer en god dag sammen 
med familie og de venner, der kommer, 
og selvfølgelig gaverne og festen. 

JEG SkAL 
kONFIRmERES 
I HERNING kIRkE

Mie Bruun Madsen, 
herning friskole
Konfirmationen er dagen, hvor man 
selv skal bekræfte, at man tror på 
Gud. Den dag har jeg længe ventet på, 
og jeg er sikkert ikke den eneste. 

En konfirmation er vist alles store 
dag, men jeg tror, mange tænker på 
en konfirmation som dagen med ga-

ver, penge og god mad. Jeg synes, man 
skal huske på, hvorfor man egentlig 
bliver konfirmeret. 

Jeg tænker selv meget på festen 
efter kirken, men jeg tænker også på, 
at jeg virkelig skal mene, at jeg tror på 
Gud, og ikke bare sige ja, fordi man 
gerne vil have den store fest. 

Jeg synes, man skal snakke med 
sine forældre om, hvad de synes, man 
skal sige ja til, men i sidste ende er det 
kun en selv, der bedst ved, hvad man 
tror og ikke tror på. 

Mine forventninger til dagen er, 
at jeg får en hyggelig formiddag sam-
men med de andre fra konfirmand-
holdet, og at resten af dagen også 
bliver super god, når min familie og 
venner kommer og fejrer min store 
dag efter kirken.  n

I anledning af konfirmationerne i starten af maj, har vi 
spurgt nogle konfirmander, der skal konfirmeres i Herning 
Kirke, hvorfor de skal konfirmeres og hvilke forventninger de 
har til konfirmationen.

Af Karen Bunk
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Du finder Herning Kirke på internettet på www.herning-
kirke.dk Her kan man læse om kirkens aktiviteter, læse 
kirkebladet, høre månedens prædiken og læse om kirkens 
historie og selvfølgelig finde kontaktinformation mv. 

1. april relanceres hjemmesiden i et nyt og mere 
tidssvarende udseende. Hold øje med siden!

Vi har også en række tilknyttede hjemmesider:
1. På www.herningkirkesdrengekor.dk kan man læse alt 
om Drengekoret, dets koncerter og virke. Bl.a. se videoklip 
og billeder også.
Desuden kan man læse om Herning Kirkes Drengekor på 
http://www.myspace.com/theherningboyschoir, på face-
book og på Youtube – søg blot ”Herning Kirkes Drengekor”.

Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen

GUIdE TIL 
HERNING kIRkE på INTERNETTET

www.herningkirke.dk relanceres i 
nyt og spændende design 1. april.

I relation til Herning Kirkes Drengekor kan man læse om 
Den jyske Sangskole, hvor alle drengene bliver undervist i 
solosang og hørelære: http://www.denjyskesangskole.dk/
Om Genklang, som er Sangskolens udviklingsafdeling, der 
arbejder på at fremme sangen i Danmark: http://www.gen-
klang.org/
Om Drengekorets søsterkor Midt Vest Pigekor, der bl.a. 
medvirker ved kirkens årlige julekoncert og synger juleaf-
ten: http://www.midtvestpigekor.dk/
2. På www.rytmisk.com kan man læse om de rytmiske 
gudstjenester i Herning Kirke, der finder sted den første 
fredag i måneden, bort set fra juli og august. En anderledes 
type gudstjenester, der samler op imod 200 mennesker. Man 
kan også finde de rytmiske gudstjenester på faceboook.
3. På www.u2gudstjeneste.dk kan man læse om U2 guds-
tjenesterne, som Herning Kirke har afholdt i Herning og 
senest i Viborg Domkirke.
Dertil kan man på www.folkekirken.dk finde en guldgrube 
af informationer og inspiration om kirke og kristendom.  n

Jens Moesgård Nielsen

FASTELAVN. Alle mennesker har et dobbelt 
behov. Vi har brug for at tage livet alvorligt! 
Se verden og virkeligheden alvorligt, erkende 
vore egne fejl og begrænsninger og arbejde på 
at bilægge konflikter med andre mennesker. 
Samtidig har vi brug for at feste. Råbe livets 
glæde ud – skeje ud og glemme alle proble-
mer, more os og grine sammen.

Fastelavn er sådan en anledning til at skeje ud og feste, 
inden alvoren sætter ind. Hele fastetiden fra Fastelavn til 
Påske har dette tema med at fokusere på alvor, eftertanke, 
selverkendelse, konflikt og smerte. I fastetiden ser vi frem 
mod, at Jesus dør på korset efter en kulmination af kon-
frontation med hans modstandere.

I gammel tid fastede man for fysisk at minde sig selv om 
denne eftertanke og alvor. Men inden fasten – og alvoren – 
satte ind, slog man gækken løs, slog katten af tønden, klæd-
te sig sjovt ud mv. Det gør vi stadigvæk – og ikke mindst 
når vi 6. marts holder Fastelavnsgudstjeneste i Herning 
Kirke. Det plejer at være festligt, sjovt og skørt!

Jeg vil opfordre alle til at feste og skeje ud Fastelavns 
søndag – og samtidig stemme sindet til alvor og eftertanke 
i fastetiden. Vi har nemlig brug for begge dele – at feste 
og tage livet alvorligt.  n

påSkE 2011
ugen før Påske:
  Onsdag 13. april
Påskesang for 4 klasser i kommunen kl. 10.00: Syng påsken 
ind med 400 børn
    
  Torsdag 14. april
Påskegudstjeneste for børn kl. 10.00
    
Påskeugen:
 Palmesøndag Søndag 17. april 
Familiegudstjeneste kl. 10.00: Kongen kommer!
    
  Mandag 18. april
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00: Tempelrensningen
    
  Tirsdag 19. april 
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00: Konflikten øges
    
Stationerne på Korsvejen kl. 19.00
Orgelmusik af Marcel Dupré – en musikalsk, dramatisk 
gennemgang af Jesu vandring mod Golgatha ved organist 
Kristian Marius Andersen. Introduktion ved Jens Moesgård 
Nielsen
    
  Onsdag 20. april 
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00: Salvningen i Bethania
    
 Skærtorsdag 21. april
Påskemåltid i Kirkehuset kl. 16.30
Tilmelding til jcmn@km.dk
    
Aftengudstjeneste med nadver kl. 19.00: Tag det og spis det, 
drik alle heraf!
    
  Langfredag 22. april
Passionsgudstjeneste kl. 10.00: Korsfæstelse
    
 Påskelørdag 23. april 
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00: Gravlæggelse og 
gravvagt
    
  Påskedag 24. april 
Højmesse kl. 10.00: Han er opstanden, han er sandelig op-
standen! Med påskemusik af Per Skriver.
   
  Anden Påskedag 25. april
Højmesse kl. 10.00: Bliv hos os!

VI HOLdER FEST
... OG SkEJER Ud INdEN ALVOREN OG 
EFTERTANkEN SæTTER INd

Søndag d. 13. marts 2011 sender Herning sogn og 
Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at 
fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sog-
neindsamling.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet 
fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. 
Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skøn-
ner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner 
mennesker i år. 

Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens 
bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er 
gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på 
det rette spor.

Men der dør fortsat et barn hvert 
sjette sekund på grund af under-
ernæring, og i år sulter 925 millioner 
mennesker, så der er stadig meget at 
gøre.

Vil du være med til at give verdens fat-
tigste mulighed for at ændre deres liv? 

Så meld dig som indsamler den 13. marts 
hos Knud Haaning Andersen  på tlf. 5180 
9236 eller e-mail: 
knudhaaning@post.cybercity.dk.  

Du kan også blot møde op på dagen i 
Kirkehuset fra kl. 10. n

Sogneindsamling 13. marts 2011
SULTENS ONdE cIRkEL kAN bRydES



HERNING kIRkEHøJSkOLE 
Forår 2011         
5. marts i Sct. Johannes Kirke - Jens Maibom, forstander for Århus Diakonhøjskole:
”Slip dragen fri og den falder til jorden” 
Om hvorfor og hvordan bundetheden er frihedens nødvendige forudsætning

31. marts kl.15.00 i Hedeagerkirken - Filmen ”Den enfoldige morder” 
vises som optakt til foredraget lørdag den 2.april

2. april i Hedeagerkirken - Leif Kallesen, sognepræst, Hedeagerkirken:
”Den enfoldige morder”. Udvalgte brudstykker og tolkende gennemgang af filmen.

En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket. 
Skriftlig tilmelding på vedhæftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40. 
Pris for hele semestret: 225 kr. (75 kr. for en enkelt 
dag. Betaling ved indgangen). 
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.   

Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til  
Kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95. 
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bESøGSTJENESTEN
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du 
at få en besøgsven, så kontakt: sogne-
medhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 97 12 23 95
   
bLå kORS VARmESTUE
Bethaniagade 30:  tlf. 97 22 25 99
Åben hele døgnet
  
ANONymE 
ALkOHOLIkERE
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.
Al-Anon (pårørende til alkoholikere) 
holder møde samme sted mandag kl. 19.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

ScT. NIcOLAI TJENESTEN
Telefontjeneste tilknyttet Folkekirken
Hver aften fra kl. 20.00 – 02.00. Tlf. 70 120 110.

kONcERTER         I HERNING kIRkE
Søndag 6. marts  13.30 
Afslutningskoncert på 7. Masterclass i Unge 
Stemmer
Med MidtVest Pigekor og solister fra Den 
Jyske Sangskole. Dirigent: bl.a. Pandavan 
Proosdij, Holland og Dorte Bille. Sang: elever 
af David Lowe, England.
Entré 50 kr.

Onsdag 9. marts  19.00 
Concerto Copenhagen
Barokmusik med et af verdens bedste orkestre 
til barokmusik, dirigeret af Sonningpris mod-
tageren Lars Ulrik Mortensen.
Billet pris 125 kr./ 75 kr. Billetsalg via Billetnet 
eller ved døren før koncerten.  

Fredag 25. marts  16.30 
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole

Tirsdag 19. april   19.00 
Stationerne på Korsvejen
Orgelkoncert i den stille uge ved organist Kris-
tian Marius Andersen. Orgelmusik af Marcel 
Dupré– en musikalsk, dramatisk gennemgang 
af Jesu vandring mod Golgatha. 

Søndag 24. april   10.00 
Påskesøndags højmesse med Påskemusik af 
Per Skriver
Med Herning Kirkes Drengekor. Ved orglet 
Kristian M. Andersen. Dirigent Mads Bille.

Fredag 29. april  16.30 
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole

Onsdag 4. Maj  19.00 
Forårskoncert med Midt Vest Pigekor 
Entré 75 kr.

Fredag 27. maj  16.30
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole

Med mindre andet er anført, 
er der gratis adgang.

SOGNEEFTERmIddAGSmødER
Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14.00-16.00 - kaffe: 20 kr.   
◆  17. marts: Børge Terp, provst, Ejstrupholm: ’Anders Stubkjær’
◆  14. april (NB!): Orla Villekjær, sognepræst, Sdr. Felding:
’Søren Kierkegaard’
◆  19. maj: Lisbeth Filtenborg, sognepræst, Gjellerup: 
’Den, der ikke lever nu – gør det aldrig. Hvad gør du?’

bAbySALmESANG 
Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.   
Tid og sted: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 i Herning Kirke. 8 gange i alt.
Aldersgruppe: Baby: 0-9 måneder. Forældre: ingen aldersgrænse 
Pris: Pris 100 kr. for 8 gange. 
Tilmelding: Til sognemedhjælper Frauke Meldgård til smh@herningkirke.dk

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 voks-
ne får en kop kaffe og hygger sig.

Leder: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 9712 2395

AdRESSER

kIRkE
cAFéEN
hver onsdag kl. 10-12
i kirkehuset, østre kirkevej 1
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!
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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.)

mISSIONSHUSET bETHANIA
TorveT 9, Herning  ●  Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk                            “Et hus med en mission”

HERNING kIRkES mISSIONSpROJEkT
Vi støtter oversættelsen af bibelen til et stammesprog i Tanzania, der tales af Datogafolket 
(ca. 100.000). Det nye Testamente udkom i efteråret 2009. Nu er man i gang med at over-
sætte Det gamle Testamente.
Projektet har sin egen konto, hvor man kan indsætte støtte til projektet:
Handelsbanken, kontonr. 7620 1046869. Vores mål er 40.000 kr. over 2 år. Pr. 15.11.2010 
har vi indsamlet ca. 11.000 kr. 

kIRkEGRUppER 
I HERNING kIRkE
Hvis man ønsker at være med i en kirke-
gruppe, henvender man sig til Erik 
Nikolajsen, Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 
97120417; erni@km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som 
passer til vedkommendes ønsker, alder 
og interesser.

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.

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
Kordegn: Per Damgaard
Kordegn: Anna-Margrete 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
   
2. organist
Kristian 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 SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning kirke og redigeres af et 
redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård 
Nielsen er ansvh. red.. 
Stof til bladet for juni-juli-august 2011 indle-
veres senest 15. april 2011.

herning kirkes hjeMMeside:
www.herningkirke.dk

TEmAAFTENER i Kirkehuset ved Herning Kirke    Entré 50 kr.
kristendoMMens udfordringer i 10´erne
Temaaftener for dig, der er optaget af kristendommen og dens største udfordringer i dag. Rækken begyndte i februar med en aften om Islams udfordring. 
Vi fortsætter med at sætte fokus på nogle af store udfordringer til kirken og kristendommen: ateisme, selvudvikling og kirken selv. 

onsdag 9. marTs kl. 19.30    udfordringen fra ateisMen
Ved. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen. Er Gud altings skaber og opretholder eller er troen på Gud en illusion og et bedrag? Præsentation og diskussion 
af Richard Dawkins kontroversielle og ateistiske verdenshit: ”Illusionen om Gud”.

onsdag 13. april kl. 19.30    udfordringen fra idéen oM selvudvikling
Ved Iben Krogsdahl, religionsvidenskab, Århus Universitet + moderne salmedigter. Er Jesus vejen, sandheden og livet eller skal jeg selv finde min sand-
hed inde i mig selv? Der er langt flere NLP terapeuter end præster i Danmark. Hvordan forholder kristendommen sig til tanken om at alting begynder 
med mig selv? I løbet af aftenen vil Iben Krogsdahl også introducere os til hendes salmer til moderne mennesker.

onsdag 11. maj. kl. 19.30    udfordringen fra kirken selv
Ved Sognepræst Erik Nikolajsen. Tid og folk ændrer sig. Der sker store forandringer i vores liv. Hvordan kan vi være kirke i tiden? Kan kirken også i 2011 
både være tro mod sit budskab og være troværdig i sin nutid?

kFUm OG 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”



 

GUdSTJENESTER                              i Herning Kirke
Marts
 4.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Ungdomskonsulent Simon 
  Nielsen, Holstebro, prædiker
 6.  Fastelavnssøndag
  10.00: Erik Nikolajsen
  Familiegudstjeneste med tøndeslagning 
  og kirkefrokost 
  Kollekt: Danmarks Folkekirkelige 
  søndagsskoler
 13. 1.s. i fasten
  8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Sogneindsamling til 
  Folkekirkens Nødhjælp ud fra Herning 
  Kirke
 20. 2.s. i fasten
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen 
  Kollekt: Kristelig Handicapforening
 24. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Erik Nikolajsen 
 27. 3.s. i fasten
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde

aPril
 1. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Fritidsforkynder Thue Thomsen, 
  Hvide Sande, prædiker
 3. Midfaste
  8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kristeligt Forbund for 
  Studerende (KFS)
 10. Mariæ bebudelses dag 
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Ordet og Israel
 17. Palmesøndag 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Familiegudstjeneste
  Kollekt: Børnearbejde ud fra Herning
  Kirke
Gudstjenester i den stille uge
 18. 17.00 (S)
 19. 17.00 (S)
 20. 17.00 (S) 
 21.  Skærtorsdag 
  19.00 (NB!): Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: KFUM’s Soldatermission
  Påskemåltid i Kirkehuset kl. 16.30 
  (se omtale side 4) 
 22. Langfredag
  10.00: Erik Nikolajsen
 23. Påskelørdag
  17.00 (S)

BiBelfortælling for Børn
Ved højmesser er der under prædikenen 
’bibelfortælling for børn’ i Kirkehuset. Dog 
ikke i skoleferier.
   
kirkekaffe
Efter højmesser er der kirkekaffe i Kirkehuset. 
Dog ikke i skoleferier.
   
cd-service fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af 
gudstjenesten så kontakt sognemedhjælper 
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.
   

rytMiske gudstjenester
Fredag 4. marts - kl.  20.00: Ungdomskon-
sulent Simion Nielsen, Holstebro, prædiker
1. april - 20.00: Fritidsforkynder Thue 
Thomsen, Hvide Sande, prædiker
(denne aften er der også Open By Night)
Fredag 6. maj - kl. 20.00: Sognepræst Orla 
Villekjær, Sdr. Felding, prædiker. 
Se www.rytmisk.com
Efter gudstjenesterne er der kirke-café   
oPen By night gudstjenester
Fredag 1. april kl. 20.00: Kirkens tilbud 
denne aften er rytmisk gudstjeneste (se 
ovenfor)
Fredag 29. april kl. 21.00: Musikguds-
tjeneste, hvor Herning Musikskole med-
virker med solister, kor og orkestre. Åbent 
hus fra kl. 21.00
Onsdag 1. juni kl. 22.00: Natgudstjeneste.
Åbent hus fra kl. 19.00   
efterMiddagsgudstjenester
Torsdag 24. marts kl. 14.30
Torsdag 26. maj kl. 14.30
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i 
Kirkehuset.   
for Børn og BørnefaMilier
fastelavns- og faMiliegudstjeneste
Søndag 6. marts kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.
Børnene må gerne komme udklædt.
Præmier til de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost - Voksne: 30 kr. - Børn: Gratis  
vi synger sigurd
Onsdagene 23. og 30.  marts kl. 17.30-19.
Kom og lær Sigurd Barrets nye bibelske 
børnesange. For børn 0-11 år. Inkl. spisn-
ing. Pris for voksne: 30 kr.   
faMiliegudstjeneste
Palmesøndag den 17. april kl. 10.00
”Kongen kommer”
Kirkekaffe efter gudstjenesten
For små og store, unge og gamle.   
sPaghettigudstjeneste
Onsdag 18. maj kl. 17.30-19.15
Tilmelding senest mandag den 16. maj 
til præsterne på erni@km.dk eller 
jcmn@km.dk  eller til sognemedhjælperen
på smh@herningkirke.dk
Pris for voksne: 30 kr.    
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 24.  Påskedag 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: KFUM og -K i Danmark 
 25. 2.påskedag
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Danmission
 29. Open by Night gudstjeneste
  21.00: Jens Moesgård Nielsen
  Solister og orkestre fra Herning 
  Musikskole medvirker 
  Åbent hus fra kl. 19-21           

Maj
 1.  1.s.e.påske 
  9.00 (NB!): Jens Moesgård Nielsen
  11.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen
  Konfirmation ved begge gudstjenester
 6. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Sognepræst Orla Villekjær, 
  Sdr.Felding, prædiker
 7. Konfirmationsgudstjeneste
  10.00: Erik Nikolajsen
 8.  2.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen (S)
  10.00: Erik Nikolajsen
  Konfirmation ved gudstjenesten. kl.10.00
 15.  3.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
 20. Bededag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kirkefondet
 22.  4.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Dansk Bibelinstitut
 26. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgård Nielsen
 29. 5.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00:  Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kofoeds Skole

juni
 1. Open by Night gudstjeneste
  22.00: Jens Moesgård Nielsen
  Åbent hus fra kl. 19-21 
 2.   Kristi Himmelfartsdag 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
 3. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Stillegudstjeneste
 5. 6.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen (S)
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kirkefondet

(S) Gudstjenesten foregår i Sakristiet.


