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Herning Sogns Kirkeblad

Adresser

Nu er det forår og alting spirer frem, og det samme gør det nye
kirkeblad med oplysninger om forårets mange aktiviteter. Først
og fremmest nærmer vi os kirkens største fest: påsken, som
markeres intenst med gudstjenester og koncerter. Læs mere side
4-5. I bladet kan man også læse om den ganske vilde søndag
9. marts. Her lanceres den nye juniorkirke ved gudstjenesten,
hvor også kirkens juniorkonfirmandklub deltager (læs side 3).
Forhåbentligt vil ca. 20 frivillige fra sognet i løbet af dagen
deltage i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling (læs side
8). Endeligt kan man om eftermiddagen tage til ”Søndagskaffe
på Østergårds Hotel" med Herning Kirkes Drengekor og venner. Sidstnævnte er for at rejse penge til Drengekorets tur til
Australien senere på året (læs side 8).
Bibelselskabet fylder 200 år i år, og derfor sætter
vi fokus på bibelen
i forårets sogneaftener. Læs mere
på side 6-7. Dertil
kan du læse om
Cykelsponsorløb
med
Anders
Fogh, gudstjeneste med hørehensyn og meget
mere. 

Herning Kirke
- nu med Juniorkirke!

Af sognepræst
Jens Moesgård Nielsen

Kirken er for alle, og gudstjenesterne om søndagen er også for alle.
Her i Herning Kirke kommer også
alle aldersgrupper.

Herning Kirke
NU med
JUNIORKIRKE !

Vi har i hele kirkens levetid haft tiltag for børn i
forbindelse med søndagens højmesse – ja faktisk har
der været søndagsskole allerede før Herning Kirke blev
bygget i 1889!
Nu sker der noget nyt.
Vi har fortsat BØRNEKIRKE hver søndag, undtagen i
skoleferier. Børnekirke er for alle børn fra 3-12 år. Det
foregår under prædikenen i Kirkehuset
Nu kommer der som noget nyt JUNIORKIRKE,
som er målrettet de større børn fra 3-6 kl. Det finder
også sted under prædikenen og er i Kirkehuset.
Første gang er søndag 9. marts.
Endelig har vi også KONFIKIRKE, som er en
måde at gå i kirke på for vores konfirmander. De sidder samlet og har deres eget bord under kirkekaffen
bagefter.
På bagsiden af Kirkebladet kan man i gudstjenestelisten se, tre forskellige bogstaver. B står for for
Børnekirke, J for Juniorkirke og K for Konfikirke
Velmødt til kirke – uanset, hvilken alder du har. 

Ud af fjerene!
Tænk hurtigt!
2 x pr. måned!
Tjek gudstjenestelisten,
ellers ku’ du jo gå glip af
noget!
Hvad:

Hvornår:

Op & ned på Biblen!
Junior-skrål
Grin og sjov
… og alt det, ingen ved
endn
Under prædikenen—der

u...
er god tid

Hvor: I Kirkehuset—s
å længe væggene holde
r!
Hvem: Fra ca. 3. klasse
til 6. klasse
BEGYNDER VED GU
DSTJENESTEN

9. MARTS 2014

udgives af Herning Kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.].
Stof til bladet for juni-juli-august 2014 indleveres
senest 25. april 2014.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk

Herning Kirkes Hjemmeside:
www.herningkirke.dk
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Påske 2014
Før

påske:

Søndag 6. april kl. 16.00

Barokmusik

i passionstiden

MidtVest Pigekor og Det Jyske Barokensemble (Læs mere side 10)
Onsdag 9. april kl. 10.00

Påskesang

for

4.

klasser

i kommunen: Syng påsken ind med 400 børn
Torsdag 10. april kl. 10.00

Påskegudstjeneste

for børn

Påskeugen:

Palmesøndag 13. april kl. 10.00

Familiegudstjeneste: Velkommen Jesus!
Mandag 14. april kl. 17.00

Kort

gudstjeneste i

Tirsdag 15. april kl. 17.00

Kort

gudstjeneste i

Sakristiet: Tempelrensningen
Sakristiet: Konflikten

øges

Tirsdag 15. april kl. 19.00

Stationerne

på

Korsvejen

En dramatisk orgelimprovisation, der gennemgår Jesu vandring mod Golgata ved
organist Kristian Marius Andersen. Introduktion ved Jens Moesgård Nielsen
Onsdag 16. april kl. 17.00

Kort

gudstjeneste i

Sakristiet: Salvningen i Bethania

Skærtorsdag 17. april kl. 16.30

Påskemåltid i Kirkehuset

Pris: 60 kr. Tilmelding til jcmn@km.dk
Skærtorsdag 17. april kl. 19.00

Aftengudstjeneste
alle heraf!

med nadver:

Tag

det og spis det, drik

Langfredag 18. april kl. 10.00

Passionsgudstjeneste: Korsfæstelse
Påskelørdag 19. april kl. 17.00

Kort

gudstjeneste i

Sakristiet: Gravlæggelse

Påskedag 20. april kl. 10.00

Højmesse: Han

er opstanden, han er sandelig opstanden!

Med påskemusik af Per Skriver

Anden Påskedag 21. april kl. 10.00

Højmesse: Bliv
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og gravvagt

hos os!

Påske
Af sognepræst
Jens Moesgård Nielsen

Oprør, hemmelige planer, forræderi og mord – og dét, der forandrede alting.

Tænd for nyhederne på tv, hør radioavis, læs på nettet eller i avisen. Hvad
handler det om?

til andre eroderes og nedbrydes til samfundet og dets institutioner.

Herning – og det skaber splid og bitterhed.

Oprør

Tillid,

I lille Danmark er der heldigvis stadig
mennesker, der har tillid til hinanden.
Mennesker, der vil hinanden – i familien, i civilsamfundet - i foreninger og
her i kirken, og som samles frit og stoler
på hinanden. Nogle oplever også at blive
snydt, bagtalt og forrådt, endda af deres
nære kære. Tænk bare på DR's meget
virkelighedsnære
”Arvingerne”.
Og det er
ikke bare
fiktion, det
sker også i

Håbløshed

og overvågning

Vi ser og hører om oprørte folkemængder
i Ukraine, Thailand, Egypten. Ofte er et
oprør begyndt med jubel og håb. Den
orange revolution i Ukraine i 2004, der
har fået en reprise, Det arabiske forår i
2011, der er blevet til vinter. Diktatorer
væltes, nyvalg udskrives og så vender
udviklingen igen.
Vi hører om planer, der lægges i det
skjulte om at vælte de politiske modstandere, man ser som en trussel mod
ens egen magt. Måske kan man
forgifte en modstander? Forbyde
hans parti? Vi ser grupper, der
kæmper om at kunne bestemme
over alle andre. Der kommer anklager – mere eller mindre sande,
folkestemningen vender og resten trues til tavshed. Sådan er
det gået i Egypten, der har taget
turen fra arabisk forår over islamistisk efterår til militærstyret
vinter.
Vi hører om, hvordan NSA
overvåger alt og alle på internettet. Men alle verdens efterretningsorganisationer - også FE og PET
- søger at finde ud af, hvordan man kan
undgå, at samfundet og sikkerheden
bliver nedbrudt. Men jo mere vi kontrollerer og overvåger, jo mere vil tilliden

og svigt

og håb

Vi hører og læser om tortur, mord, drab
og henrettelser af uskyldige i Syrien
og i Den centralafrikanske republik.
Mange, der lever der, rammes af desperation og håbløshed. De tænker:
”Verden har glemt os, der er intet håb”.
Vi læser, ser og hører om mennesker
her, der mister håb og retning, når de
rammes af kriser, sorg eller katastrofer.
Måske kender vi også nogle.
Og så er der mennesker, der på
trods af alle odds finder håbet, troen,
glæden, kærligheden på ny, og griber
livet og mulighederne.
Alt dette kender vi fra mediestrømmen
og fra det liv, vi lever.

Den

største fortælling

Det er alt sammen noget, der også
fortælles om i den største fortælling
nogensinde: Jesu lidelse, død og opstandelse i påsken.
Der var oprør i påskeugen. Spirende
håb om revolution. Jesus blev hyldet.
Der blev lagt skjulte planer, betalt
penge til Judas og indhentet falske vidner. Ja, Judas – Jesu ven – forrådte sin
ven og fortrød. Der var disciplene, der
mistede modet og flygtede – også Peter.
Jesus blev udsat for tortur og blev henrettet. Alle disciplene var i dybt chok,
for alt håb var ude.

Denne
store fortælling er ikke
bare endnu en
dramatisk fortælling,
men det er en fortælling,
som ændrer alt andet.
For alt håb var netop ikke ude!

Der

er altid håb

Jesus gik ind i lidelsen og døden. Han
gjorde det for at bære al verdens lidelse,
ondskab og synd. Han gjorde sig lige
med alle lidende, såvel ofre som bødler.
Jesus døde af kærlighed til dem alle.
For dem alle. For os alle. Jesus er Guds
søn, og det ændrer alt, for da gik Gud
selv ind i lidelsen og døden og tog så at
sige døden og synden på sig.
Langfredag blev Jesus begravet og
på tredjedagen ville nogle af hans venner se til graven, men den var tom.
Alt håb var ikke ude. Jesus var opstået, og ikke nok med at Jesus havde
taget synd og død på sig, han havde
besejret ondskaben og dødens magt.
Påskemorgens tomme grav åbner et
vindue til himlen for os. Også i en verden, fyldt af hændelser, der minder om
påskeugens begivenheder. Der er altid
håb, for Jesus har besejret synd og død.
Påsken 2014 er en anledning til
at reflektere over påskens betydning.
Hvad betyder den i den verden, vi lever i, i den hverdag jeg har og med de
relationer jeg har.
Glædelig påske – der er
altid håb. Altid. 
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Herning Kirkes
Drengekor cykler
til Australien
med generalsekretær
Anders Fogh Rasmussen
Herning Kirkes Drengekor er i efteråret 2014 inviteret til at
synge i det verdensberømte operahus i Sydney, tegnet af den
danske arkitekt Jørgen Utzon. Koncerten indgår i drengekorets første turné i Australien med koncerter i Sidney,
Adelaide og Melbourne.
I den anledning gennemfører Herning Kirkes Drengekor
og venner af drengekoret lørdag 10. maj kl. 11-12 et stort
anlagt sponsorcykelløb i Herning midtby.
I spidsen af løbet kører generalsekretær for NATO,
tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. Anders
Fogh Rasmussen er kendt som en fremragende sportsmand,
og det er en helt særlig begivenhed, at denne internationale
politiske personlighed har valgt at bakke op om Herning
Kirkes Drengekors oversøiske koncertturné. Udover generalsekretæren og korets 50 medlemmer vil løbet samle en
række kendte danskere, som alle på denne måde bakker op
om, at Herning Kirkes Drengekor nu præsenteres som et
dansk kulturelt ikon, ikke kun i Europa og USA, men nu
også for første gang i Australien.
Det store felt vil, lørdag 10. maj kl. 11-12, cykle en time
på en rundstrækning med Herning Kirke som omdrejningspunkt.
Vi håber, at rigtig mange korstøtter fra menigheden vil
komme og heppe på drengene og de andre cyklister; mens
de i en hel time vil cykle, alt hvad remmer og tøj kan holde,
Karen Bunk
Formand for korudvalget for
Herning Kirkes Drengekor.

Af sognepræst
Bo Knudsen

Alletiders

Der er ingen anden bog, der har betydet så meget for vores
sprog, kultur og etik som Bibelen. Den rummer mange forskellige litterære genrer og handler både om kærlighed og
had, tro og tvivl, glæde og sorg, lykke og ulykke. Derfor er
den aktuel for mennesker i alle livssituationer.

En

helt særlig bog

Bibelen er en ganske særlig bog. Ikke alene på grund af dens
størrelse - ca. 1200 sider, afhængig af udgaven - men også
fordi den er oversat helt eller delvist til ca. 2150 sprog, og
fordi den egentlig består af 66 forskellige bøger, skrevet af ca.
40 forskellige forfattere over en periode på ca. 1600 år, men
alligevel kan læses som én sammenhængende bog og historie
og stadig er aktuel, selvom det yngste af den er skrevet for
knap 2000 år siden.

Guds Ord

Det er alt sammen bemærkelsesværdigt og enestående, men
det er alligevel noget andet, der gør Bibelen til en helt særlig
bog, nemlig at den er Guds Ord. På den ene side er biblen
skrevet af de ca. 40 forskellige forfattere og er derfor helt og
holdent menneskers ord, både sådan som den oprindeligt er

bog

I år er det 200 år siden, Bibelselskabet blev stiftet med det formål at
give folket kendskab til den hellige skrift. Om projektet er lykkedes, kan
der være delte meninger om, men ingen anden bog er solgt i så mange
eksemplarer.
skrevet, og sådan som den siden er oversat. På den anden
side har forfatterne ikke helt af sig selv fundet på, hvad de
skulle skrive. Apostlen Peter udtrykker det sådan: ”Ingen
profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men
drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra
Gud.” (Peters 2. Brev 1,21). Forfatterne
har ikke fået dikteret, hvad de skulle
skrive, men de har været inspireret af
Guds Ånd. Derfor er Bibelen også Guds
ord til mennesker.

Grundbog

i kirken

Af samme grund er den også grundbog i kirken og autoritet
for den kristne tro og lære, for vi ved intet andet om Gud,
end hvad der står i Bibelen. Bibelen opbygger og skaber troen
på Jesus Kristus. Apostlen Paulus formulerede det på den
denne måde, da han skrev til sin unge medarbejder
Timotheus: ”…fra barnsben kender du de
hellige skrifter, der kan give dig visdom til
frelse ved troen på Kristus Jesus.” (2. Tim.
3,15)

Sogneaftner

Klaus Laursen fremfører Filipperbrevet
12. marts.

Ved Herning kirke stiller vi skarpt på
Bibelen med en række sogneaftner i løbet
af foråret. I februar har vi allerede stillet
spørgsmålet: Bibelen, hvad er det for en
bog? Vi har set på, hvordan bibelen er blevet
til, hvem der har skrevet den, hvordan den
er nået frem til os, og hvordan vi skal forstå
og læse den i dag. Den 12. marts er Klaus
Laursen på programmet. Han er teolog og har
specialiseret sig i at genfortælle Bibelen ordret.
Denne aften nøjes han dog med Filipperbrevet,
men når det brev bliver genfortalt, er det
nærmest også som om, Paulus fortæller og selv
er tilstede og læser højt for os om, hvad han
har skrevet til menigheden i Filippi. Onsdag
den 9. april er det sognepræst Jens Moesgård Nielsen, der
har emnet: ”Bibelen i mange udgaver”. Denne aften sættes
der fokus på de mange udgaver af Bibelen fra børnebibler,
mangabibler, genfortællinger af Bibelen og bibelen på nudansk
til de autoriserede udgaver. Den 14. maj afsluttes rækken af
sogneaftner af Bodil Skjøtt, der tidligere har været ansat ved
Bibelselskabet og nu er generalsekretær i Israelsmissionen.
Hun har emnet: ”Hvordan kan man bruge og læse Bibelen i
dag?” Sogneaftnerne afholdes i kirkehuset ved Herning kirke,
og alle aftner begynder kl. 19.30 og er naturligvis åbne for alle.
Bibelen er alletiders bog, for den er skrevet og formuleret
med et helt bestemt formål; nemlig som Johannes skriver det
i afslutningen af sit evangelium:
”…dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds
søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.”
(Johs. 20,21) 
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Gå

med i kampen mod sult

Du kan stadig nå at tilmelde dig!

Søndag d. 9. marts 2014 sætter Herning Sogn igen alle sejl
til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Det er arbejdet med at give hjælp til selvhjælp Herning Sogn
vil støtte ved Sogneindsamlingen d. 9. marts.
Sidste år samlede vi 17.491,75 kr. ind.
”I år håber vi at få flere indsamlere, så vi kan dække alle ruter
i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag,” siger indsamlingsleder Villy Stampe.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores
bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu
som indsamler hos Villy Stampe,
ruvista@os.dk eller 97 12 12 38.

Musik og kaffe
Østergårds

på

Søndag d. 9. marts kl.15.00
Søndagskaffe på Østergårds
Hotel med Herning Kirkes
Drengekor og venner.
Vi inviterer kaffe- og musikglade mennesker i alle aldre
til en festlig eftermiddag på Østergårds Hotel. Her underholder blandt andet sangeren og entertaineren Jesper
Lundgård, sopranen Lisbeth Kjærulf og skuespilleren Jan Schou sammen med Herning Kirkes

Drengekor.

Gå ikke glip af denne festlige eftermiddag med Østergårds
Hotels bedste kaffebord, fællessang og underholdning i topklasse.
Entré 250 kr.. Billetsalg fra Den Jyske Sangskole på tlf. 20 53
4787 eller ved indgangen.
Alle kunstnere optræder uden honorar, og overskuddet går til
Drengekorets turné i Australien i efteråret 2014.

Kirkekoncert med DISSING,
DISSING, LAS & DISSING
Billetter bestilles online på www@fofherning.dk
Billetpris: 180,00 kr. - Pensionist/eft.løn./stud.: 159,00 kr.

Missionshuset Bethania
Torvet 9, Herning. Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
”Et hus med en mission”

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”

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30  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.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Fællesskab
Sogneeftermiddagsmøder
Livsoplysning  Samvær 
Forkyndelse
Den 3. torsdag i måneden
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14-16. Kaffebord á 20 kr.

Torsdag den 20. marts:
Sognepræst Bo Knudsen, Herning.
Digterpræsten Kaj Munk i liv og død.
Den 4. januar er det 70 år siden Kaj
Munk blev henrettet. Denne eftermiddag følger vi digterpræstens liv.
Torsdag den 24. april:
Tidligere
landbrugsskolelærer
Søren Knudsen, Hammerum.
”Bondekultur.”
Torsdag den 15. maj:
Konsulent Erland Sørensen, Ikast.
”Sådan mødte jeg Harboørefolket.”
Erland Sørensen kom til Harboøre
som barn, og er opvokset der.
Torsdag den 19. juni:
Ella Høgild, Holstebro. ”To år blandt
hundrede uldhoveder.”
Ella Høgild har boet i alt 7 år i Afrika,
og fortæller denne eftermiddag oplevelser fra to år på et pigehjem i Nigeria.

Kirkecaféen

“Hvordan man bevarer lysten
til arbejdet og undgår udbrændthed”
v/ Psyk. Ole Rabjerg, Agape.

Hver onsdag kl. 10-12
i Kirkehuset. Pris 20 kr.

Kirkekoncert med
LIS SØRENSEN

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 19:30
i Sct. Johannes Kirke, Herning.
Tilmelding: 40356353 / tbj@sctjohannes.dk
Pris: 30,- kr. Alle er velkomne!

Ønsker du at blive besøgsven,
eller ønsker du at få en besøgsven,
så kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard 3055 1207/ 9712 2395

Billetter bestilles online på www@fofherning.dk.

Folkekirkens Besøgs og Aflastningstjeneste i Herning Kommune

Torsdag d. 8. maj kl. 19.30 i Herning Kirke.
Billetpris: 285,00 kr. – Pensionist/eft.løn/stud: 264,00 kr..
Dørene åbnes en halv time før koncerten, altså kl. 19.00. Der
er fri placering.
Med sange, mange misunder hende, og en stemme større
end de fleste, er Lis Sørensen uden tvivl en af landets mest
nærværende sangerinder. Nuancerne kommer frem i hendes
elskede sange, når de fremføres i kirkens klangrige og intime
rum. Det er sjældent, at Lis giver kirkekoncerter, men ikke
desto mindre, så er hendes sange og ballader som skrevet til
et kirkerum, hvor hvert ord hænger i luften længe nok til, at
vi kan smage på betydningen. Lis Sørensens band består af:
Poul Halberg og Jonas Krag: guitar. Jan Sivertsen: Cajon. Jette
Schandorf: bas.
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med
tilknytning til
Herning Kirke

INSPIRATIONSAFTEN

Torsdag d. 6.marts kl. 19.30 i Herning Kirke.
Dørene åbnes en halv time før koncerten, altså kl. 19.00. Der
er fri placering.
Gennem mere end ti år har Povl Dissing, hans sønner og Las
Nissen spillet koncerter sammen. På tværs af generationer
har de fire musikere sammen skabt fornem dansksproget
vise- og folkemusik med blues og rockreferencer. De fire
mestrer sammen at formidle iørefaldende og originale sange,
der forener tekst og musik i veloplagte koncerter. Nu har
kvartetten også taget Povls gamle sange på repertoiret, og dét
er noget, der falder i publikums smag.

Foreninger

Sogneaftener

Besøgstjenesten

forår

2014

Tema: "Bibelen i 2014"
Fire

onsdage kl

Onsdag

den

12.

19.30-21.30 i Kirkehuset. Entré: 50

kr. inkl. kaffebord.

marts

"Filiperbrevet" ved Klaus Laursen, der reciterer hele brevet.
Onsdag

den

9.

april

"Bibelen i mange udgaver" ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Onsdag

den

14.

For børn
Unge
Herning Kirkes

og

legestue

Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
Kirkehuset.

Babysalmesang

Babysalmesang finder sted i kirken
hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.15 11.00. De nye hold begynder i april i
uge 14. Forløbet strækker sig over 8
gange.
Underviser: Sognemedhjælper Frauke
Meldgård. Deltagelsen er gratis.
Husk forudgående tilmelding til
sognemedhjælper Frauke Meldgaard
på smh@herningkirke.dk eller sms til
30 55 12 07.

Junior-K-Klub

for 3. og 4. kl. mødes hver onsdag
kl. 13.00-14.30 på KFUM&KFUK på
Brændgårdvej.

Konfi Café Unik

Konfi Café Unik mødes i Krypten
hver onsdag kl. 19.00-20.30.

Årets konfirmationer
Herning Kirke

i

 Søndag 27. april kl. 9.30: Elever fra
Parkskolen og Herning Friskole
 Søndag 27. april kl. 11.00: Elever
fra Bifrost og Vestervang
 Lørdag 3. maj kl. 10.00: Elever fra
Midtjyllands Kristne Friskole
 Søndag 4. maj kl. 10.00: Elever fra
Midtjyllands Kristne Friskole

Indskrivning

til konfirmandforberedelse 2014-2015

Onsdag 7. maj kl. 17.00 i Kirkehuset
For alle, der ønsker at blive konfirmeret
i Herning Kirke 2015. Medbring dåbsattest.
NB: Konfirmander fra Midtjyllands
Kristne Friskole, Bifrost og Parkskolen
kan tilmeldes via skolen.

maj

"Hvordan kan man bruge og læse bibelen i dag?" ved generalsekretær
i Israelsmissionen Bodil Skjøtt.
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Musik i
Herning Kirke

Søndag d. 2. marts Kl. 15.30
Afslutningskoncert på Masterclass 2014.
MidtVest Pigekor samt solister fra Herning
Kirkes Drengekor afslutter masterclassen.
Entré 50 kr. og børn under 18 år gratis.
Torsdag d. 6. marts
Kl. 19.30
Kirkekoncert med Dissing, Dissing, Las &
Dissing. Arr.: FOF, Herning. Billetbestilling
på www.fofherning.dk
Læs mere side 8
NB! Dørene åbnes en halv time før.
Søndag d. 9. marts
Kl.15.00
"Søndagskaffe på Østergårds Hotel" med
Herning Kirkes Drengekor og venner.
Billetsalg fra Den Jyske Sangskole på tlf.
20 53 4787 eller køb på
www.herningkirkesdrengekor.dk
Læs mere side 8. Entré 250 kr.
Fredag d. 28. marts
Kl. 16.30
Værkstedskoncert med unge sangere fra
Herning Kirkes Drengekor og MidtVest
Pigekor. Gratis adgang.
Søndag d. 6. april		
Kl. 16.00
"Barokmusik i Passionstiden". MidtVest
Pigekor og Det Jyske Barokensemble opfører værker af blandt andet Pergolesi, Vivaldi
og Martini. Dirigent Dorte Bille.
Entré: 75kr. Børn under 18 år: 25 kr.
Tirsdag d. 15. april		
Kl. 19.00
"Fra domfældelse til gravlæggelse". Organist
Kristian Marius Andersen improviserer
over de 14 korsvejsstationer. Oplæsning
ved sognepræst Jens Carl Moesgård.
Gratis adgang.
Søndag d. 20. april		
Kl. 10.00
Påskehøjmesse med Herning Kirkes
Drengekor. Musik af komponisten Per
Skriver.

Tekstet gudstjeneste
– Alle er velkomne!

og foredrag

Søndag, den 11. maj 2014 kl. 10:00 i Herning kirke
Dårlig hukommelse kan skyldes høretab.
Mange tager et langt tilløb på op til flere
år, når de skal erkende, at hørelsen er
blevet dårligere. Den, der er blevet hørehæmmet, er ofte den sidste til at erkende
den nye situation - modsat omgivelserne,
der i lang tid godt har vidst, hvad der
foregik. ”Jeg hører godt nok” er en typisk kommentar, når familie og venner
bringer emnet på bane. Og alligevel
bliver man hårdnakket ved: ”Jeg hører,
hvad der skal høres”, siger man måske.
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
holder foredrag om, at der er en god
forklaring på, hvorfor det tager så lang
tid at erkende sit høretab. Forklaringen
er, at de første tegn på et begyndende
høretab i visse tilfælde ikke er, at man
hører dårligt, men at man husker dårligt.
Og derfor oplever man ikke problemer
med hørelsen.
Kom og få hele forklaringen på, hvad
dårlig hukommelse og høretab har med
hinanden at gøre – og hvad man kan
gøre ved det.

Tekstet

gudstjeneste

Vi starter i Herning kirke kl. 10:00 med
tekstet gudstjeneste (Østre Kirkevej 1A,
7400 Herning). Gudstjenesten er er for
alle, og den er en almindelig højmesse,
der i dagens anledning er tekstet på
storskærm. Sognepræst Jens Moesgård
Nielsen og Landsdelspræst Søren Skov
Johansen (prædikant) medvirker.

Frokost

og foredrag

Efter gudstjenesten mødes alle, der
har lyst, til frokost i Kirkehuset (ved
siden af kirken). Efter frokosten holder
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
foredrag, og der vil være lejlighed til at
spørge om alt vedr. hørelse.
Vi bruger teleslynge, og der er også tekstning ved foredraget.
Frokosten koster 35 kroner.
Vel mødt til alle!
Landsdelspræst Søren Skov Johansen og
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen

Herning
Kirkehøjskole
Program forår 2014  Tanker om det evige liv

Fredag d. 25. april		
Kl. 16.30
Værkstedskoncert med unge sangere fra
Herning Kirkes Drengekor og MidtVest
Pigekor. Gratis adgang.

Lørdag 1. marts kl. 9.30 – 11.45 i Fredens Kirke,
Sjællandsgade 34

Torsdag d. 8. maj		
Kl. 19.30
Kirkekoncert med Lis Sørensen og hendes band. Arr.: FOF, Herning. Billetsalg på
www.fofherning.dk Priser: kr. 285,-. Pen./
eft.løn./stud. kr. 264,-. NB! Dørene åbnes en
halv time før. Læs mere side 8.

Lørdag 5. april
Fredhøjallé 1

Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.

Prof.teol. Niels Henrik Gregersen, København: "Hvordan kan
vi tale om opstandelse og det evige Liv"?
kl.

9.30 – 11.45 i Sct. Johannes Kirke,

Sogne- og hospicepræst Ole Raakjær, Sulsted: "Himlen, der forsvandt"
"Hvordan møder man mennesker med talen om det evige Liv?"
75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder
Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning
Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn,
Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.
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Timeplan:
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.)

Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00

www.hotelherning.dk
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Gudstjenester
H
K
i

Marts

2. Fastelavns søndag
		 10.00: Bo Knudsen
		 Familiegudstjeneste med tøndeslagning
		 og kirkefrokost i Bethania
		 Kollekt: Danmarks Folkekirkelige
		søndagsskoler
7. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Fritidsforkynder Johannes
		 Lindbjerg, Silkeborg
9. Første søndag i Fasten
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (BKJ)
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælps
		sogneindsamling.
16. Anden søndag i Fasten
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
		 Kollekt: Rytmisk Gudstjeneste i Herning
		Kirke
23. Tredje søndag i Fasten
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Konfirmander medvirker
		 Kollekt: Kristelig Handicapforening
27. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30 Bo Knudsen
30. Midfaste
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 (Radiotransmission DR P1) (B)
		 Kollekt: Kofoeds Skole

April

4. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Søren Eriksen, Skjern. Tema: "Lad
		 Jesus gøre dig glad i låget".
6. Mariæ Bebudelsesdag
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
13. Palmesøndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		Familiegudstjeneste
		 Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt:
14. Mandag i den stille uge
		 17.00: ”Mit hus skal være et bedehus. I
		 har gjort det til en røverkule”
15. Tirsdag i den stille uge
		 17.00: ”Giv Gud, hvad Guds er og
		 kejserens hvad hans er”
16. Onsdag i den stille uge
		 17.00: ”Hun har på forhånd salvet mit
		 legeme til begravelsen”
17. Skærtorsdag
		 16.30: Påskemåltid i Kirkehuset
		 19.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KFUM´s Soldatermission
18. Langfredag
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Menighedsplejen
19. Påskelørdag
		 17.00: ”Han lagde ham i en grav, der var
		 hugget ud i klippen”

erning

Rytmiske gudstjenester

irke

20. Påskedag
		 10.00: Bo Knudsen (J)
		 Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
21. Anden påskedag
		 10.00: Svend Erik Søgaard
27. Første s.e. Påske
		 9.30: Jens Moesgård Nielsen
		Konfirmation
		 11.00: Jens Moesgård Nielsen
		Konfirmation

Maj
2. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Fritidsforkynder Erik Markussen,
		Videbæk
3. Konfirmation
		 10.00: Bo Knudsen
4. Anden s.e. Påske
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen Konfirmation
11. Tredje s.e. Påske
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Søren Skov Johansen og Jens
		 Moesgård Nielsen (BJ)
		 Højmesse tekstet for hørehæmmede
		 Kollekt: Kirkefondet
16. Bededag
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Danske Sømands og
		Udlandskirker
18. Fjerde s.e. Påske
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Den Danske Israelsmission
22. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30 Jens Moesgård Nielsen
25. Femte s.e. Påske
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
		 Kollekt: Dansk Bibelinstitut
29. Kristi Himmelfartsdag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Dansk Ethiopermission

Juni
1. Sjette s.e. Påske
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

Børnekirke (B)

Ved højmesser er der under prædikenen
Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
For alle børn.

Herning Kirke kl. 20.00
 7. marts: Johannes Lindbjerg,
Fritidsforkynder, Silkeborg. Tema: "Kodet
eller afkodet"
 4. april: Søren Eriksen, Skjern. Tema: "Lad
Jesus gøre dig glad i låget".
 2. maj: Erik Markussen, Fritidsforkynder,
Videbæk.
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.
Se www.rytmisk.com

Eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 27. marts kl. 14.30 - Bo Knudsen
 Torsdag 22. maj kl. 14.30 - Jens Moesgård
Nielsen
Efterfølgende kirkekaffe

For

børn og børnefamilier

Spaghetti-gudstjenester

Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning
med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis.
Tilmelding ikke nødvendig.
Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag 26. marts kl. 17.30 - 19.15
Onsdag 21. maj kl. 17.30 - 19.15

Fastelavns-

og

familiegudstjeneste

Søndag 2. 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

Påskegudstjeneste

for børn

Torsdag. 10. april kl. 10.00
For børnehaver, 0-2 kl. mv.

Familiegudstjeneste
Palmesøndag 13. april kl. 10.00
Med kirkekaffe efter gudstjenesten.
For små og store, unge og gamle.

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 i din sognekirke, fordi du ikke selv kan
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

Gudstjenester

i radioen

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

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.

Konfikirke (K)

Prædiken

Juniorkirke (J)

Gudstjenester, hvor konfirmanderne er sammen

på nettet

Lyt til månedens prædiken på www.herningkirke.dk

