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Nogle har talt om, at det er for naivt at tro på en rigtig opstan-
delse og at det måske skal forstås i overført betydning og at det 
også kan blive nødvendigt med en lille nødløgn. Er det virkelig 
det, der er grundlaget for vores tro og den største festdag i kirken?
NEJ, det er det ikke, men man kan da godt spørge, hvordan det 
giver mening at tale om og tro på, at en mand for 2000 år siden 
stod op fra de døde og blev levende igen, sådan helt konkret, 
virkeligt og legemligt. 
Det kan ikke bevises, så hvorfor og hvordan skal vi kunne tro på det? 

Hvad nu Hvis…?
Ja, vi kan jo vende det om og spørge efter konsekvensen, hvis det 
ikke er sandt. Det har Paulus allerede filosoferet over for mange 
år siden. Han skriver: ”…men er Kristus ikke opstået, er vores 
prædiken tom, og jeres tro er også tom…For hvis døde ikke opstår, 
er Kristus heller ikke opstået;  men er Kristus ikke opstået, er jeres 

påSKe
Det er ikke let at afgøre hvilken højtid der er 
den største eller vigtigste, men påsken handler i 
hvert fald om det helt centrale i den kristne tro. 
Følg påskens drama i Herning kirke dag for 
dag, ved at deltage i gudstjenester og påske-
meditationer:
Palmesøndag. 29. marts: indtoget i jerusalem 
Familiegudstjeneste kl 10.00 ved Bo Knudsen. 
En gudstjeneste for hele familien, hvor prædikenen holdes, så 
også de mindste kan være med og understøttes af billeder.

mandag 30. marts: temPelrensningen
Påskemeditation i Sakristiet kl. 17.00

tirsdag 31. marts: KonfliKten øges
Påskemeditation i Sakristiet kl. 17.00

onsdag 1. aPril: salvningen i betHania 
Påskemeditation i Sakristiet kl. 17.00

sKærtorsdag. 2. aPril: nadveren
Vi begynder med festlig påskemåltid for hele familien kl. 16.30 i 
kirkehuset. Alle er velkomne og alle kan være med. Undervejs 
trækker vi paralleller til det jødiske påskemåltid. 
Pris kr. 60,- tilmelding til Bo Knudsen. Mail: bakn@km.dk. 
Kl. 19.00 fortsætter vi i kirken med nadvergudstjeneste, hvor 
vi fejrer nadver med hjemmebagt usyret brød og vin. Filmklip 
indgår og vi afslutter gudstjenesten med at rydde alteret og følge 
Jesus til Getsemane hvor han bliver taget til fange, og dermed er 
scenen sat til langfredag.

langfredag 3. aPril: Korsfæstelsen 
Passionsgudstjeneste kl. 10.00 ved Jens Moesgård Nielsen.
Alterlysene er slukkede. En rød rose og en tornekrans er eneste 
udsmykning.
Rytmisk gudstjeneste kl. 20.00 med prædiken af Bo Knudsen. 
Emne: ”For mig!”

PåsKelørdag. 4. aPril: gravlæggelsen og 
gravvagt   Påskemeditation i Sakristiet kl. 17.00

PåsKedag søn. 5. aPril: oPstandelsen
Festgudstjeneste kl. 10.00 ved Jens Moesgård Nielsen 
med opstandelsesråbet og påskelovsang fra drengekor og me-
nighed. Vi fejrer at Jesus opstod fra de døde, og at vi skal opstå 
ligesom han (se ovenstående artikel).

2. PåsKedag 6. aPril: vandring med den 
oPstandne 
Gudstjeneste kl. 10.00 v. Svend Erik Søgaard.

(Se også oversigten over Påske for børn side 6 og listen over kon-
certer side 8)

enten - eller!
Det er snart påske, og påskedag skal vi 
fejre Jesu opstandelse fra de døde. Det 
er en af de største festdage i kirken, 
men den seneste tid har der været 
noget debat om Jesu opstandelse. 

tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt.  Har vi alene i dette liv sat vort 
håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.” (1. Kor. 
15,14-19)

det giver iKKe mening!
Hvis Jesus ikke er opstået legemligt fra de døde, giver kristen-
troen ganske enkelt ikke mening.
Så giver det ingen mening - at holde en kirke i gang – at fejre guds-
tjeneste – at aflønne præster – at døbe de små børn til fællesskab 
med Jesus – at modtage Jesus legeme og blod ved nadveren – at 
konfirmere teenagerne eller at vie de unge i kirken.

fundamentet er væK
Hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, giver det heller ikke nogen 
mening at holde en kristen  begravelse i kirken eller kapellet, for 
så har vi intet håb, og så er der ingen trøst midt i sorgen og tabet. 
Hvis Jesus ikke er opstået, forsvinder fundamentet ganske enkelt 
under kristentroen, så det har store konsekvenser.

ligesom Ham!
Heldigvis er vi ikke helt overladt til os selv og vore egne gisninger 
om, hvad der er sandt og rigtigt. Allerede Paulus vidnede for os 
og skrev:
”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, 
der er sovet hen.”(1. Kor. 15,20-21) Derfor er han også levende i 
dag, og det er endda ikke nok med, at Jesus er opstået. Han har 
også sagt, at enhver, som tror, skal opstå ligesom ham. 
Det er vort kristne håb, som vi kan leve og dø på. 
Kristus er virkelig opstået fra de døde!
Velkommen i kirken i påsken og vær med til at fejre det.  

Af sognepræst Bo Knudsen



Efter et turbulent år er der igen faldet ro over 
dagligdagen i Børnehuset Lindely, hvilket man 
straks fornemmer, når man træder inden for 
døren i Lindely. 
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Betyder det noget for dig/jer, at institu-
tionen har tilknytning til Herning kirke?
Vi har ikke valgt institutionen ud fra, 
at den er tilknyttet Herning Kirke. Så 
nej, det betyder ikke noget for os. 

malene - mor og tidligere 
medlem af forældrebesty-
relsen - Har/Har Haft 2 
drenge i lindely
Hvordan kan det være, at du/I har 
valgt Lindely, som dagtilbud for dit/
jeres børn?
Vi har valgt Børnehuset Lindely på 
grund af den størrelse og placering. 
Mikkel startede da den var selvejende, 
og da institutionen gik over til at blive 
en privat institution, var vi ikke i tvivl 
om, at vi ville bliver der. Vi mener at 
dens placering tæt på by og natur giver 
mulighed for mange ”gratis” oplevelser 
i hverdagen. 

Hvordan oplever du/I, at dit/jeres børn 
har det i Lindely? Hvad tror du/I, at de 
(børnene) særligt sætter pris på?
Både Mikkel (som er startet i skolen) og 
Mathias, som stadig går i Børnehuset 
Lindely, har da indtil videre haft en 
fantastisk børnehave tid, som de vil 
kunne se tilbage på med glæde. En 
hverdag, der er fyldt med gode kam-
merater, leg og aktiviteter.

Betyder det noget for dig/jer, at institu-
tionen har tilknytning til Herning kirke?
Institutionens tilknytning til kirken 
mærker man ikke i hverdagen – alle er 
velkomne uanset trosretning, hvilket 
jeg sætter pris på. 

Når det er sagt, så har jeg det godt 
med, at institutionens værdier er i ove-
rensstemmelse med Kirkens grund-

Der er god søgning til den lille private 
institution på Lindegårdsvej og jeg har 
bl.a. talt med forældre og den nye leder 
om deres syn på Børnehuset Lindely. 

lotte – mor, Har sit første 
barn i lindely og sidder i 
forældrebestyrelsen
Hvordan kan det være, at du/I har 
valgt Lindely, som dagtilbud for dit/
jeres børn?
Vi valgte Lindely, da vi kendte andre 
forældre i institutionen, som var rigtig 
glade for stedet. Efter det første møde 
med personalet og institutionen, blev 
vi begge overbevist om, at Lindely var 
det rette sted for vores dreng.

Hvad vil du/I særligt fremhæve, som 
du/I sætter pris på ved institutionen?
Vi sætter stor pris på persona-
lets imødekommenhed samt flek-
sibiliteten i forhold til vores dreng. 
Forældresamarbejdet er særligt godt, 
men vigtigst af alt, så trives Villads i 
institutionen. 

Hvordan oplever du/I, at dit/jeres børn 
har det i Lindely? Hvad tror du/I, at de 
(børnene) særligt sætter pris på?
Vores dreng stor trives i Lindely. Han 
elsker at være med, når Frauke kom-
mer og spiller musik med børnene. 
Dette ser vi som en stor kvalitet for 
institutionen. 

værdier. Vi nyder de fælles aktiviteter, 
som kirken og institutionen gennem 
tiden har lavet sammen.

elin - formand for institu-
tionsbestyrelsen
Tanker omkring, hvorfor kirken står bag 
en børneinstituion...
Vi kan godt have tendens til at fokusere 
kirkens arbejde på det, der foregår i 
kirkebygningen, men at være kirke, er 
også at være der, hvor mennesker lever 
deres daglige liv - med de værdier og 
det kristne mennemskesyn, som kirken 
er bærer af - derfor giver det for mig 
rigtig god mening, at kirken står bag 
Børnehuset Lindely, hvor 35-40 fami-
lier daglig har deres gang. 

Hvem henvender institutionen sig til?
Vi ønsker, at Børnehuset Lindely skal 
være et attraktivt alternativ til de kom-
munale dagtilbud. Vi har et værdi-
grundlag, som vi i bestyrelsen har 
besluttet, at det vil vi i det kommende 
½ år arbejde lidt mere med, bl.a. med 
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arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø, for de me-
darbejdere som har deres 
daglige arbejde i huset. 

Vi arbejder også med, 
hvor og hvordan tilknyt-
ningen til Herning kirke 
bliver synlig. F.eks. ved at 
Frauke kommer én gang 
om ugen og synger med 
børnene.

Værdigrundlag og fine 
ord gør det ikke alene - 
der skal handlinger på 
ordene, hvilket også skal 
være kendetegnende 
for kirkens arbejde og 
dermed også arbejdet 
i Lindely. Derfor er det 
også vigtigt, at der er tæt 
dialog mellem bestyrelse, 
leder og medarbejdere 
- at værdierne kan ses i 
konkrete handlinger, og 
at vi er sammen om, at 

Lindely fremadrettet er 
med til at give mange børn og forældre 
go'e oplevelser og værdifulde stunder, 
samt er med til at støtte børnene i at ud-
vikle sig både individuelt og i et socialt 
fællesskab, hvor det også handler om 
at se andre mennesker som medmen-
nesker, vi skal behandle respektfuldt. 

frauKe meldgaard – 
musiKalsK legestue
Frauke Meldgaard er siden september 
2014 kommet i Børnehuset Lindely 
hver tirsdag formiddag for at synge og 
spille en lille times tid sammen med 
børnene og børnehavens pædagoger. 
En aktivitet, hvis indhold ligger fint i 
tråd med Lindelys målsætning. Frauke 
synes, at opgaven er både sjov og ud-
fordrende og den har en positiv af-
smitning på de arrangementer, der har 
været omkring jul og påske i flere år. 

annette stær - ny leder
Annette Stær tiltrådte stillingen som 
leder for Børnehuset Lindely ved 
årsskiftet 2014-15.

Hun fortæller om sig selv, at hun er 
45 år og fra Bording, gift og mor til 
2 børn på henholdsvis 12 og 14 år. 
Annette har tidligere været ansat 4 ½ 
år ved Kirkens Korshærs familiearbe-
jde i Herning. En god erfaring at have 
med videre i dette arbejde. Annette 
har følt sig utrolig godt modtaget i in-
stitutionen, hvor alle har været særde-
les imødekommende. En hverdag, der 
flyver afsted med fokus på børn og 
deres behov. Annette udtaler: Mit øn-
ske for Lindely er, at vi må fortsætte 
den gode udvikling i forhold til at være 
et skønt sted for børn og voksne at 
opholde sig. Et sted der er kendetegnet 
ved, at her er der plads til forskellighed 
og et rummeligt pædagogisk miljø, 
hvor alle børn har de bedst mulige ud-
viklingsbetingelser.

Har du lyst til at høre mere om 
Børnehuset Lindely er du velkommen 
til at komme forbi til en snak og en kop 
kaffe, slutter Annette af.  

børneHuSet lindely

henblik på at tilknytningen til Herning 
kirke også skal være tydelig. Men det 
betyder på ingen måder, at Lindely 
er for en udvalgt målgruppe - tværti-
mod, så ønsker vi, at institutionen skal 
være for ALLE, og ingen skal pådut-
tes at være, mene eller tro på noget 
bestemt. Både børn og forældre skal 
netop opleve, at det enkelte menneske 
er unikt - og også at der er plads til den 
og dem, som måske har svært ved at 
finde sig til rette andre steder. Det er 
dog være vigtigt for os, at alle kan se og 
mærke, hvilke værdier insititutionen 
bygger på - samtidig med at vi sikrer et 
fagligt velkvalificeret dagtilbud. 

visioner for fremtiden
Som privat institution er Lindely meget 
"ung" og vi skal fortsat arbejde med, 
hvilke muligheder det giver - både i 
dagligdagen, men også i forhold til 
hvordan vi kan udvikle det faglige og 
det særlige i institutionen, og ikke 
mindst hvordan kan Lindely også være 
en veldrevet institution og attraktiv 

Af Karen Bunk 
og Elin Hansen

Herning Kirkes Kirke- og kulturmedarbe-
jder, Frauke Meldgaard, kommer hver tirs-
dag formiddag i Børnehuset Lindely for at 
synge og spille sammen med børnene.



søndag den 12. aPril Kl. 10.00
ParKsKolen m.fl.

Julie Schjøtt Buhl
Julie Weyergang

Nichola Holdgaard
Cille Pilgaard Nielsen
Sarah Bro Gnanarajah

Maja Grønbæk Nielsen
Line Juhl Laustsen

Oliver Zelik Kjeldsen Hinton
Nichlas Skærbæk Green

Karl Emil Grand 
Mads Albek Thorup

Christian Høgild Kudsk
Sune Lütken Møller Laursen

Malthe Emil Høj Pedersen
Uffe Faaborg Borgvardt

Andreas Jørgensen

søndag den 26. aPril Kl. 10.00
børnesKolen bifrost

Karoline Hjelm Kristensen
Sofie Tornøse Jacobsen

Emma Sofie Nielsen
Freya Renée Villadsen

Luna Traina Skjoldborg
Freja Hagelskjær Olesen

Lucca Olivia Duff
Anna Victoria Mau Osbar

Line Skødt Niemann Kristensen
Emma Uldum Christensen

Kristian Skov Henriksen
Karl Skov Henriksen

Magnus Christian Ring Merrild
Daniel Alxander Hauge Petersen

Oscar Brændgaard
Clemen Dalgaard

Johannes Wemmelund
Frederik Ørskov Egebjerg

KonfirMander 
i Herning KirKe

fredag den 1. maj  Kl. 10.00
midtjyllands Kristne frisKole
Johanne Katrine Bjerre
Therese Maria Christensen
Miriam Feldbak
Nikoline Ørum Kongsgaard Jørgensen
Wendy Dyrholm Madsen
Monica Skov
Angel Maria Douglas

Markus Hougaard Andersen
Daniel Becher
Hans Carlsen
Nikolai Buur Holt
Daniel Ostersen
Daniel B. Schmidt
Benjamin Fyrstenborg Stigsen
Sebastian Krüger Sonne
Jens R Sønderup

lørdag den 2. maj  Kl. 10.00
midtjyllands Kristne frisKole
Maria Christensen
Miriam Christensen
Emilia Markfoged Frederiksen
Simone Brøndum Jørgensen
Victoria Ørum Jørgensen
Cecilie Thorsen Møller
Ida Marie Nielsen
Helene Krabbe Pedersen
Faith Hayret Said 
Jane Voetmann
Sofie Voetmann

Carl Caspersen
Andreas Christensen
Carl Gustav Timm Fagerlund
Mads Ludvig Timm Fagerlund
Mads Fuglsang 
Erik Sahlholt Hansen
Alexander Kristensen
Markus Kristensen
Mathias Bøgel Lassen
Jonas Niese
Andreas Mørk-Pedersen
Nicklas Pedersen
Tobias Randorf
Jacob Østergaard
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teater for børn:
SplejSen 

og KæMpen
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“Splejsen og kæmpen” for børnefamilier fredag 
den 20. marts kl. 19.00 i Herning Kirke

Der er spisning kl. 17.30 i kirkehuset. Gratis 
caféhygge i kirkehuset efter forestillingen 

fra kl. 20.30-21.30.

I fællesskab formidler skuespilleren 
og bugtalerdukken den oprindelige 
historie om den musikalske fårehyrde 
David, der bliver optaget i kongens hof 
og pludselig havner i en tvekamp på 
liv og død med den gigantiske kriger 
Goliat – nu med rapmusikken som 
et gennemgående element, der fanger 
børn og voksne. Forestillingen kulmi-
nerer med kampen mellem splejsen og 
kæmpen – naturligvis illustreret med 
en rap battle...

En dejlig, spændende og humor-
istisk forestilling, der blander teater, 
bugtaling og rapmusik, og hvor fore-
stillingens publikum ikke får lov at 
sidde stille ret længe ad gangen...

Arr: Herning Kirke og Fredagsklubben 
i Bethania

enmands-bugtaler-raP-
musical om david og goliat

Særdeles rost dramatisering af den 
gamle historie om David og Goliat, 
hvor den lille David spilles af bugtaler-
dukken David, mens skuespiller Jens 
Jødal tager sig af (denne og) alle de 
øvrige roller.

Jødal vil opføre historien om David 
og Goliat sammen med både børn 
fra publikum og den frække bugtaler-
dukke David, som ingen – måske lige 
med undtagelse af kæmpen Goliat – 
kan lade være med at holde af. Men 
David har sin egen ide om forestill-
ingen og gør sjældent helt, hvad der 
forventes af ham.

Goliat spilles af en kloning af Jødal 
og en dukke, der alt inkl. bliver ca. 2,85 
meter høj!

PåsKe for børn
Tirsdag 24. marts kl. 10.00: Påskegudstjeneste for børnehaver
Onsdag 25. marts kl. 10.00: Påskesang for kommunens 4. klasser
Onsdag 25. marts kl. 17.30: Spaghettigudstjeneste. Tema: Påske
Torsdag 26. marts kl. 10.00: Påskegudstjeneste for børn i 0-2 klasse
Palmesøndag 29. marts kl. 10.00: Familiegudstjeneste
Skærtorsdag 2. april kl. 16.30: Påskemåltid for hele familien
Påskedag 5. april: Påskegudstjeneste med børnekirke og junior-
kirke.

(Se også oversigten over gudstjenester side 3 og listen over koncerter side 8)



                   

                   
foreninger Med 
tilKnytning til 
Herning KirKe

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

den 3. torsdag i måneden 
KirKeHuset, østre KirKevej 1 
Kl. 14-16. Kaffebord á 20 Kr.
19. marts: Sognepræst Jens Moesgård 
Nielsen, Herning fortæller om 
Herning Kirkes Drengekors tur til 
Australien. 
16. april: Hartvig Wagner, Gullestrup, 
Se vi går op til Jerusalem – En foto-
grafisk påskerejse i Jesu fodspor.
21. maj: Arrestforvarer Ole Rytter, 
Herning. Herning Arrest – en del af 
Herning Kirkes diakonale arbejde.

KirKecaféen
Kirkecaféen byder hver onsdag på et 
interessant og indholdsrigt program, 
gerne med fokus på et bestemt emne, 
som fx musik og sang, livshistorier, 
litteratur, billeder, kreativt 
værksted, dagens gæst og 
m.m..
Kirkecaféen åbner sine døre 
hver onsdag fra kl. 10.00  til 
12.00 i kirkehuset og er åben 
for alle. 
Kaffebord kr. 20,-

for børn og 
unge

Herning KirKes legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i al-
deren 0-6 år sammen med deres mor, 
far, bedsteforældre, nabo eller en ung 
pige i huset.

Ingen tilmelding nødvendig – bare 
mød op!

Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i kirke-
huset

babysalmesang
De to nye babysalmesangshold beg-
ynder torsdag d. 9. april kl. 10.15 og 
tirsdag d. 14. april kl. 11.15.
Tilmelding til kirke- og kulturmedar-
bejder Frauke Meldgaard på 
smh@herningkirke.dk eller 3055 1207.
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besøgstjenesten
Ønsker du at blive besøgsven, eller 
ønsker du at få en besøgsven, så 
kontakt: sognemedhjælper Frauke 
Meldgaard 3055 1207

Fredag 20. februar  kl.16.30   (bemærk datoen)
Den Jyske Sangskoles Værksteds-koncert med unge san-
gere fra Herning Kirkes Drengekor og 
MidtVest Pigekor.Gratis adgang.
    
Søndag 1. marts   kl. 16.00
Den Jyske Sangskoles afslutningskoncert 
på 11. Masterclass i Unge Stemmer. 
Entré 50 kr. 
    
Lørdag 21. marts  kl 16.00 
Antonin Dvorák: Messe i D-dur, op. 86
Koncert med Herning Korforening, 
Viborg Kammerkor, Silkeborg Motetkor
Sopran: Lina Valantiejute, Alt: Bolette 
Brono Hansen, Tenor: Otte Ottosen, Bas: 
Lars Fentz Krogh. Dirigent: Maja Simonsen
Organist: Thomas Bach Madsen
Entré 100 kr. 
    
Søndag 22. marts  kl 16.00
Koncert med MidtVest Pigekor og Det Jyske Barokensemble
Dirigent Dorte Bille
Pergolesi Stabat Mater og andre værker til passionstiden. 
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen medvirker. 
Entré 75 kr. Forsalg fra www.midtvestpigekor.dk
    

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

ny musiK til Kristi 
Himmelfarts-Højmessen af 
KomPonisten bo gunge
Herning Kirke har igennem de senere år fået skrevet musik 
til kirkeårets store begivenheder. Foreløbig har Herning Kirke 
sin egen musik til 1. søndag i advent, påskesøndag og pinse-
søndag.  
Nu har den danske komponist Bo Gunge skrevet musik til 
Kristi Himmelfartshøjmessen. 
Gennemgående for alle vær-
ker er, at de viser forskellige 
bud på korets rolle i gudstje-
nesten. Hvordan kan koret 
være med til at understøtte og 
festliggøre en højmesse?
Bo Gunge er en af sin gen-
erations mest spændende 
komponister. Han er født 
i 1964 og har skrevet både 
opera, symfoni og døds-
messe, i samarbejde med 
bl.a. Radiosymfoniorkesteret, 
Sønderjyllands Symfoni-

MaKe a joyful noiSe
KæmPe jubel-gosPelfest!
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30

På 70 års dagen for befrielsen 
afholdes et brag af en gospelkoncert 
med masser af gospelsang bundet sam-
men med oplæsninger og refleksioner. 
En aften i glædens, befrielsens, håbets 
og jublens tegn.

Hele tre gospelkor er med: 
  Holstebro Gospelkor
  Bless the Day, Vejle
  Gospel D'light, Herning
Dirigent: Ole Jørgensen
Pianist: Kristian Enevoldsen
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen 
medvirker med læsninger og reflek-
tioner.

Billetpris: 100,00 kr. Sælges ved døren.

Torsdag d. 26. marts  kl. 19.30
Koncert med Kurt Ravn. 

Skandinaviske sange og viser og lidt musical. 
Billetter bestilles online på www.fof.dk/herning
Pris: for normalbillet 180,- kr. 
For pen./eft.løn./stud. 159,- kr.
Dørene åbnes kl. 19.00. Eventuelt resterende billetter 
sælges ved indgangen. 
Arrangør: FOF Herning
    
Fredag 27. marts  kl.16.30
Den Jyske Sangskoles Værkstedskoncert med unge 
sangere fra Herning Kirkes Drengekor og MidtVest 
Pigekor.
Gratis adgang.
    
Tirsdag 31. marts  kl. 19.00

Stationerne på korsvejen.
Kristian Marius Andersen, orgel og Jens Carl Moesgård, 
præst. 
Gratis adgang.
    
Søndag 5. april   kl.10.00
Påskehøjmesse. Per Skrivers musik til påskesøndag
Herning Kirkes Drengekor. Orgel Kristian Marius Andersen. 
Dirigent Mads Bille. Præst Jens Moesgård Nielsen
    
Torsdag 14. maj   kl.10.00
Kristi Himmelfartshøjmesse.
Uropførelse af Bo Gunges musik til Kristi Himmelfart 
skrevet til Herning Kirkes menighed og til Herning Kirkes 
Drengekor. Orgel Kristian Marius Andersen. Dirigent Mads 
Bille. Præst Jens Moesgård Nielsen

orkester og Den Jyske Opera. Bo Gunge vil deltage i Kristi 
Himmelfartshøjmessen og høre sin musik få sin første-

opførelse.

sangfest og oPen by nigHt
4. juni - aftenen før Grundlovsdag.
Allerede nu vil vi gøre opmærksom på et nyt initiativ i 
forbindelse med Open By Night, torsdag 4. juni. Målet 
med Herning Kirkes første sangfest er at skabe en 
ramme, hvor alle sangglade mennesker kan mødes og 
synge sammen. Sidst på eftermiddagen mødes en stribe 
lokale kor og øver sammen. Kl. 19.00 åbnes dørene for 
alle, som har lyst til at synge. Så synges på livet løs indtil 
kl. 21.00, hvor aftenen afsluttes med en musikandagt 
sammen med sognepræst Jens Moesgård Nielsen. De 
mange sangere ledes af Mads Bille og Herning Kirkes 
Drengekor deltager naturligvis også i den hyggelige 
aften. Der er ikke tilmelding.

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

www.hotelherning.dk

Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

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

RUM TIL TANKER?

- vi bygger på dialog og samarbejde!

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

Besøg Bang & Olufsen Herning

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

Program forår 2015  
fællessKabets nødvendigHed

7. marts På Herning frisKole
Lektor Marie Vejrup Nielsen, Beder:
Folkekirke og fællesskab

11. aPril i HedeagerKirKen
Sognepræst Sørine Godtfredsen, Frederiksberg:
Grundtvig - og fællesskab
Søren Kierkegaard - hin enkelte
(Dette foredrag indgår også i højskoleweekend 
10-11 april – se neden for)

Pris: 275,00 kr. for fire foredrag, 250,00 kr. for pensionister, 
90,00 kr. for et enkelt foredrag. 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 mel-
lem lægfolk og præster fra både Herning Valgmenighed, 
Herning Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og 
Gullestrup Sogn. 

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.)

Herning KirKeHøjSKole

sogneaftener
forår 2015
KirKeHuset Kl. 19.30 Pris: 50 Kr. 

11. marts:  marianne og Wessam 
youssef, årHus: "det arabisKe forår 
og de Kristnes vilKår i egyPten"

22. aPril:  PsyKolog ole rabjerg, 
silKeborg: "sKyld, sKam og 
tilgivelsesProsesser"



marts
 1.  Anden søndag i Fasten
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kristelig Handicapforening
 6.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Vagn Andersen ”På kanten”
 8.  Tredje søndag i Fasten
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
 15.  Midfaste
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
  Kollekt: Kofoeds Skole
 22.  Mariæ Bebudelsesdag
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Kollekt: Menighedsplejen
 24.  Påskegudstjeneste for børnehaver
  10.00. Bo Knudsen
 26.  Påskegudstjeneste for 0-2 kl.
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30 Bo Knudsen
 29.  Palmesøndag
  10.00: Bo Knudsen
  Familiegudstjeneste
  Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt
 30.  Mandag i den stille uge
        17.00: Påskemeditation
 31.  Tirsdag i den stille uge
        17.00: Påskemeditation

aPril
 1.  Onsdag i den stille uge
        17.00: Påskemeditation
 2.  Skærtorsdag
  16.30 Påskemåltid i Kirkehuset
  19.00: Bo Knudsen
  Kollekt: KFUM´s Soldatermission
 3.  Langfredag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Bo Knudsen ”For mig”
 4.  Påskelørdag
        17.00: Påskemeditation
 5.  Påskedag 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
  Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark
 6.  Anden påskedag
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Menighedsplejen
 12.  Første s.e. Påske
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Konfirmation
 19.  Anden s.e. Påske 
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (BJ)
  Kollekt: Kirkefondet

gudStjeneSter rytmisKe gudstjenester
Herning Kirke kl. 20.00 
 Fredag den 5. september
Tema: "Connected"
Taler: Teologistuderende Michael Nygaard, 
Aarhus
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske 
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, 
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-
café i Kirkehuset.
Se www.rytmisk.com

eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 28. august kl. 14.30 - Bo Knudsen
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. 
Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag 27. august kl. 17.30 - 19.15
Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig 
gudstjeneste.
Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spa-
ghetti, kødsovs og alt godt fra salatbaren. 

udflugt for alle børnefamilier
Søndag den 31. august 
Vi mødes lige efter familiegudstjenesten ved 
kirken.
Vi kører fra Herning Kirke til ”Søndre Anlæg” 
her i Herning. 
Transport sker familievis i egne biler.

Program:
•  Frokost ude i det fri. Man tager selv sit 

grillkød med samt tæppe eller campingstole, 
service og bestik.  Der er en fælles grill på 
stedet. 

 Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og 
brød. Fri saftevand, juice og vand. 

• Efter frokost er der familievenlige aktiv-
iteter, som Lisbet og Mette står for. Der er 
også en god legeplads i anlægget.

•  Eftermiddagskaffe. Vi kommer med kage, og  
I tager selv kaffe med. 

•  Oprydning efter kaffen, og vi siger tak for i dag!

tilmelding:
Senest onsdag den 27. august til enten Bo eller 
Frauke. Det er gratis at deltage på udflugten.
Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og 
voksne i jeres familie. 

Venlige sommerhilsener fra 
Bo, Frauke, Lisbet og Mette

 26.  Tredje s.e. Påske
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Konfirmation

maj
 1.  Bededag
  10.00: Bo Knudsen Konfirmation
 2.  Konfirmation
  10.00: Bo Knudsen
 3.  Fjerde s.e. Påske
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Kollekt: Den danske Israelsmission
 10.  Femte s.e. Påske
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (BJ)
  Kollekt: Dansk Bibelinstitut
 14.  Kristi Himmelfartsdag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Urpremiere af ny musik ved Bo Gunge
  Kollekt: Dansk Ethiopermission
 17.  Sjette s.e. Påske
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor
 24.  Pinsedag
  10.00: Bo Knudsen (BJ)
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp Kirkehjælp
 25.  Anden Pinsedag
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Menighedsplejen
 28.  Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgård Nielsen
 31.  Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Kollekt: Herning Kirkes Missionsprojekt

juni 
 5.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Filip Eriksen 
 7.  Første s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
  Kollekt: Gideonitterne

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

i Herning  KirKe

      

børneKirKe (b)
Ved højmesserne er der under prædikenen 
Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. 
For alle børn.  

juniorKirKe (j)
To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse.

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

rytmisKe gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
Se www.rytmisk.com

Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske 
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, 
nadver m.m. 
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i 
Kirkehuset.

6. marts: Vagn Andersen, Skjern. 
Emne: "På kanten – Et møde med Jesus"
Langfredag 3. april: Bo Knudsen: 
Emne: "For mig"
NB: Ingen rytmisk gudstjeneste i maj pga. 
konfirmationer
Grundlovsdag 5. juni: Filip Eriksen, Skjern

eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 26. marts kl. 14.30 Bo Knudsen
Efterfølgende kirkekaffe.
 Torsdag 28. maj kl. 14.30 Jens Moesgård 
Nielsen
Efterfølgende kirkekaffe.

for børn og børnefamilier
sPagHetti-gudstjenester

 Onsdag 25. marts kl. 17.30 – 19.15.
Vi mødes i kirkehuset og spiser spaghetti, 
kødsovs og alt godt fra salatbaren.
Derefter går vi over i kirken til en kort og 
børnevenlig gudstjeneste.
 
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. 
Info: smh@herningkirke.dk

Palmesøndag

  Søndag den 29. marts kl. 10.00

Læs også på side 6 inde i bladet om Børneteater i 
kirken og om Påske for børn.

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 sognemed-
hjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne.
  
PrædiKen På nettet
Lyt til månedens prædiken på 
www.herningkirke.dk
  
gudstjenester i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i 
Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag 
kl.17-18 og mandag formiddag kl.11-12 på FM 
frekvens 96,2 mHz.
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