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Præster
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20  ◆  97 12 12 56
jcmn@km.dk  ◆  Fridag: mandag

Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1  ◆  97 12 04 17
bakn@km.dk  ◆  Fridag: mandag

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  ◆  23 26 68 49  ◆  sels@km.dk

Herning KirKes Hjemmeside
www.herningkirke.dk

adreSSer KirKens Kontor
Østre Kirkevej 1  ◆  97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63

Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen 
jns@km.dk

Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk

Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

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 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag

Kirketjener Carsten Færch  ◆  27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk  ◆  
Fridag: mandag

Kirke- og kulturmedarbejder   
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  ◆  20 27 98 27
smh@herningkirke.dk

Herning sogns KirKeblad
udgives af Herning Kirke og redigeres af et redak- 
tionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
Stof til bladet for juni-august 2016 indleveres 
senest den 18. april 2016.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S  ◆  97 17 11 22
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nyt anSigt 
i Herning KirKe

Sognepræst Jens Moesgård 
Nielsen er i øjeblikket syge-
meldt. 

Under sygemeldingen er Leif 
Hankelbjerg Mortensen   
konstitueret i stillingen.

Leif Mortensen træffes på  
tlf. 25 21 08 21 og mail: leifhan-
kelbjergmortensen@gmail.com

Af sognepræst 
Bo Knudsen

“jeSuS er opStået”

»Jesus er opstået«

Sådan havde en graffitimaler skre-
vet på en væg. 

Nedenunder havde en anden stil-
let spørgsmålet: 

»Er påsken så aflyst?«

Spørgsmålet var naturligvis hu-
moristisk ment, men det vidner 
alligevel om et godt kendskab til, 
hvad det er kristendom og påske 
handler om. Det er noget med, at 
Jesus dør. Alligevel mangler der 
noget. Hvis kristendom kun hand-
ler om, at Jesus dør, så er det ikke 
kristendom. 

Kernen i det kristne evangelium 
er, at Jesu død blev fulgt af hans 
opstandelse på trediedagen.

Hvis Jesus ikke var opstået fra de 
døde, ville påsken netop være af-
lyst, for så ville der absolut intet 
være at fejre. Der ville ikke være 
nogen grund til at have en kirke i 
Herning eller nogen andre steder, 
for så ville kristendommen være 
uden et virkeligt indhold. Kristen-
dommen ville kun være beretnin-
gen om Jesu liv, som vi nok kunne 
bruge som et forbillede for vores 
liv, men ikke mere end det, og på-
sken ville da blot være den triste 
afslutning på det hele. 

påskens drama

Men påske er mere end det. Det 
er beretningen om, hvordan Jesus 
overvandt døden og stod op fra 
de døde. Påskens evangelium er 
et glædesbudskab til os, og glæ-
den går gennem alle påskedagene, 
fordi vi på forhånd kender afslut-
ningen.
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“jeSuS er opStået”
Sidst i marts fejrer vi igen på-
ske og gennemgår ved guds-
tjenesterne det store drama:

Det er mere end et spæn-
dende drama. Man kan leve 
livet på det. Derfor døber vi 
den dag i dag børnene til at 
tilhøre den opstandne Jesus, 
og derfor lyder opstandelses-
budskabet også ved begravel-
ser, fordi kirkens Herre har 
sagt os, at enhver, som tror 
på ham, har evigt liv, fordi 
Jesus Kristus har overvundet 
døden. 

Velkommen til påskens guds-
tjenester! 

    

påske i Herning kirke
•	 palmesøndag. 20. 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.

•	 skærtorsdag. 24. marts: Nadveren. 
  Kl. 16.30 festligt påskemåltid for hele 

familien i kirkehuset.

 Tilmelding nødvendig. 
 Se omtale side 6.

  Kl. 19.00 nadvergudstjeneste i kirken, 
hvor vi fejrer nadver med hjemme-
bagt usyret brød og vin og hører be-
retningen om, hvordan Jesus vasker 
disciplenes fødder. Filmklip indgår 
og vi afslutter gudstjenesten med at 
rydde alteret og følge Jesus til Getse-
mane, hvor han bliver taget til fange, 
og dermed er scenen sat til langfredag.

•	 langfredag 25. marts: Korsfæstelsen 
  - Passionsgudstjeneste kl. 10.00 vedLeif Mortensen med læsning fra Jesus 

lidelseshistorie og fokus på, hvad Jesus død betyder for os. 

•	 påskedag 27. marts: Opstandelsen 
 - Festgudstjeneste kl. 10.00 ved Bo Knudsen med opstandelsesråbet og  
 påskelovsang fra drengekor og menighed. Vi fejrer, at Jesus opstod fra de  
 døde og at vi skal opstå ligesom han og hører de første vidners beretning. 

•	 2. påskedag 28. marts: Møde med den opstandne 
 - gudstjeneste kl. 10.00 ved Leif Mortensen. Denne dag lytter vi til de næ- 
 ste vidners beretning og de videre følger af Jesu opstandelse.

Velkommen i Herning kirke
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KonfirMander i Herning KirKe 2016
I september måned begyndte knap 90 konfirmander på 
konfirmandundervisningen ved Herning Kirke.

De blev budt velkommen i kirken den 6. september. Si-
den er der sket en masse for dem. De har været og er 
stadig på rejse gennem troens univers og lærer om Gud 
og Jesus og Helligånden, når de henholdsvis tirsdag og 
torsdag morgen samles i kirkehuset. De lærer også om, 
hvem de selv er og hvem de er i forhold til andre. Nogle 

af dem kommer også i konfirmandklubben UNIK. 
Den sidste weekend i oktober var de på konfir-
mandlejr. Konfirmanderne fra Parkskolen, Herning 
Friskole og Bifrost var i Ørre Naturcenter og kon-
firmanderne fra Mkf var på Røddinglund centret 
i Vildbjerg. De mangler stadig et par måneder af 
undervisningen, men ser allerede nu frem imod 
konfirmationen i løbet af april eller først i maj.

søndag den 3. april kl. 10
parkskolen og Herning friskole

•	 Laura Schnedler Bogh, Færøvej 12

•	 Natascha Arulnathan Herskind, Høgild Hovedgade 41, Høgild

•	 Victoria Anna Kjeldsen Hinton, Rødtjørnvej 41, Herning

•	 Lisa Baun Sønderby Jensen, Bjørneklovej 28, Høgild

•	 Celina Bjerre Kaad, Bjørneklovej 12, Høgild 

•	 Maja Tonsberg Koch, Storåvej 24, Herning

•	 Cille Nybo Thiim, St. Lundgård Vej 54, Tjørring

•	 Cecilie Edel Wiche,Vorslundevej 54, Vorslunde, Give

•	 Victoria Karin Wiche, Vorslundevej 54, Vorslunde, Give

•	 Josefine Brantlov Villemann,Vestervangen 14, Herning

•	 Jakob Jiang Enevoldsen, Bjødstrupvej 39, Hammerum

•	 Magnus Borreskov Gravgaard, Bellmansvej 7, Lind

•	 William Borg Damkjær Hansen, Nørre Alle 50, Herning

•	 Andreas Stubkjær Højfeldt, Nybovej 19, Nybo, 

•	 Malthe Gislesen Johansen, Vestre Søvej 56, Sunds

•	 Silas Cæsar Kruse, Skovbakken 15, Gullestrup

• Rasmus Vig Laugesen, Adelvej 2, Lind  

•	 Jacob Ørskov Laursen,Vesterlindvej 7, Lind

•	 Lasse Ostersen Lindholdt, Agervænget 15, Herning

•	 Kristian Østergård Loberto, Skolevænget 5, Lind 

•	 Simon Hjorth Nielsen, Bøgens Kvarter 116, Skovbyen, Herning

•	 Tobias Svenning Pedersen, Monradsgade 39, Herning

•	 Victor Vind Sandgaard, Sverigesvej 15, Herning

•	 August Lambæk West, St. Blichersvænget 8, Herning

søndag den 24. april kl. 10
Børneskolen Bifrost

•	 Marie Højmose Grønlund Andersen, Helstrupvej 49, Herning

•	 Kristine Cronhammar, Ravnsbjerg Hegn 27, Gjellerup

•	 Frederikke Lykke Jensen, Roskildevej 18, Herning

•	 Agnete Steenholt Jørgensen, Kløvermarken 10, Herning

•	 Alberte Schnieber Klausen, Rugvænget 81, Herning

•	 Clara Friis Nielsen, Rødtjørnvej 4D, Herning

•	 Mille Nybo Nielsen, Parkvej 16, Herning

•	 Emma-Sofie Mohrsen Nordström, Godthåbsvej 46, Herning

•	 Bjørk Ella Rostholm Sørensen, Thorsgade 24, Herning

•	 Agnes Lynge Sandbo, Solbakken 11, Gjellerup

•	 Nicki Kjellerup Andersen, Højgade 18, Hammerum

•	 Oliver Hülle, Spinkebjerg 28A, Gjellerup

•	 Kasper Klausen, Østre Kirkevej 44, Herning

•	 Sofie Nørgaard Olsen, Agerskovvej 4, Bording

•	 Christian Riis Gaardsted Petersen, Museumsgade 50, Herning

•	 Hjalte Lykke Bundgaard Sørensen, Finsensgade 39, Herning

•	 Nils-Christian Kjær Thorsen, Museumsgade 22, Herning

•	 Karl Emil Kjærulff Trillingsgaard, Nørholmvej 30, Herning

•	 William Kring Østergaard, Gl. Landevej 104, Herning
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KonfirMander i Herning KirKe 2016

lørdag den 30. april kl. 10
midtJyllands kristne friskole

•	 Alberte Bøegh, Nørre Alle 27, Herning

•	 Freja Yderstræde Frederiksen, Vivaldisvej 9, Herning

•	 Clara Thorup Holm, Overgade 3, Herning

•	 Marta Delphine Helene Jensen, Ranunkelvej 2, Herning

•	 Pauline Tiedemann Kloster, Vivaldisvej 7, Herning

•	 Katrine Knudsen, Nørre Alle 1, Herning

•	 Lina Maria Bøgel Lassen, Gilmoseparken 12, Herning

•	 Line Grandahl Nørgård Lauridsen,    
 Brændgårdvej 67, st. tv., Herning

•	 Anna Kathrine Hald Nielsen, Egebakken 49, Herning

•	 Mette Bruun Nørgaard, Digevej 24, Tjørring

•	 Nanna Brøgger Pilgaard, Mylius Erichsens Vej 7, Herning

•	 Jakob Vingborg Eklund, Händelsvej 2, Herning

•	 Peter Søgaard Kofoed, Händelsvej 3, Herning

•	 Johannes Mølgaard Due Kristensen,    
 Tanderupkærvej 15, Herning

•	 Joshua Kolsboe Lejbølle, Blomstertoften 47, Herning

•	 Anders Staun Myrup, Straussvej 5, Herning

•	 Sebastian Markussen Nørgaard, St. Lundgård Vej 33, Tjørring

•	 Magnus Ryan Pedersen, Revlingens Kvarter 42, Hedebyen

•	 Lasse Conradsen Skov, Vestergade 127, Herning

søndag den 1. maJ kl. 10
midtJyllands kristne friskole

•	 Cecilie Nygaard Bergdahl, Spøttrupvej 32, st. tv., Herning

•	 Anne Sofie Storm Christensen, Niels W Gades Vej 6, Herning

•	 Cecilie Moos Eggertsen, Roarsvej 16, Herning

•	 Sofie Rose Hedelund, Valdemarsvej 237, Herning

•	 Sille Vad Høst, Porsvænget 7, Herning

•	 Celina Dalsgaard Jensen, Valdemarsvej 261, Herning

•	 Miriam Kristensen, Østerled 10, Herning

•	 Lea Kirstine Gui Lauridsen, Remmevej 24, Herning

•	 Trine Nørmark Bau Poulsen, Händelsvej 5, Herning

•	 Lukas Skovbakke Andersen, Rosenvænget 11, Herning

•	 Nikolaj Valdemar Maag Busch Bødker,    
 Liselundvej 78, Herning

•	 Emil Morratz Kjeldgaard, Rosenholmvej 62, Herning

•	 Alexander Aarestrup Kruse, Egebakken 1, Herning

•	 Joachim Tynes Lauridsen, Rosenholmvej 58, Herning

•	 Sebastian Lauritsen, Falkevej 12, Herning

•	 Julian Tjagvad Madsen, Beethovensvej 12, Herning

•	 Marcus Kjær Mikkelsen, Nedertoften 81, Tjørring

•	 Manuel Østrem Mørch, Rosenholmvej 6, Herning

•	 Andreas Mundbjerg Nykjær, Skovbakken 29, Herning
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opSlagStaVlen
palmesøndag

familiegudstJeneste 
Søndag den 20. marts kl. 10.00
Vi indleder påskefejringen med en festlig familie-
gudstjeneste i Herning Kirke, hvor der er plads til 
hele familien, og vi skal høre om, hvordan Jesus bli-
ver salvet i landsbyen Bethania.

Velkommen både store og små.

påskemåltid
Skærtorsdag den 24. marts kl. 16.30 i kirkehusetVær med til at fejre dette festlige måltid, hvor vi træk-ker paralleller til det jødiske påskemåltid, som Jesus fejrede og forbereder os til skærtorsdags gudstjene-sten i kirken.

Det er: 
•	Fællesskab	på	tværs	af	alle	aldre.•	3	retters	menu	(særlig	børnemenu)•	Festligt	samvær
•	Leg	og	konkurrencer
Pris: Voksne 100 kr. - Børn 50 kr.  Max 300 kr. pr. familie
Tilmelding senest 20 april til sognepræst Bo Knudsen bakn@km.dk, tlf. 97 12 04 17.Kl. 19.00 gudstjeneste i kirken med nadverfejring med hjemmebagt usyret brød.

BesøgstJenestenØnsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få 
en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke 
Meldgård på 20 27 98 27.

sogneaftner 
syng en ny sang for Herren…

Under denne overskrift fortsætter vi rækken af spændende sog-

neaftner med fællesskab og masser af musik og sang i foråret.

Onsdag den 9. marts kl. 18.30: Vi synger påsken ind

Kom og syng gamle og nye salmer til pas-

sions og påsketiden.

Med Kristian Marius Andersen bag  

flygelet synger vi påsken ind.

Vi begynder med spisning kl. 18.30. 

Tilmelding er derfor nødvendig 
senest mandag den 7. marts   

til smh@herningkirke.dk 
Pris for hele aftenen incl. spisning og kaffe: 

100 kr.

Onsdag den 20. april kl. 18.00: Salme Jazzkoncert 

Mads Granum organist i Lindevangskir-

ken kommer med sin kvintet – et jazzor-

kester og en sangerinde Regitze Glenthøj 

og spiller gamle kendte salmer og helt 

nye salmer i jazzede arrangementer.

Ole Reuss Schmidt, DOKS udtaler om 

Mads Granum Kvartet: Vidunderlig lys 

og lyrisk jazz-sound. Det vil interessere både jazz-folket, salme-

folket og dem, der er til begge dele, og jeg kan kun give den min 

allerbedste anbefaling.

Vi begynder med spisning kl. 18.00 og kl. 19.30 er der koncert 

i kirken. Tilmelding er derfor nødvendig senest mandag den 4. 

april til smh@herningkirke.dk     

Pris for hele aftenen: Spisning og koncert: 150 kr.   

Billetter til koncerten alene: 100 kr.



7

opSlagStaVlen kirkeCafÉen

Kirkecaféen byder hver onsdag på et inte-

ressant 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 20 kr.

sogne-
eftermiddagsmøder

Den 3. torsdag i måneden samles vi i kirkehuset kl. 14.00-
16.00 til livsoplysning, forkyndelse og samvær.
Torsdag den 17. marts: Vi ser filmen »Shaddowland«,   
  om C. S. Lewis liv.    
  (Denne torsdag fortsætter vi   
  indtil kl. 16.30.)
Torsdag den 21. april: Erik Nikolajsen, Lind
Torsdag den 19. maj: Anna Saarup Brinth, Bording.  
  Emne: »Frans af Assisi«.   
  Efter kaffen vises lysbilleder.
Hver gang kaffebord á 20 kr. 
Alle er velkomne.

Herning 
kirkeHøJskole
Tema for foråret 2016: »Mod til at TRO«. 

Lørdag d. 5. marts   i Sct. Johannes Kirke,  
Fredhøj Allé 1:   
Stiftsteolog, ekstern univer-sitetslektor Henning Kjær Thomsen, Viborg: »Opstan-delse eller opvækkelse«.

Lørdag d. 2. april   i Fredens Kirke:
Sygehuspræst Ruth Øster-gaard Poulsen, Aalborg: 
»Hvad er tro, når troen 
kommer på prøve?«.

Pris: Hele semestret: 275 kr. Pensionister/ef-terlønnere: 250 kr.. En enkelt dag: 90 kr.Skriftlig tilmelding på mail til:   ruthsoendergaard@live.dk
Tidsplan
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.)

rytmiske 

gudstJenester

Herning kirke kl. 20.00

Fredag den 4. marts: Peter Rask, Silkeborg. 

Tema: »Spejl, spejl, skulder«.

Fredag den 1. april: Peter Rahbek. 

Tema: »Snydt for en 10’er«.

Fredag den 6. maj: Mathias Tang. 

Tema: »All in or Nothing«.

Se mere på facebooksiden: 

Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke

Gudstjenester for alle! 

Med salmer, rytmiske sange, rytmisk   

musikgruppe,  prædiken, forbøn, nadver m.m. 

Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset

Se mere på facebooksiden  

Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke
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ViSioner for Herning KirKe

af menighedsrådsmedlem  
Elin Højer Hansen og  

sognepræst Bo Knudsen

Menighedsrådet har de seneste år 
arbejdet med visioner for Herning 
Kirke.

Processen blev sat i gang med en 
visionsdag i februar 2014, hvor en 
konsulent udstyrede menighedsrådet 
med en masse legoklodser, og så var 
opgaven ellers at bygge det, som man 
drømte om og kunne ønske sig for 
Herning Kirke.

Siden blev der arbejdet videre med 
tankerne og ideerne i aktivitetsudval-
get og menighedsrådet, og følgende 
vision blev formet for indeværende 
menighedsrådsperiode:

Herning KirKe vil være 
et åbent og samlende 
fællessKab, Hvor det 

er let at deltage i 
gudstjenester og 

KirKens liv.
4 områder blev udvalgt, som menig-
hedsrådet skulle arbejde videre med.

1. (Søndagens)	Gudstjeneste
2. Diakon og fællesskab
3. Undervisning
4. Musikliv

Menighedsrådet har siden med jævne 
mellemrum haft en times drøftelse 
ved menighedsrådsmøderne, hvor 
områderne er taget op enkeltvis. Det 
har ført til mange relevante diskus-
sioner og drøftelser af, hvad det skal 
føre til og hvilke konkrete tiltag og 
beslutninger, der skal tages. Her skal 
nævnes lidt af det: 

gudstJenesten
Der er generel tilfredshed i MR med 
udbuddet af forskellige gudstjenester 
i Herning Kirke, og der er også enig-
hed om, at højmessen står og skal stå 
som det centrale, og at den skal beva-
res og udvikles i sin nuværende form.

I vores vision står der, at det skal være 
let at deltage i gudstjenesten... Er det 
det – og hvis ikke, hvordan kan vi så 
måske hjælpe lidt på vej??

Konkret er der fra dette kirkeårs be-
gyndelse indført lægmandslæsnin-
ger, og menighedsrådet arbejder også 
med at indføre »Kirkeværter«.

diakon og   
fællesskaB
MR har bedt præsterne om sammen 
med Kirke- og kulturmedarbejderen 
at udarbejde beskrivelse af behovene 
for en evt. udvidelse af det diakonale 
arbejde.

Vi har dog allerede besluttet, 
at vi skal arbejde med at ud-
vikle besøgstjenesten.

Et lille udvalg er nedsat til at 
arbejde med religionsmødet, 
ligesom kirkens engagement 
omkring Børnehuset 
Lindely er afkla-
ret, vi har valgt at 
forstærke båndene 
mellem kirken og 
institutionen, bl.a. 

ved at Kirke- og kulturmedarbejde-
ren ugentligt kommer i Lindely og 
synger med børnene.

undervisning
I MR har vi besluttet, at der fremad-
rettet skal fokuseres på kontinuitet i 
kirkens forskellige undervisningstil-
bud – desuden vil vi også se på mulig-
heden for at inddrage flere frivillige i 
nogle af de nuværende tilbud.

musikliv
Musik har en stor plads i Herning 
kirke – og det har vi ingen planer om 
at ændre på! Vi er enige om, at mu-
sikken og drengekoret har en særlig 
værdi ved kirken og ved søndagens 
gudstjeneste, som vi vil bevare, sam-
tidig med at der også gives plads for 
at afprøve nye former.
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foreninger medtilknytning til Herning kirke

missionsHuset  

BetHania
Torvet	9,	Herning		•	tlf.	97	12	32	37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

for Børn 
& unge

kul – kirkens 
ungdomsledere

Når du har deltaget i UNIK, og du er 
blevet konfirmeret, har du mulighed 
for at være med i KUL-gruppen. Her 
mødes kirkens ungdomsledere, som 
er interesseret i at være med i kirkens 
forskellige aktiviteter for børn og unge. 
KUL mødes samme tid og sted som 
UNIK, og der er tilmelding til Kirke-og 
kulturmedarbejder Frauke Meldgaard 
på tlf. 20 27 98 27 eller på mail: smh@
herningkirke.dk

konfirmand-
kluBBen – unik 

Mødes hver tirsdag aften i kirkens krypt 
kl. 19.00-20.30.  UNIK, er et tilbud til 
alle kirkens nuværende konfirmander. 
Vi mødes en gang ugentligt i et kristent 
fællesskab, hvor vi er sammen om for-
skellige aktiviteter. Tilmelding til Kirke-
og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard 
på tlf. 20 27 98 27 eller på mail: smh@
herningkirke.dk

BaBysalmesang
Vi inviterer til babysalmesang i kirken 
hver torsdag fra kl. 10.15-11.00. Tilbud-
det henvender sig til babyer mellem 3 
og 8 måneder sammen med mor eller 
far	(eller	begge).	Et nyt hold begynder 
torsdag den 31. marts. 
Kontakt venligst kirke- og kulturmed-
arbejder Frauke Meldgaard for forud-
gående tilmelding. På mail til smh@ 
herningkirke.dk eller sms til 20 27 98 27.  
Et babysalmesangsforløb strækker sig 
over 8 gange, og deltagelsen er gratis.

noas ark – et tilBud 

til Børn og Børnefamilier

Noas ark er et mødested for 3-6 årige. 
Her vil der være bibelfortælling, sang 
og forskellige aktiviteter. 
Alle børn er velkomne, men skal være 
selvhjulpne	(selv	kunne	gå	på	toilet),	
hvis de skal være der 
alene. Med forældre 
eller andre voksne må 
yngre søskende og-så 
gerne være med. 
Vi mødes i Kirkehuset  
onsdag kl. 16.30-17.15.

kfum & 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  
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

anonyme   
alkoHolikere
AA Herning holder møde  

i Kirkehuset:  Mandag og 
torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

folkevirke
Folkevirke afholder foredragsmøder i 
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16. 
Entre for ikke-medlemmer: 61 kr.

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 kirkehuset.

påske for Børn

Tirsdag den 15. marts kl. 10.00: Påskegudstjeneste for børnehaver.

Onsdag den 16. marts kl. 10.00: Påskesang for kommunens 4. klasser.

Onsdag den 16. marts kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste.

Palmesøndag den 20. marts kl. 10.00: Familiegudstjeneste.

Skærtorsdag den 24. marts kl. 16.30: Påskemåltid for hele familien.

Påskedag den 27. marts kl. 10.00: Påskegudstjeneste med børnekirke og juniorkirke.

spagHetti-
gudstJenester

Gudstjenester i børnehøjde og fælles-spisning med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gra-tis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag den 16. marts kl. 17 – 18.45.Onsdag den 13. april
Onsdag den 11. maj
Hver gang kl. 17.00 – 18.30.
Vi inviterer børnefamilierne til en gudstjeneste i børnehøjde og fælles-spisning med pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren.
Vi begynder med 
en kort gudstje-
neste i kirken 
og går deref-
ter i kirkehuset 
til spisningen. 
Ingen tilmelding - 
man kommer bare.
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 Man mødes på Eyde…
Torvet 1 · 7400 Herning · Tlf. 97 22 18 00

 www.eyde.dk eller info@eyde.dk

BEST WESTERN

MuSiK i 
Herning 

KirKe

Torsdag 3. marts 
kl. 19.30 
Koncert med Alberte  
Winding, med band. 
Arrangør: FOF. 
Billetter via 
www.place2book.com 
(Se omtale)

Onsdag 16. marts kl. 19.30 
Pergolesi Stabat Mater og 
musik til Maria Bebudelse 
med MidtVest Pigekor og 
Det Jyske Barokensemble. 
Dirigent Dorte Bille 
Entré: 75 kr.

Fredag 18. marts 
Den Jyske Sangskoles Værk-
stedskoncert med unge 
sangere fra Herning Kirkes 
Drengekor og MidtVest 
Pigekor.

Fredag 25. marts kl. 19
Langfredagsimprovisationer 
med Kristian Marius Ander-
sen på tangenter.

Søndag 27. marts 
Påskehøjmesse med Herning 
Kirkes Drengekor.

Onsdag 20. april 
Salme Jazz koncert med Mads 
Granum Kvartet (Se omtale).
Entré: 100 kr.

Fredag 29. april 
Den Jyske Sangskoles 
Værkstedskoncert med unge 
sangere fra Herning Kirkes 
Drengekor og MidtVest 
Pigekor.

Torsdag 5. maj 
Kr. Himmelfart højmesse 
med Herning Kirkes Drenge-
kor og musik af Bo Gunge. 

Søndag 15. maj 
Pinsesøndags højmesse med 
Herning Kirkes Drengekor og 
musik af John Høybye.

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

Herning KirKeS SangfeSt 
Allerede nu vil vi gøre opmærksom på Herning Kirkes Sangfest nr. 2

torsdag 2. juni kl.16.30
Sidste år deltog en række kor og en række enkeltpersoner i kirkens første sang-
fest. Mere end 200 mennesker havde en dejlig eftermiddag og aften, og det vil 
vi gentage.
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. De mange sangere ledes af 
Mads Bille, organist Kristian Marius Andersen og Herning Kirkes Drengekor 
deltager naturligvis også i den hyggelige aften. 
Hvis man vil være med både til øvningen og selve andagten, kan man tilmelde sig 
på rie@denjyskesangskole.dk 
Det koster 75 kr. pr. næse, og så får man noder og en sandwich til aftensmad.  
Når man er tilmeldt får man tilsendt noder og en nærmere orientering. Hvis man 
kun ønsker at deltage som menighed, er det gratis, og der er ikke tilmelding.

fof-KirKeKoncert 

alberte Winding Med band 
Torsdag den 3. marts kl. 19.30

Sidste år udkom Alberte Winding med »Kommer Hjem« – et varmt, 
organisk folk-popalbum hvorfra singlen »Bli’r lidt for længe« allere-
de har fået en flot modtagelse. Nu kan albummet opleves live, når Al-
berte & band i samarbejde med FOF giver koncert i Herning Kirke. 
Hun siger det ikke. Hun synger det ikke. Men fra start til slut på Al-
berte Windings nye album »Kommer Hjem« hører man det hvisket: 
At fortid er fortid. Eller som hun synger på »Kys Din Kæreste På Rejsen«: »Jeg 
har ledt og vendt de tunge sten – under dem var der heller ingenting«. På samme 
vis er førstesinglen »Bli’r Lidt For Længe« en påmindelse om at fremtiden bare 
bliver kortere og kortere – at det hér liv skal leves og allerhelst sammen med 
nogen.
Billetter via www.place2book.com
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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!

Kirkeblad nr. 2, 2015.indd   11 11-05-2015   16:55:59

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

VESTERGADES STENHUGGERI
 VESTERGADE 61 ·  7400 HERNING

TLF. 97 12 05 93 ·  WWW.GUDNASON.DK
Åbent:  mandag-torsdag 10.00-16.30 og fredag 10.00-16.00

 WWW.GUDNASON.DK

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN
 SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode 
håndværk skabt med de reneste råvarer.

 Vi arbejder med en klassisk brødfremstilling, der gør 
vores friskbagte brød til en kulinarisk oplevelse.  

Vi foretrækker at bruge kvalitetsprodukter, 
når vi bager. Det er med til at sikre 
den gode smag og det sunde brød.  

Skolegade 3
7400 Herning

  Tlf. 97 12 06 24www.skolegadensbageri.dk



gudStjeneSter
i Herning KirKe

Børnekirke. Ved højmesserne er der un-
der prædikenen børnekirke i Kirkehuset. 
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.

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

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

Cd-serviCe fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af guds-
tjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan 
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper  
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

prædiken på nettet
Lyt til ugens 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.

Herning kirke 
på faCeBook

Find Herning Kirke på face-
book og klik på »Synes godt 
om«, så får du automatisk 

orientering om gudstjenester og ar-
rangementer.

LM: Leif Mortensen · BK: Bo Knudsen · SES: Svend Erik Søgaard · JMN: Jens Moesgård Nielsen · EN: Erik Nikolajsen
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

dag kirkedag indsamling tid gudstJeneste præst
marts
  4. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK
  6. Midfaste Folkekirkens Nødhjælp 8.30

10.00
Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

13. Mariæ 
bebudelses dag

Herning Sogns Menighedspleje 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

LM

20. Palmesøndag Herning Sogns Menighedspleje 10.00 Familiegudstjeneste BK
24. Skærtorsdag KFUMs soldatermission 19.00 Gudstjeneste BK
25. Langfredag Herning Sogns Menighedspleje 9.40

10.00
Skriftemål
Gudstjeneste

LM

27. Påskedag KFUM og K i Danmark 10.00 Gudstjeneste BK
28. 2. påskedag Herning Sogns Menighedspleje 10.00 Gudstjeneste LM
april
  1. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK
  3. 1. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje 8.30

10.00
Gudstjeneste
Konfirmation

EN

10. 2. s. e. påske Kirkefondet 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

SES

17. 3. s. e. påske Den Danske Israelsmission  8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

22. Store bededag Herning Sogns Menighedspleje 9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK

24. 4. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje  8.30
10.00

Gudstjeneste
Konfirmation

LM

30. Lørdag Herning Sogns Menighedspleje 10.00 Konfirmation BK
maJ
 1. 5. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje 8.30

10.00
Gudstjeneste
Konfirmation

BK

  5. Kr. Himmelfart Promissio 10.00 Gudstjeneste JMN
  6. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK
  8. 6. s. e. påske Folkekirkens Ungdomskor 8.30

9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN

15. Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp 10.00 Gudstjeneste BK
16. 2. pinsedag Herning Sogns Menighedspleje 10.00 Gudstjeneste SES

22. Trinitatis Herning Sogns Menighedspleje 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK

29. 1. s. e. trinitatis Dansk Bibelinstitut 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN


