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Krigen mod HOLSTEBRO
TRE MÅNEDER VED
SOGNEFJORD I nORGE
KUNST, VIDENSKAB OG
POLITIK - OG KIRKEN!
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AT SE VERDEN MED
ANDRE ØJNE -- SELV
SELV hOLSTEBROS!
hOLSTEBROS!
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Krig og konflikter overalt.
Lukker man op for TV avisen eller læser Herning Folkeblad en tilfældig
dag, er der ganske sikkert noget om konflikter, slagsmål, krig og splid.

Både fra det nære miljø og på verdensplan er der spændinger og uro. Vi har
grund til at være meget lykkelige for, at
vi lever i et land, der ikke oplever krig.
Ganske vist er danske soldater med i krig,
og det har efterhånden kostet mange liv,
men i Danmark som sådan er det nu 63
år siden vi oplevede krig.

35 km. er en verden til forskel
Men konflikter er der nok af. Det har
slået mig, når man følger med i den
verserende bykrig mellem Herning og
Holstebro, der i skrivende stund ikke har
udpeget en vinder og taber i kampen om
supersygehuset, hvor forskelligt verden
kan se ud, selvom man kun har 35 km.
mellem sig.
Læser man Dagbladet HolstebroStruer og ser deres dækning af kampen,
vil man læse en vinkling, der er fuldstændig forskellig fra Herning Folkeblads.
Og rapporter og analyser fortolkes i den
retning, der taler for en placering i avisens eget nærområde.
Så er det, man godt forstår, det kan
være svært for albanere og serbere i
Kosovo, shia- og sunnimuslimer i Irak,
for slet ikke at tale om israelere og
palæstinensere i Israel og på Vestbredden
og Gaza.

Kan man løse konflikter?
Hvordan løser man konflikter? Ja, ikke
nødvendigvis ved at vinde en sejr over
modparten! At sejre efterlader jo den anden som taber. Det gælder på alle planer
fra det at være populær blandt kammeraterne i skolegården og i forholdet
mellem Israelere og Palæstinensere og
mellem Herning og Holstebro!!
Det kan jo dog være nødvendigt at
kæmpe. For konflikten løses jo heller
ikke af at lade den anden få al ret.
Hvordan så? Ja, der bliver ikke fred
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og ingen god fremtidssikret løsning, hvis
ikke to modparter i en konflikt er i stand
til at se sagen fra den andens synsvinkel.

lemøstregionen og hele verden, hvis det
skete.

Den gyldne regel

Sygehuset skal være i
nærheden af MIG!

Kristendommen taler om den gyldne
regel. Jesus siger: ”Gør mod andre som
du vil have de skal gøre mod dig”. Det
er jo enkelt – men ikke nemt! For det er
i al fald ikke det, de stridende parter i
Jesu hjemland gør, og det er da vist heller ikke det, Herning og Holstebro gør.
Man kæmper i stedet for sit eget og sine
egne uden at bekymre sig om de andre.
Der bliver ikke fred i Israel / Palæstina,
før parterne hver især stiller sig selv det
spørgsmål: Hvordan bliver dette et godt
land at leve i for de andre? Det kræver
selvindsigt, ydmyghed og vovemod at
turde se med andres øjne. Men det kan
også forandre verden og os.
Men hvor er det svært! Jeg er ikke
jubeloptimist vedrørende freden i Israel,
snarere mismodig og bekymret. Men
freden begynder ikke desto mindre i,
at se verden fra de andres side. Og det
ville være til gavn og glæde for hele mel-

Hvor skal så det store sygehus ligge?
Faktum er at det vil være et stort tab for
en by af både Herning og Holstebros
størrelse at miste et sygehus. Jeg kan
inderligt godt forstå den ophedede debat
og den glødende lokalpatriotisme. Som
Herning-mand er det jo ikke svært at
regne ud, hvor jeg selv ville foretrække
at sygehuset blev placeret. Men jeg kan
ligeså godt forstå og indse rimeligheden i
at folk fra Lemvig og Struer og Holstebro
har en helt anden holdning! For mon
ikke alle kan sige med på sætningen:
Sygehuset skal være i nærheden af mig!
Uanset, hvor det placeres, må det derfor
være en opgave at arbejde for at tilgodese
både Holstebro og Herning og hele området. Det er svært – for sygehuset skal jo
kun ligge et sted, så der bliver en vinder
og en taber. Men bagefter må man så
arbejde for at det nye sygehus bliver til
gode for hele regionen. n

Tre
Tre måneder
måneder ii Sognefjorden
Sognefjorden
Af sygehuspræst
Svend Erik
Søgaard

Gulen med sine 2400 indbyggere, som
bor på ikke mindre end 598 kvadratkilometer med eget rådhus, fire skoler, ét
sygehjem, fire ældrecentre og tre kirker.
Jo, der var lange øde strækninger.
At være præst på dette sted var såmænd
ikke meget anderledes end at være præst
i tre vidtstrakte landsogne på den jyske
hede. Dog med den væsentlige forskel,
at fjeldene med en vis påståelighed markerede sognegrænserne til de andre. I
forhold til det flade land var det ligesom
tydeligere, hvor man egentlig hørte til,
og i hvilken retning, man skulle ”sogne”.
Hver af de fire bygder havde sin egen
midte. Èn bygd havde ingen kirke, hvilket
man søgte løst ved at liste både præst og
sognebørn til at holde gudstjeneste i bedehuset. De fleste syntes vist, at grænsen
over dørtærskelen var af samme art som
et uoverstigeligt fjeld. Så hellere friluftsgudstjeneste i en naturlig katedral. Måske
på det smukke anlæg Gulatinget, som
blev indviet i 2005 som en markering af
de første 100 år som selvstændigt land
efter opløsning af unionen med Sverige.

Fra sensommeren til den begyndende vinter 2007
havde jeg den glæde at fungere som sognepræst
i en kommune ved indsejlingen til
Sognefjorden på den norske vestkyst.
Men det gamle tingsted ligger på den
anden side sognegrænsen, og det er virkelig et spørgsmål, om man skal køre
over grænsen. Svigt eller mulighed? Eller
tænk på de tre elever til første klasse.
Det er næsten for få, tænkte nogle, og
de vovede pelsen at flytte barnet over til
én af de andre skoler. Efter grundskolen
skal børnene flytte hjemmefra, så unge
mennesker var der ikke mange af i kommunen. Så hvem ringer klokkerne for?

Kirker på klippegrund
De tre trækirker er rummelige og ligger smukt placeret på klippegrund i de
dødes have, som efter danske forhold
lader en del tilbage at ønske i forhold
til kirkegårds-kultur. Men det svarer nu
vældig godt til naturen, hvor der ikke er
bløde bøgestammer og fine hække som i
Grundtvigs fædreland. Så her står korsene i rækker på ”græsmarken” uden for
kirken og vidner om svundne slægters
kamp for det daglige brød under disse
i svundne tider fællesdanske himmelstrøg, hvor odelsretten gennem tiderne
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har sikret den frie
bonde. Den gamle bonde kunne lægge sig til hvile fast
forankret i troen på det evige liv både hisset og her. Arvegodset var sikret slægten
som odelsret på jorden og arveret til
det himmelske. Og kirken spillede en
afgørende rolle i den gamles forståelse
af begrebet hjemstavn. Dem på den anden side fjeldet kunne passe sig selv, og
de havde jo nok også deres at slås med.
Fjeldet gav en vis ro i forhold til alt det på
den anden side – også i døden.
Men det evige liv er ikke, hvad det
har været. Slægt følger ikke længere
slægters gang, og bondekulturen med
dens forankring i det kirkelige svinder
ind. Sædvanen tro gik de gamle i kirke –
om ikke andet så for skams skyld. Måske
for at møde de andre i bygden og udveksle nyt om f.eks. politiske beslutninger
for skolens fremtid. Fromheden i Norge
er ikke anderledes end i Danmark. Der
skabes nye veje for øget centralisering, og
sekulariseringen bryder fjeldene let som
ingenting. Som i Norge således også i
Danmark med tiden: Der vil blive mangel
på præster. For hvem kan efterhånden
se en idé i at uddanne sig til præst med
henblik på at betjene sognene ude ved
bagatelgrænserne? I efteråret besluttede
den norske kirke at åbne adgang til præstestillinger for bøsser og lesbiske, men
det er nu ikke sikkert, at det øger muligheden for overlevelse - så langt ude.
Jeg nød at være præst i denne udkantskultur, hvor den lille rest med stor
patriotisme kæmper for den enkelte lille
bygd i kommunen. Nogle unge vender
faktisk tilbage til deres hjemstavn efter
endt uddannelse for at varetage odelsretten. Og jeg vil med glæde vende tilbage
til gudstjeneste sammen med de 10 i
kirken, som er klippefaste i deres tro på,
at kirkeklokken ringer sammen til kamp
for bostedet både her og hisset. Der var
noget at lære for en præst fra Herning –
endnu véd jeg ikke helt, hvad det er. n
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videnskab,
kunst & politik

- i clinch med kirke og kristendom
Tre temaaftener i efteråret 2008
Kirkehuset kl. 19.30 – 21.30
Pris: 30 kr. pr. aften inkl. kaffe,
kage og frugt.
Skal kirken bo i en osteklokke, og passe
sig selv? Skal kristendommen og al anden religion holdes indenfor privatlivets
fred, eller skal det kristne budskab udfordre og selv blive udfordret af videnskabens verden, af kunsten og af det
politiske samfund?
I en temarække i efteråret tager vi
disse emner op og lægger op til både
oplysning og livlig debat.
Først ser vi på kirke og kristendom i
mødet med naturvidenskab. Hvad betyder naturvidenskabelige landvindinger
for kristendommen? Er der konflikt eller
sameksistens? Torsten Ørhøj, som udover
at være gymnasielærer også er medlem
af menighedsrådet ved Herning Kirke
og gennem mere end tyve år har være
medlem af Herning Kirkes Drengekor
tager emnet op både med blik til historien og vores samtid.
Næste aften får vi besøg af Folketingsmedlem for Social-demokraterne Mogens

Onsdag 10. september
Kirke og naturvidenskab:
ved Torsten Ørhøj, gymasielærer, Herning
Onsdag 8. oktober
Kirke og Stat:
ved Folketingsmedlem
Mogens Jensen
Onsdag 12. november
Kirke og Kunst:
Billedkunstner Anita Houvenaeghel, Aalestrup

Jensen, som fra en politikers synsvinkel
vil tale om forholdet mellem kirken og
staten, herunder også religionens rolle
i det moderne samfund. www.socialdemokraterne.dk/mogensjensen
Den sidste aften ser vi på kunstens
verden i forhold til kirken. Hvad siger
kirken, hvad siger kunsten? Der bygges

Tro og hverdagsliv
Læser man aviser og blade, opdager man, at "Tro og hverdagsliv" er
aktuelt. Mandag den 19.maj 2008 kunne man i Kristeligt Dagblad læse
en helsides artikel om fromhedsliv.
Forleden holdt vi den sidste af 4 aftener
under overskriften ’Tro og hverdagsliv’.
Vi skulle arbejde med vores egen trospraksis. Fremmødet var meget lille. Og
så spørger man sig selv: ’Hvorfor? Er vi
for tidligt ude?’
I 2003 blev der stiftet et internationalt
netværk af forskere, der studerer fromhedsliv (ENID – European Network on
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the Instruments of Devotion), og de har
netop udgivet en bog om emnet.
Fromhedsliv… ordet har vi længe ikke
kunnet tage i vores mund (vi gav da også
vore aftener overskriften ’Tro og hverdagsliv’) Men nu er det som om, det går
lidt lettere at bruge ordet.
Vi er igen ved at blive klar over, at
vores kristenliv har brug for nogle kon-

kunstmuseer i katedralstørrelse – også
her i Herning. Bliver den frie, spørgende
kunst bundet af at komme ind i kirken,
der bygger på noget ganske bestemt,
nemlig evangeliet? Billedkunstner Anita
Houvenaeghel, der selv har udsmykket
kirker, kommer den sidste aften.
www.houvenaeghel.dk n

Af sognepræst
Erik Nikolajsen

krete midler at blive holdt fast af og
måder at udtrykke sig på.
Vi har længe kendt til andagtsbøger og
bibellæseplaner. Nu er lysgloben kommet
til. Kristus-kransen, pilgrimsvandringer,
retræter m.m.
Det er rigtig godt alt sammen.Det er
også godt at blive mindet om diakonien, som en side af vores fromhedsliv.

med livet
som indsats

Kirkehøjskolen
efteråret 2008

Tema om store kristne personligheder fra det tyvende århundrede - med Martin Luther King,
Desmond Tutu, Oscar Romero
og Dietrich Boenhoeffer
Kirkehøjskolen vil i efteråret 2008 gå
videre med afsøgningen af, hvordan livet
ser ud i mødet mellem kristendommen,
menneskers erfaringer og den virkelighed, vi lever i.
Der bliver sat fokus på fire personligheder fra fire forskellige verdensdele,
der inspireret af kristendommen har påvirket deres samtid. Hvordan og hvorfor
formede deres tilværelse sig som den
gjorde? Hvad drev dem, og hvad blev
de afgørende pejlemærker for Martin
Luther King, Oscar Romero, Desmond
Tutu og Dietrich Boenhoeffer?
•
•
•

Kirkehøjskolen mødes lørdage
kl. 9-11.15
Pris: 180 kr. for alle fire foredrag
(150 kr. for pensionister og efterlønnere)
Tilmelding til kasserer Karl Erik
Bang, Rugvænget 40. Telefon:
97125063

I Bibelen henvises der mange steder til
gæstfrihed og hjælpsomhed som en del
af kristenlivet. Dertil kommer evangelisation, at vi fortæller evangeliet om Jesus
videre til vores næste. Det er også en del af
et kristent fromhedsliv. Og når vi gør det,
oplever vi, at vi selv får mere, end vi giver.
Flere andre ting kunne nævnes.
Her vil jeg dog også gerne slå et
slag for søndagens gudstjeneste som en
grundlæggende hjælp i vores fromhedsliv.
I 50-erne og 60-erne fik vi bil og
sommerhus. Vi havde ikke mere tid til at
deltage i gudstjenesten.
Der var så meget andet vi kunne nå

Lørdag 6.september
Lørdag 4. oktober •
Lørdag 1. november
Lørdag 6. december
•
•

• Herning Friskole: Else Marie Wiberg Pedersen: Oscar Romero
Gullestrup Kirke: Jakob Holm, Århus: Dietrich Bonhoeffer
• Herning Kirke: Jørn Brøndal, Kolding: Martin Luther King
• Hedeagerkirken: Peter Lodberg, Århus: Desmond Tutu

Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også i kirkerne og på
biblioteket.
Yderligere information ved kursusleder Ragnhild Ibsen. Telefon: 97124569

og absolut skulle nå. Jeg tror tabet af
deltagelsen i gudstjenesten var med til at
sætte turbo på sekulariseringen.
Omvendt tror jeg også, at regelmæssig
deltagelse i gudstjenesten kan være en god
hjælp til at bevare en levende Guds-tro.
Vi svigte den personlige bøn i hjemmet, bibellæsningen eller hvad det måtte
være. Men holder vi fast ved deltagelsen i
gudstjenesten, tror jeg, vi kan få hjælp til
fortsat Gudstro.
Når vi taler om tro og hverdagsliv,
tror jeg derfor, det er vigtigt, at vi holder
fast ved en regelmæssig deltagelse i kirkens gudstjeneste. Den kan vise sig at

være et bolværk imod sekularisering og
svindende trosliv i hverdagen. n
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Missionshuset

Bethania

Torvet 9, Herning, tlf. 97 12 32 37
Indre Missions Samfund.
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 19.30
Kontakt: Formand for Indre Mission:

Elin Hansen, elinhhansen@hotmail.com;
97 12 34 38
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30
Fmd.: Laila Mogensen,
for-glem-mig-ej@sol.dk, tlf. 23 71 03 44
Eftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.

Kontakt: Erik Rindom
tlf. 97 12 93 25

Bibelgrupper
Kontakt: Grete Storbjerg, tlf. 97 26 99 27
Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen, vammen@pc.dk
tlf. 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen, hecpsj@ringamt.dk
tlf. 24 26 47 46
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.

Kontakt: Anders Simmelsgård,
tlf. 23 70 87 82, anderssim@mail.dk

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten har brug for dig!
Ønsker du at blive besøgsven, eller
ønsker du at få en besøgsven, så kontakt:
Ruth Jørgensen, tlf. 97 12 02 44

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30 · Tlf. 97 22 25 99
Åbent hele døgnet.

Anonyme Alkoholikere

• AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00
og lørdag kl. 14.00.
• Al-Anon (pårørende til alkoholikere)
holder møde samme sted
mandag kl. 19.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Herning Indre Missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k

KFUM og KFUK
i herning

Brændgårdvej 18, Herning • 97 12 05 30
• MOK - for 4-7 årige børn
Onsdag kl. 16.30-17.45
• Mini-Teen - for piger og drenge i 2.-6.
klasse. Torsdag kl. 18.30-20.30
• Diskoklubben - første fredag hver md.
• Ten Sing - 13-19 årige - synger og spiller sammen. Onsdag kl. 19.00
• Spiseklub for aleneforældre og andre:
Onsdage i ulige uger. Tilmelding til
Kirsten Vindum, tlf. 3026 8768
• MOKKA - mere end kaffe og bønner.
Et tilbud til voksne - tirsdage og andre
dage.

KFUM og KFUKs hjemmeside:

• Reflex - også for voksne - tirsdage.
• Fredagsmylder - familieklub en fredag
hver måned.
• Fredagstræf - spiseklub for voksne - en
fredag hver måned.
• Kvindeligt voksenarbejde - gruppen
består af danske og tamilske kvinder.
Se programmerne på hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3026 8768, kv@kfum-kfuk.dk

w w w. h e r n i n g . k f u m - k f u k . d k

6

Kirke
CaféEn
Hver onsdag
kl. 10-12
i kirkehuset,
Østre Kirkevej 1A

Ta’ en tur i Kirkecaféen et par timer
onsdag formiddag og vær med til
hyggeligt samvær med andre.
• Sang og programpunkt
• Kaffe og snak
• Afslutning med kort tekst/historie
• Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
• Pris: 15 kr. pr. gang
• Yderligere oplysninger:
kirkens præster.
Kom og vær med - det er for alle!

musik

i Herning
Kirke
Juni
Torsdag 19. juni
kl. 19.30
Korkoncert med Herning Kirkes
Drengekor og solist
Værker af Mendelssohn, Elgar, Tallis og
Noble

sogneeftermiddagsmøder
3. torsdag i hver måned i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1 • kl. 14-16.00 • Kaffe: 15 kr.

Torsdag 21. august: Udflugt - Tilmelding senest mandag den 18. august. Læs mere i
spalten ved siden af.
Torsdag 18. september: Tidl. præst ved Fredens kirke, Noe Nielsen,
Ikast:
”Hvad livet lærte mig”.
Torsdag 16. oktober: Karin Jensen, Herning, medvirker.
Torsdag 20. november: Seniorkonsulent Poul Erik Hansen,
Farsø: ”Vitaminer til seniorlivet”.
Torsdag 18. december: Julehygge ved sognepræst Erik
Nikolajsen.

sogneaftener

Juli
Lørdag 19. juli kl. 16.00
Korkoncert med Shallaway
Verdensberømt kor fra New Foundland

(se mere side 4)
2. onsdag i hver måned i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1 • kl. 19.30-21.30 • Kaffe: 30 kr.

TEMA: Naturvidenskab, Politik og Kunst – og kirken
Onsdag 10. september: Kirke og naturvidenskab: ved Torsten Ørhøj,
gymnasielærer Herning
Onsdag 8. oktober: Kirke og Stat: ved Folketingsmedlem Mogens Jensen
Onsdag 12. november: Kirke og Kunst: Billedkunstner Anita Houvenaeghel,
Aalestrup
Onsdag 10. december: Adventsfest med tale, amerikansk
lotteri mv.

aDRESSER

Udflugt for Herning Sogn 2008:

TUR TIL
SKJERN ÅDAL
Torsdag 21. august
kl. 10.30 - ca. 17.30

Besøg Danmarks nye nationalpark
med naturvejleder Edvard Kristensen,
Herning Kommune. Vi får frokost på
Lønborggaard og gør flere stop i den
nye nationalpark: bl.a. Lønborg Kirke
og flere udsigtspunkter. Undervejs får
vi kaffe og kage.
Afgang med bus fra Kirkehuset,
Østre Kirkevej kl. 10.30 og hjemkomst kl. ca. 17.30.
Pris: 200 kr.
Tilmelding til præsterne,
sognemedhjælper - gerne pr. mail.
senest mandag 18 august.

Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1
Tlf:. 97 12 04 17
E-mail: erni@km.dk
Fridag: mandag.

Adresser

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20
Tlf. 97 12 12 56
E-mail: jcmn@km.dk
Fridag: fredag.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35
Tlf. 97 12 76 33
Tlf. på sygehuskontor: 99 27 28 78
E-mail: sels@km.dk

Kirkens kontor
Kordegn: Per Damgaard
Østre Kirkevej 1
Tlf. 97 12 23 38 • fax: 97 12 23 63
E-mail: pda@km.dk
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Organist Mads Bille
Tlf. 29 92 97 18

Tlf. 97 12 28 60 (kontor på Den Jyske Sangskole,
Nørregade 7D)
E-mail: mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag
2. organist
Kristian Marius Andersen
Tlf. 29 24 33 72
Email: marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch
Tlf. 27 40 13 74
Fridag: mandag
Sognemedhjælper: Vakant
Herning Kirkes hjemmeside

www.herningkirke.dk
HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning Kirke og redigeres
af et redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.
red.]. Stof til bladet for sept.-nov. 2008
indleveres senest 1. august 2008.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
Tryk: 1. edition ApS
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Gudstjenester
i Herning Kirke
juni

1.
		
		
		
4.
		
		
4.
		
		
8.
		
		
		
		
		
15.
		
		
		
22.
		
		
		
		
		
		
		
29.
		
		

2.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: KFUM og KFUK i Herning
Gudstjeneste for ældre og
gangbesværede
14.30: Erik Nikolajsen
Open by night gudstjeneste
22.00: Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus fra 19 – 22
3.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse
4. s. e. trin.
8.30: Svend Erik Søgaard
10.00: Svend Erik Søgaard
Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark
5. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Mette og Simon Kristensen fortæller ved
kirkekaffen kort om deres arbejde på
Madagascar
Kollekt: Danmision
6. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen

juli
6.
		
		
		
13.
		
		
		
		
20.
		
		
		
27.
		
		
		
		
		

7. s. e. trin.
8.30: Ingen gudstjeneste.
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Århus Diakonhøjskole
8. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Kirkens Korshær i Herning
9. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Dialogcenteret
10. s. e. trin.
8.30: Ingen gudstjeneste.
10.00: Erik Nikolajsen
Pastor Jan Mortensen, Tel Aviv, prædiker
og fortæller ved kirkekaffen
Kollekt: Herning kirkes missionsprojekt

august
3.
		
		
		
		
		
10.
		
		
		
		
17.
		
		
		
24.
		
		
		
27.
		
		
31.
		
		
		
		

11.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Brødremenighedens Danske
Mission (BDM)
12.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Den danske Israelsmission
13.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor
14.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Luthersk Mission – Ydre Mission
Gudstjeneste for ældre og
gangbesværede
14.30: Erik Nikolajsen
15.s.e.trin
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Norea Radio

Rytmiske gudstjenester
Næste gang fredag den 5.september 2008
Herning kirke kl. 20.00
Se www.rytmisk.com
Gudstjenester for alle!
Gudstjenester med salmer, rytmiske sange,
rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver
m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i
Kirkehuset á 15 kr.

Open By Night Gudstjeneste
Onsdag 4. juni
Kl.19-22: Åbent hus med rundvisning fra krypt
til tårn.
Kl.22.00: Gudstjeneste ved Jens Moesgård
Nielsen
Næste gang: Fredag 31. oktober

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 3. september kl.17.30-19.00
For alle familier med børn.
Tilmelding senest mandag den 1. september
til præsterne på erni@km.dk eller jcmn@km.dk

(S) Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Søndagsskole
Ved højmesser er der under prædikenen søndagsskole i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Kirkekaffe

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

Kirkebil

Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i
Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa
på tlf. 97 12 07 77.

CD-optagelse af gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af
gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke
selv kan komme i kirken, så kontakt Anette
Nørgaard eller en af præsterne.

Gudstjenester fra lokale kirker

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.

Gudstjeneste for
ældre og gangbesværede
Onsdag 4. juni kl. 14.30
Onsdag 27. august kl.14.30
ved sognepræst Erik Nikolajsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er en handicapvenlig indgang ind til våbenhuset fra kirkens nordside.
Kirkekaffe

