HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke!
Anmeldelse af U2's ”No Line On The Horizon”
Børn og unge – og Herning Kirke
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Rejsetips:

tre kirker at se

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Af Torsten Ørhøj

I ferien er der mange som forlader Herning for at nyde livet andre
steder. At tage andre steder hen betyder også mulighed for at se andre
kirker, hvad enten det er for at komme til gudstjeneste, se en anden
kirkes udsmykning eller måske for at få en god musikoplevelse.
Her er et par eksempler på, hvad man kan
opleve i udlandet, men også i Danmark, og
husk oplevelserne findes hele året rundt, og de
behøver ikke være langt væk.
Coaraze (Frankrig)
Kører man rundt i udlandet på de små veje, kommer
man igennem mange små landsbyer. Knap 30 km nord
for Nice finder man på D15 den lille by Coaraze. Kirken
findes efter en lille vandretur gennem byens smalle gader. Som i mange små byer ser kirken ikke ud af meget
udefra, men kommer man ind, ser man en rigt udsmykket
kirke blandet andet med 12 flotte træsnit af Jesu lidelsehistorie.

Liverpool Cathedral
(England)
Ligegyldigt hvor man kommer hen i
England, bør ikke snyde sig selv for
oplevelsen af en engelsk evensong. Hvis
man er i Liverpool, tager man til den
røde Liverpool Cathedral, som er bygget
1904-1978. Liverpool Cathedral har i
øvrigt det største orgel i England.

Aulum Kirke (Danmark)
Her er vi ikke så langt væk. Aulum kirke 20 km. nord for Herning. Den er mere end 800
år gammel og hørte oprindelig under Tvis Kloster.
Gitte Holm fortæller om en oplevelse fra Aulum Kirke:
For et par år siden medvirkede jeg til en påskekoncert i Aulum Kirke. Koncerten sluttede af med sangen ”Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam”. Da korene begyndte på det
sidste vers, vendte dirigenten sig om mod menigheden, som så rejste sig op og sang med
på dette sidste vers. Hvor det dog det lød
fantastisk! Verset taler for sig selv om denne
oplevelse:
”I, folkeslag fra syd og nord,
som mange vandes drøn
nu stemmer op et lovsangskor!
Ja, kron ham, kron ham, kron ham,
Himlens kongesøn!”
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Ikke nogen små slag her!
Længe ventet var den (5 år siden
sidste studieplade) og var den så
værd at vente på, lytte til og blive
inspireret af?

U2 udsendte i marts en CD: ”No Line
on the Horizon”, og ja, lad mig sige det
med det samme. Den er sprængfyldt med
musikalsk variation og legesyge og rummer samtidig en perlerække af tekster
om længslen efter sammenhæng og kærlighed og tekster om håb, overgivelse og
at finde nåden og holde sig til den.
U2 har efterhånden 30 år på bagen –
de fire gymnasiekammerater fra Dublin,
Irland, er efterhånden blevet ca. 48 år. De
har i den grad noget på hjerte. ”Hvis ikke
det er vores bedste plade, er vi irrelevante”
sagde Bono. ”Små slag, Mr. Bono” siger
jeg, mindre kunne gøre det, men hold op,
hvor kommer det tæt på i ”No Line on
the Horizon”. Det er en overrumplende
plade, der vokser og bliver bedre, som
man dykker ned i den.
Men ”små slag” er heller ikke U2´s
stil. De aspirerer kraftigt til titlen som
”Verdens største rockband”, og deres
koncerter med typisk 50.000 tilhørere
er udsolgt i løbet af få minutter. Og U2
insisterer på at være relevante. De vil
IKKE bare underholde, men inspirere,
vække til modsigelse, eller til glæde, få
folk til at gøre noget ved det, de kan gøre
noget ved.

At blive væk og
blive fundet igen
”Magnificent” (”Ophøjet”) er en rendyrket lovsang om at se sit liv og sin kærlighed i lyset fra Guds kærlighed (Gud =
"The Magnificent”) Magnifikat er latinsk
for Marias lovsang fra Lukas 1, og sådan
spiller denne sang klart på sine klassiske
forbilleder. Som f.eks. når den taler om
det første skrig som spædbarn som et
fryderåb ("a joyful noise”) – ja, så spiller
det på Salme 100: Bryd ud i fryderåb for
Herren. Omkvædet lyder: "Only love

luk mig ind
i lyden

Om at få
mod til at
leve
Anmeldelse af U2's ”No
Line on the Horizon”

can leave such a mark, only love can heal
such a scar” Kun kærlighed kan efterlade
sådan et mærke, kun kærlighed kan helbrede sådan et sår. Hvis kærlighed? Guds,
naturligvis! Og når vi er elskede med
Hans kærlighed, er vi retfærdiggjort til
vi dør, og derfor vil vi ophøje Gud - "den
ophøjede" - "justified until we die, you
and I will magnify - The Magnificent".
En 7 minutter lang gospel-soul sang
med en helt overjordisk klang handler
om en forsumpet, skyldsplaget, mislykket
hjemvendt soldat, der på sin store deroute
både fortvivler og bønfalder Gud om udfrielse. Men pludselig ud af intet får han
en vision – hans mobiltelefon begynder
at give ham beskeder!!! Det er ”Moment
of Surrender” – ”Det øjeblik man overgiver sig”. På ”Unknown Caller” hører vi
så om, hvad der stod på den tekstbesked
fra den ”ukendte kalder” (= Gud): ”Du er
fri til at gå, begynd forfra og lad dig ikke
tynge af det, der ligger bagude” ”Restart,
reboot yourself, you are free to go”.

at blive en del af et fællesskab. ”Let me
in the sound” – ”Luk mit ind i lyden!”.
Lyden eller klangen (the sound) bliver
brugt i tre sange, og man får et hint
til, hvad det er for en lyd eller klang i
”Breathe”. Her synger Bono om, at han
har fundet nåden inden i klangen eller
lyden ("I found grace inside a sound”)
- noget der tydeligt spiller på Bonos yndlingssalme ”Amazing Grace”, der lyder
”…how sweet the sound)". ”The sound”
er altså klangen, tonerne, lyden af Guds
nåde, og klinger den i en, kan man ånde
frit (”Breathe”).
Samlet set en samling sange, der understreger vores behov for at blive mødt

af Guds kærlighed og så få modet til at
gå ud i livet: ”Every day I die again, and
again I am reborn, Every day I have to
find the courage to walk out into the
street, with arms out”- ( fra ”Breathe”)
De, der kender mig og min passion for
U2, er måske ikke overraskede over min
begejstring for ”No Line on the Horizon”.
Men jeg kan love for, at jeg selv er overrasket over – og dybt inspireret af, at de
har udgivet sådan en plade.
Læs en fyldigere anmeldelse på www.
herningkirke.dk n

”Get on your boots” er en sang om at
turde tro på fremtiden på trods og om

Fra U2 Gudstjeneste 2007 med Die Herren i
Herning Kirke.

Foto © Filip Wallberg

Kærlighedens rygstød
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Af sognemedhjælper
Frauke Meldgård

”Jesus tog dem i favn, lagde hænderne
på dem og velsignede dem”, står der i
Markus-evangeliet. Med disse positive
ord og handlinger over for børnene,
gjorde Jesus op med datidens opfattelse
af børn og unge – og af kvinder for
den sags skyld - som mennesker, man
ikke rigtig regnede for noget. Der er
heldigvis sket megen forandring siden
da! Og den moderne Danske Folkekirke
tager sit arbejde med børn og unge aldeles alvorligt i disse år. Aldrig før har
der været så meget fokus på den såkaldte
”dåbsoplæring”, én af kirkens vigtigste
opgave, som ligger i at give kristendommens værdier og lærdom videre til børn
og unge. Denne opgave kan gribes an
på mange måder, som et blik på danske
kirkers hjemmesider med deres forskellige tilbud til børn og unge da også viser
tydeligt. I det følgende kan du læse om,
hvordan Herning Kirkes dåbsoplæring,
kirkens fællesskab og samarbejde med børn
og unge former sig i disse år.

Et barn er født …
og forældrene bestemmer sig for, at barnet skal døbes i Herning Kirke. Og ved

"Lad børnene og
”Lad de små komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige
er deres...”.
Sådan lyder et af Jesu mest markante udsagn, som det står skrevet i
Markus-evangeliet. Og ifølge dåbsliturgien i den Danske Folkekirke,
skal lige netop dette skriftsted læses hver gang der er dåb.
dåben er der allerede sat fokus på barnets
kommende dåbsoplæring:
• I sin tale til fadderne og forældrene
siger præsten bl.a.: ”I forældre skal
oplære jeres barn i den kristne tro
og bede for det, for at det må blive i
Kristus, ligesom det nu ved dåben er
indpodet i ham.”
• Barnet får en børnebibel og et dåbslys som dåbsgave af kirken.

Hvordan ”oplærer” kirken de
små børn i den kristne tro?
Der er følgende tilbud for de små (0-6
årige) sammen med deres familier:
• Herning Kirkes Legestue, som mødes
hver uge omkring bibelfortælling,
sang og musik, bøn, aktiviteter og
fælles frokost.
• 3 familiegudstjenester hvert år i
anledning af fastelavn, høst og BUSK
(Børn-Unge-Sogn-Kirke).
• 4 såkaldte ”spaghettigudstjenester”
om året, hvor børnefamilier spiser

Israelstur
– en rejse for livet

Den 21.-29.sept. 2009 arrangeres der en tur til Israel med
Gunvor og Erik Nikolajsen som rejseledere. Rejsen er åben for
alle interesserede.
Gunvor og Erik Nikolajsen har boet i Jerusalem fra 1978-83,
hvor de arbejdede som præstepar for Den danske Israelsmission
og repræsentanter for Dansk Kirke i Udlandet
Pris: 15.375 kr. pr. person i dobbeltværelse
Teknisk arrangør: Unitas Rejser
Tilmelding til Erik Nikolajsen, sognepræst, tlf. 97120417 –
erni@km.dk - snarest.
Her kan der også indhentes yderligere information om turen.

Grib chancen for en spændende rejse med indhold.
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sammen og holder gudstjeneste efterfølgende.
• Samarbejde med sognets børnehaver
omkring påske- og julehøjtiden.
Kirken har en vision om engang også at
kunne tilbyde ”Babysalmesang”.
•
•

•
•
•

Herning Kirkes Legestue:
Hver fredag kl. 9.30-11.30 i kirkehuset.
Bibelfortælling for børn:
Hver søndag i kirkehuset, mens der
holdes prædiken i kirken. For børn i
alle aldre.
Minikonfirmand-undervisning:
Hvert efterår om tirsdagen og torsdagen kl. 13.00-14.30 i kirkehuset.
Juniorkonfirmand-klubben:
Hver mandag kl. 13.00-14.45 i kirkehus 1a.
UNIK-ungdomsklubben:
Hver anden mandag kl. 19.00-21.00 i
kirken og i krypten.

FANGEKORET

fra Vridsløselille Statsfængsel
Koncert i Herning Kirke
Lørdag d. 6. juni kl. 14.00
Dirigent: Louise Adrian
Entré: 85,- kr. for voksne. Fri entré for børn. Billetter købes ved
indgangen eller på Herning Turistkontor på Torvet.
FANGEKORET er efterhånden blevet landskendt. Mændene får
særlig tilladelse til at optræde med gospelsange, egne sange og
fællessange rundt omkring i Danmark. Derudover fortæller de
om livet bag murene og korets virke. Der er et budskab om tro
og håb i en verden, som ellers kan synes tung og hård. Koret har
indspillet en cd ved navn ”Forbryderalbummet”, og en ny er på
vej. Se korets hjemmeside på www.fangekoret.dk.

og de unge ..."
Tilbud til de lidt større børn
(6-12 årige)

Mange kirker arbejder i disse år sammen med skolerne omkring de såkaldte
”Skole-kirke-projekter”. Her er der mulighed for skolebørnene i alle aldre at
lære om kristendommen på en ny og
anderledes måde.
Disse projekter bliver som regel tilrettelagt og gennemført i tæt samarbejde mellem lærere, præster, sognemedhjælpere
og organister, og de kan have vidt forskellige rammer og indhold. Hovedformålet
er dog altid at give eleverne en række
gode oplevelser i og omkring kirken, lære
dem om de kristne værdier og bringe
dem bibelens fortællinger nær. I den
forbindelse arbejdes der ofte med forskellige kreative midler som f.eks. drama,
sang og musik, formning og kunst. Men
også rundvisninger i kirken, fremvisning
af orgler, udflugter til domkirker, fællesspisning i sognehuse og gudstjenester
for hele familien står på programmet,
når det gælder skole-kirke-projekter.
Herning Kirke er i den forbindelse med
i et årligt tilbagevendende skole-kirkeprojekt, den såkaldte Kirkeuge, som arrangeres i samarbejde med Fredens Kirke,
Herningholmskolen og Holtbjergskolen,
og som henvender sig til skolernes 3.
klasser.
Meget populært over hele landet
er tilbuddet om ”Minikonfirmand”undervisning, som vi også tilbyder her
ved Herning Kirke. Den henvender sig
til elever, som går i 3. klasse. Igennem
den sidste tid har Herning Kirke typisk
haft tilknyttet 2 ”mini”-hold årligt med i
alt ca. 40 børn. Også her er den kreative
indlæring og den aktive oplevelse af kristendom og kirke i højsædet.
Som noget nyt her ved kirken er der
tilbud om deltagelse i ”Juniorkonfirmandklubben” for de børn, som har afsluttet
Minikonfirmand-undervisningen. Her
er børnene i høj grad med til selv at
bestemme, hvordan klublivet skal forme
sig. Det viser sig faktisk, at børnene er
rigtig glade for små andagter, som de
selv får lov til at holde for hinanden.
Erfaringen viser, at aktiviteter som f.eks.
at læse i juniorbibelen, synge gamle og
nye salmer og sange og bede til Gud,
appellerer fint til børn i netop 9-11 års

Foto © Frauke Meldgaard

alderen. Hvis de vel at mærke har haft
overvejende gode og gavnlige oplevelser
med netop disse aktiviteter, mens de
var små! Derfor er det vigtigt, at både
forældrene og kirken er sig deres fælles
ansvar om tidlig og kontinuerlig dåbsoplæring bevist.

Konfirmanderne - den store
udfordring?
Der er selvsagt megen forskellighed i
arbejdet med mini- og juniorkonfirmanderne på den ene side og de ”store”
12/13-årige konfirmander på den anden
side. Unge mennesker, teenagere, har til
alle tider været en kæmpestor udfordring
for de voksne i både familie og samfund
… og i kirken! Alle taler om det, men
hvad gør vi ved det? Der findes vel ingen nemme løsninger?! Men hver enkelt
kirke, men også Folkekirken som helhed,
må gør sig sine egne erfaringer med de
unge. Og det er netop det, mange kirker
har gjort og stadig gør i disse år, og anstrengelserne ser efterhånden ud til at
bære frugt. Jævnfør artiklen i Kristeligt
Dagblad fra d. 28. marts 2009, hvor der
bl.a. står: ”Flere teenagere og unge bliver
trofaste kirkegængere viser nye tal fra
Gallup ...”

Også ved Herning Kirke arbejder man med forskellige tilbud
til de unge:
•
•
•
•
•
•
•

Konfirmandundervisningen med i alt
ca. 80 konfirmander årligt, fordelt på
4 hold.
Konfirmandlejr hvert år.
Ungdomsklubben UNIK.
Rytmiske gudstjenester hver måned.
Andre ungdomsgudstjenester eller
koncerter, f.eks. U2 gudstjenester.
Bibeldrama, jf. programmet for Teater
& Kirke i efteråret (læs mere side 7).
Herning Kirkes Drengekor.

Samarbejdet med byens kirkelige børne- og ungdomsorganisationer
Arbejdet med børn og unge er en stor
fælles opgave som mest hensigtsmæssigt
løftes i flok! Derfor er kirken meget glad
og taknemmelig for det samarbejde, vi
har med byens kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Se mere om dem
og deres tilbud til børn og unge på deres
hjemmesider:
www.herning.kfum-kfuk.dk
www.imherning.dk
www.fdfherning.dk
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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:

Kontakt: Formand Per Nørgaard,
PN@mkf.dk • tlf. 97 26 60 18
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30

Kontakt: Formand Kenn Pedersen,
kennkong@webspeed.dk • 41 61 04 10
Sogneeftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.

Kontakt: Erik Rindom
rindom2@mail.tele.dk • 97 12 93 25

TÆT PÅ
Kontakt: Thomas Sohn
thomassohn@hotmail.com
• 20 28 89 52

Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen
vammen@pc.dk • 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen • 24 26 47 46

piaskovgaardjensen@hotmail.com
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.

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

Herning Indre Missions hjemmeside:

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

Ind med IT - ud med NT
Herning Kirkes missionsprojekt.
Vi er nu næsten i mål og har samlet næsten 40.000 kr. ind til IT udstyr til menigheden i
Jaffo. Vi mangler lige lidt. Vi holder derefter ½ års pause for i foråret 2010 at starte et nyt
projekt op. Mere herom senere. Mange tak til små og store bidragsydere. n

Herning Kirkehøjskole 2009
Som jeg læser… - et udvalg af Det Gamle Testamentes
bøger valgt og læst af lokale præster
5. september i Herning Kirke

Morten Kvist: ”Velsignelsens historie”
3. oktober i Hedeagerkirken

Anne Grethe Guldager: ”Rejsen mod landet, der flyder
med mælk og honning”
Lisbeth Filtenborg: ”Kong David, Guds yngling mellem klagesang og lovsang”
7. november i Fredens Kirke

Kirsten Thyssen: ”Kun den, der tør bryde op....”
5. december i Sct. Johannes Kirke

Lisbeth Filtenborg: ”Et barn er født os...”
Jens Moesgård Nielsen: ”Klage, vrede, glæde og håb”
Skriftlig tilmelding (blanketter ligger i kirke og kirkehus) til kassereren, Karl Erik
Bang, Rugvænget 40. Pris for hele semestret: 180 kr. (75 kr. for en enkelt dag).
Pensionister og efterlønnere: 150 kr. • Info: Kursusleder Bodil Pedersen 97 26 77 95

KFUM og KFUK
i Herning
Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 30

MINI-TEEN
for børn 2.-6. klasse.
Torsdag 18.30-20.30.
MOK  for børn 4-7 år.
Onsdag 16.30-17.45
Børnediskoklubben "Allstar" - første
fredag hver måned.
Ten Sing - 13-19 år. Onsdag kl. 19-22.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding
til Kirsten Vindum mandagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk
Besøgstjenesten

Ønsker du at få en besøgsven, eller kender
du en, der kunne få glæde af at få en,
så kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard, tlf. 97 12 23 95

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

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:
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.
Kom og vær med - det er for alle!
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sogneeftermiddagsmøder

musik

i Herning Kirke
Tirsdag 2. juni
Pinsekoncert

kl. 19.00

Duruflé Præludium, adagio og koralvariationer over Veni Creator samt improvisation over pinsetemaer.
Ved orgelet: Kristian Marius Andersen.

Lørdag d. 6. juni
kl. 14.00
Koncert med FANGEKORET fra
Vridsløselille Statsfængsel
Dirigent: Louise Adrian
Entré: 85,- kr. for voksne.
Fri entré for børn.
Billetter købes ved indgangen eller på
Herning Turistbureau på Torvet.

&

Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1 • kl. 14-16.00 • Kaffe: 15 kr.

18. juni: Vibeke og Knud Jørgensen, Holstebro:
Syng-sammen-eftermiddag og en lille historie.
20.august: Udflugt til Lemvig-egnen
Vi mødes Herning Kirke kl. 10.00, hvor bussen venter.
Vi skal bl.a. besøge Lemvig Kirke og Trans Kirke, foruden Vinkel Hotel, hvor
frokosten indtages og Herregården Rysensteen, hvor vi får kaffe og foredrag.
Hjemme igen 17-17.30
Prisen er 200 kr. pr. person
Tilmelding til sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller præsterne (se adresser
nedenfor!)

Herning Kirkes Legestue

Fredage kl. 9.30-11.30 • Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie og leger med børnene - og de
voksne får en kop kaffe og hygger sig.
Leder: Frauke Meldgaard, sognemedhjælper, tlf. 9712 2395

Glæd dig til efteråret:

TEATER
KIRKE
- 3 dramatiske
bud på Gud!

Onsdag 9. september kl. 19.30

Erik Clausen opfører tre
lignelser af Jesus
Entré: 100 kr

Onsdag 21. oktober kl. 19.30

Splyff (Team Teatres ungdomsteater) spiller et teaterstykke
om Jesu liv: "Jerusalems Børn"
Entré: 50 kr.

Onsdag 11 november kl. 19.30

”Marie Kiks goes to church” –
en kirkerevy
Entré: 100 kr.

Hver gang er der teatercafé i
Kirkehuset bagefter. n

Adresser

aDRESSER
Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1 • 97 12 04 17
erni@km.dk
Fridag: mandag.

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 • 97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag.

2. organist
Kristian Marius Andersen • 29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch • 27 40 13 74
Fridag: mandag

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 • 97 12 76 33
Tlf. på sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  •  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Kirkens kontor

Herning Kirkes
hjemmeside
www.herningkirke.dk

Østre Kirkevej 1 • 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal • 29 92 97 18
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

HERNING SOGNS KIRKEBLAD
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af et redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.
red.].
Stof til bladet for september-november 2009 indleveres senest 15. juli.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
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Gudstjenester
i Herning Kirke
2. pinsedag
9.40: Skriftemål
10.00: Svend Erik Søgaard
Open By Night
22.00: Jens Moesgård Nielsen
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
Trinitatis søndag
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Mission Afrika (Sudanmissionen)
1. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Den grønlandske Bibelsag
2. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: KFUM og KFUK i Herning
3.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: DKG = Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse

juli
5.
		
		
		
12.
		
		
		
		
19.
		
		
		
26.
		
		
		
		

4. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark
5. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Danmission
6. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Kirkens Korshær lokalt
7. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Århus Diakonhøjskole

august
2.
		
		
9.
		
		
		
		
16.
		
		
		
23.
		
		
		
		
		
27.
		
		
30.
		
		

8. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
10.00: Jens Moesgård Nielsen
9. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Dialogcenteret
10. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Den danske Israelsmission
11. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Brødremenighedens Danske
Mission (BDM)
Gudstjeneste for ældre og
gangbesværede
14.30: Jens Moesgård Nielsen
12. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen

Open By Night Gudstjeneste

Forsidefoto © Frauke Meldgaard

1.
		
		
4.
		
5.
		
7.
		
		
		
14.
		
		
		
		
21.
		
		
		
28.
		
		
		
		
		

Fredag den 5. juni 2009 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.

Torsdag den 4. juni kl. 22.00
Tema: Livets grundlov
Herning Musikskole medvirker med en perlerække af unge talenter. Åbent hus med rundvisning og orgelpræsentation 19-22

Spaghetti - gudstjeneste
Onsdag den 26. august kl.17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest fredag den 21 august til
sognemedhjælper eller præster på
smh@herningkirke.dk, erni@km.dk eller
jcmn@km.dk

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

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.

Bibelfortælling for Børn

Ved højmesser er der under prædikenen
’Bibelfortælling for Børn’ i Kirkehuset. Dog ikke
i skoleferier.

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

Kirkebil

Foto © Frauke Meldgaard

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

Gudstjeneste for
ældre og gangbesværede
Foto © Frauke Meldgaard

juni

Rytmiske gudstjenester

Torsdag den 27. august kl. 14.30
ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er en handicapvenlig indgang ind til våbenhuset fra kirkens nordside.
Der er kaffebord i Kirkehuset bagefter.

