HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

Herning sogn har en børnehave
kirkens sitrende nutid
formål og visioner i Herning Sogn

juni · juli · august 2010

Børnehaven Lindely
Herning Sogns Menighedsbørnehave
Af medlem af menighedsrådet og Lindelys bestyrelse,
Karen Bunk
Lindely er en selvejende institution, der
har eksisteret siden 1973 og er oprettet af
menighedsrådet i Herning Sogn.
Lindely er en lille og overskuelig
børnehave normeret til 40 børn, hvor alle
børn og voksne kender hinanden. Det
betyder også, at personalet har et godt
og nært samarbejde med alle forældre,
for en god dialog løser mange problemer
hen ad vejen!
Børnehaven ligger på Lindegårdsvej,
som både er tæt på byens centrum og
i gåafstand til mange naturskønne områder, såsom Knudmosen, skoven, bjerget, Sdr. - og Vestre Anlæg.
De sidste to år er der blevet arbejdet
på at gøre Lindely til en integreret institution med både vuggestue og børnehave,
og netop nu har Lindely 4 vuggestuebørn,
4 småbørn og 30 børnehavebørn.

Lindetræets vækst
Rødderne giver næring og er det
grundlæggende for, at træet kan vokse,
og spirerne er tegn på liv.
Børnene i Lindely er delt på to stuer. Rødderne er vuggestuebørnene og
de yngste børnehavebørn fra 2,9 år, og
Spirerne er de resterende børnehavebørn. Stuerne ligger for hver sin ende af
en gang, men det betyder ikke, at man
ikke kommer hos hinanden eller leger
sammen, for det gør børnene såvel inde
som ude.
For at gøre overgangen fra dagpleje
til børnehave mere skånsom har områdets dagplejere mulighed for at komme i
Lindely hver tirsdag formiddag. Dette er
et tilbud, mange dagplejere benytter sig
af og som faktisk også gør det lettere for
barnet, har jeg som forælder erfaret.
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I Lindely lægges der vægt på at udvikle
og styrke børnene til livets skole. Det
lyder ”dyrt”, men går i al sin enkelhed ud
på at have fokus på børnenes selvværd
og selvtillid og dermed få det bedste
frem i børnene ved at møde dem på det
udviklingstrin, de befinder sig på.

Relationen til Herning Kirke
Hvert år til påske deltager de ældste børn
i daginstitutionernes påskegudstjeneste
i Herning Kirke. Her fortælles påskens
historie i børnehøjde. Krybbespillet op
til jul er den helt store begivenhed for
de ældste børn, for da er de aktører og
optræder for dagplejebørn samt andre
børnehaver. Salmerne
er kendte for
dem og på
kendte
melodier,
bl.a. bliver ”Tre
små soldater”
her til
”Tre vise
mænd”.

Ledelsen
Børnehaven har en bestyrelse, som
består af tre medlemmer udpeget af
menighedsrådet og tre medlemmer valgt
af forældrene. Denne sammensætning
giver både kontinuitet og fornyelse, da de
tre førstnævnte sidder en firårig periode
og de sidstnævnte i en toårig periode.
Birgit Simonsen blev ansat som leder den
1. november 2007.
Hun udtaler: ”Det var en rigtig dejlig
oplevelse at komme til en ”lille” institution, hvor alle så at sige ”næsten er i familie med hinanden”. Skønt er det som leder
at kende alle børn og forældre rigtig godt.
Også rart at være en mindre personalegruppe,
(5 pædagoger og 3
pædagogmedhjælpere), hvor alle er
klar til at hjælpe
hinanden og gøre
en ekstra indsats.
Vi lægger stor vægt
på, at alle, både
børn og voksne får
nogle gode oplevelser i hverdagen.
Ved at se, læse og
forstå det enkelte
barn, skabes der
en tryghed, som
er så vigtig for det
enkelte barn for at
trives og udvikles.
Har du lyst til at
læse mere om vores
dejlige børnehave,
kan du gå ind på
vores hjemmeside
www.lindely.com.” n

Kirkens
sitrende nutid
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen
I fire små artikler fortæller jeg om
kirkeåret. Hvilken betydning har de forskellige højtider og perioder og hvad symboliserer farverne? Dette er fjerde og sidste
artikel.
			

KRISTI HIMMELFART

Flere gange i løbet af de første fyrre dage
efter Jesu opstandelse, viste Jesus sig
for sine disciple. Han kom og var sammen med dem – og forsvandt så igen.
Han var ikke en ånd – han var kropsligt
tilstede. Disciplen Thomas kunne mærke
ham og han spiste grillet fisk med disciplene på strandbredden ved Tiberias
Sø. På den fyrretyvende dag havde han
aftalt at mødes med sine disciple på
Oliebjerget i retning af Bethania lige
uden for Jerusalem, og her lovede han
dem, at de ville få kraft om ikke mange
dage. Disciplene blev nu i Jerusalem bag

lukkede døre og ventede på den kraft,
Jesus ville sende. Siden den tid har man
fejret Kristi Himmelfarts dag 40 dage
efter påske. Dagen markerer afslutningen på Jesu liv på jorden og begyndelsen
på, at han ”sidder ved Gud Fader Den
Almægtiges højre hånd”, hvilket betyder,
at Jesus er hos Gud og derfor kan være
mennesker nær, som ellers kun Gud kan
det. Himmelfarten er altså ikke, at Jesus
nu er fraværende, men begyndelsen på et
overrumplende nærvær.

PINSENS ”ADVENT”
Disciplene ventede ti dage – og det gør
vi så også – på at det bliver pinse. I mellemtiden har vi 6. søndag efter påske – en
enkelt søndag, der har samme funktion,
som advent har i forhold til jul – at længes og se frem! Denne søndag er fokus på
løfterne om, at talsmanden, Helligånden,
kraften fra det høje skal komme. Både
Kristi Himmelfart og 6. søndag efter
påske beholder påskens hvide/gyldne
farve.

PINSE
....og så bliver det endelig pinse. Det sker
på dag nr. halvtreds efter påske (Pinse er

udledt af
det græske
”pentecoste”, som
betyder 50). Disciplene sad i Jerusalem
og ventede. Pludselig lød en susen: det
var Ånden, der blæste liv i de modløse
disciple, og de blev tændt – nærmest
helt bogstavelig. Ja – tunger af ild satte
sig på dem, og Peter brændte virkelig
igennem, da han talte til en stor nysgerrig folkemængde, der var forsamlet til
fejringen af den jødiske pinse – en fest
for lovgivningen på Sinai (de ti bud).
Pinsedag kom Gud disciplene helt nær
– det var Jesu talsmand – Helligånden –
Guds egen Ånd, som nu ville vejlede og
inspirere og begejstre disciplene. Det blev
begyndelsen til kirken. Siden er kirken
vokset fra den lille flok i Jerusalem til
flere milliarder i dag. Pinse handler om at
Gud er nær – i mennesker og i det kristne
fællesskab. Han er ikke langt væk, men så
tæt på os, at han kan leve i os. Og kirken
står og falder med, om Ånden er med.
Pinse er kirkens sitrende nutid. Pinsens
farve er rød – symbolsk for Ånd og blod.
Pinsen er kirkeårets korteste højtid: Den
suppleres blot med anden pinsedag. n

Sct. Johannes Kirke, Hedeagerkirke, Fredens Kirke og Herning Kirke inviterer til

Folkekirkernes Torvedag
Lørdag d. 28. august 2010 på Torvet kl. 10.00–12.30
De ovennævnte fire kirker søger i fællesskab og i samarbejde
med byens kirkelige børne- og ungdomsorganisationer at sætte
fokus på nye ideer og initiativer på børne- og familieområdet. En
arbejdsgruppe, bestående af de fire kirkers sognemedhjælpere,
er nu i fuldt sving med at arrangere et stort fælles arrangement
på Torvet.
Programmet for denne formiddag på Torvet har - som skitseret
nedenfor - én speciel målgruppe i sigte, nemlig børnefamilierne
her i byen. Målgruppen spænder aldersmæssigt meget bredt –
fra det helt lille barn til far, mor og bedsteforældrene. Og netop
derfor har arbejdsgruppen bestræbt sig på at gøre programmet
så varieret, alsidigt og vedkommende som muligt.

Programmet:
•

•

•

Kl. 10.00-10.30    Familievenlig ’live’ musik, spillet af ”Duoen”
fra Tjørring.
Imens indbydes der i de af børne- og ungdomsorganisationerne bestyrede stande til mange forskellige børnevenlige
aktiviteter.
Der vil også være en ’Kirkernes info-stand’, hvor man kan
indhente kirkernes nyeste pjecer og brochurer eller tale
uforpligtende med nogle af de fire kirkers repræsentanter
(præster, formænd o.a.) over en kop kaffe.
Kl. 10.30-11.30 TRIOfabula fra Fyn optræder på torvets
scene med det interaktive musikteaterstykke ’Noahs ark’ (for
de 0-100 årige).
Aktiviteterne holder pause imens.
Kl. 11.30-12.30  ”Duoen” spiller og standene genåbnes.  n
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formål, fokus og
visioner i Herning Sogn
Menighedsråd og ansatte har de sidste 10 år flere gange arbejdet med
visioner for vores kirke. Det skete sidst på en visionsdag i september
2009 på Bifrost, hvor man endnu engang arbejdede med formålet for
vores menighed og med det, vi gerne vil sætte fokus på.
Man kan spørge, hvad der kommer ud af
et sådant arbejde? Jeg tror det vigtigste,
er den proces, som deltagerne er en del
af i de drøftelser, der foregår på en sådan
visionsdag.
Men det er også vigtigt, at drøftelsen
og resultaterne bliver formidlet ud til
menigheden.
Hvad er det værd, at menighedsråd og
personale gør sig sine overvejelser, hvis
ikke menigheden bliver inddraget i det,
vi arbejder med og når frem til.
Derfor er det godt, at det er blevet
lovfæstet, at der én gang årligt skal holdes
et offentligt menighedsmøde, som det,
der var indkaldt til den 18. april, hvor
menighedrådet kan delagtiggøre menig-

heden i det, vi arbejder med, og den kan
indgå i en drøftelse af menighedens liv.

Herning Kirkes formål
På visionsdagen i 2009 nåede vi frem til en
nyformulering af Herning Kirkes formål:
• at være en forkyndende og bekendende kristen kirke
• at være et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement
• at være udadvendt og møde mennesker der, hvor de er
• at lægge vægt på videreførelse og
fornyelse af kirkens mangfoldige
arv og tradition, bl.a. liturgisk og
musikalsk.
• at have fokus på nye
måder at være kirke på.

Fokusområder i
2010
På samme visionsdag
blev grunden lagt til
nedenstående fokusområder.
Gudstjenester
• for alle alderstrin
• specielt tilrettelagte
gudstjenester
• markering
af
kirkeårets perioder og
højtider
• videreførelse
og
fornyelse af højmessens
traditionelle form og
indhold
• arbejde aktivt for, at
alle i menigheden føler
sig velkommen til gudstjenesterne m.m.
Børn og unge
• babysalmesang
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Af sognepræst
Erik Nikolajsen

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

legestue,
minikonfirmander
juniorkonfirmander
konfirmander
konfirmandklubber
ungdomsklubber
rytmiske gudstjenester
familiegudstjenester
spaghettigudstjenester, m.m.

Besøgstjenesten
• for mennesker, som ikke har mulighed for at komme ud og gerne vil
have besøg af et medmenneske.

Ting vi har nået:
Mange af tingene er vi i fuld gang med
at udføre. De er anført nedenfor med
kursiv.
Gudstjenester
• for alle alderstrin
• specielt tilrettelagte gudstjenester
Påskesang for 4. kl., påskegudstj. for
børn, julegudstj. for små børn, julegudstjenester for handicappede, for
skolebørn, for loger o.lign., ældregudstjenester.
• markering af kirkeårets perioder og
højtider
Speciel musik til kirkeårets højtidsgudstjenester, koncerter der understreger kirkeårets fokuspunkter.
• videreførelse og fornyelse af højmessens traditionelle form og indhold
• arbejde aktivt for, at alle i menigheden føler sig velkommen til gudstjenesterne, m.m. (en svær og stor
udfordring)
Børn og unge
• babysalmesang (begynder 17/8)
• legestue (fredag formiddag)
• minikonfirmander (2 hold årligt)
• juniorkonfirmander (Juniorklub I og

II – henholdsvis tirsdag og onsdag
hver uge)
konfirmander (4 hold)
konfirmandklubber (UNIK I (nuv.
konf. hver 2. tirsdag) - UNIK II (tidl.
konf. hver 2. onsdag)
ungdomsklubber (ingen)
rytmiske gudstjenester (1. fredag i
måneden)
familiegudstjenester (jul, fastelavn,
palmesøndag, høst, BUSK)
spaghettigudstjenester, m.m. (7-8
gange årligt)
søndagsskolen (bibelfortælling for
børn)

Besøgstjenesten
• for mennesker, som ikke har mulighed
for at komme ud og gerne vil have besøg af et medmenneske. (15 besøgsvenner og 15 der får besøg – foruden alle de
besøg, vi ikke ved om).

Det, som også er vigtigt
er ikke alene det, vi gør. Det er også
vigtigt, hvad vi er.
Vi er skabt til at leve i relation til Gud og
til hinanden! Bagved alt det, vi sætter fokus
på, gemmer der sig da også et ønske om at
skabe fællesskaber i vores menighed.

Inddrage menigheden
Derfor er det vigtigt, at vi, der har tingene
i kirken og i vores menighed tæt inde på
livet i det daglige, ... at vi er åbne omkring
det, vi arbejder med, så vi evner at inddrage menigheden og dem, der gerne vil
gøre et stykke frivilligt arbejde. For de
ansatte kan ikke - og skal ikke - gøre alt
det, der skal gøres, for at en menighed
kan leve og være det, vi ifølge vores
formål ønsker at være.

Vi har alle ansvar
Mit ønske for vores menighed i Herning
Kirke er, at mennesker frit kan gå ind og
ud af vores kirke og dér opleve et godt og
givende kristent fællesskab.
For at det kan ske, må vi alle gøre vores
til, at vi lever op til vores kirkes formål: Vi
må alle lære at være ansvarlige for vores
menighed og for hinandens liv, ve og vel.
Derfor vil jeg gerne opfordre folk til
ikke at holde sig tilbage. Når I møder en
udenfor kirkedøren efter gudstjenesten,
så vær fri til at invitere vedkommende
med til kirkekaffen og til fællesskab over
en kop kaffe. Inviter glad og gerne mennesker med i vore fællesskaber. n

En ny

folkekirke
Mandag den 3. maj gav Søren Lodberg
Hvas et interview i Kristeligt Dagblad i
anledning af sin pensionering som biskop
i Ålborg. I den omtaler han en sag, der
fyldte 6-7 år af hans 19 år som biskop. Der
er tale om sagen angående sognepræst
Bent Feldbæks dåbsteologi og forvaltning
af dåbens sakramente. I den forbindelse
udtaler Søren Lodberg Hvas: ”Jeg havde
taget en klar beslutning om, at hvis den
læresag ikke var endt, som den gjorde,
at sognepræsten måtte vige sit embede,
fordi han var i uforligelig modstrid med
folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag, så havde jeg nedlagt mit
embede. Og jeg tror, jeg havde meldt mig
ud af folkekirken, for så havde det ikke
mere været min folkekirke...”
I foråret har der været en intens debat
om, hvorvidt der er flere veje til Gud, eller om der kun er én vej til Gud gennem
Jesus Kristus (jf. Johs. 14,6). Ligeledes
foregår der nu en debat om, om der skal
indføres et ritual for vielse af homofile i
Folkekirken eller ikke.
Begge debatter kan give anledning
til med afsæt i Søren Lodberg Hvas’ ord
at spørge: ”Er vi er på vej til at få en ny
folkekirke?”
For Søren Lodberg Hvas var det afgørende, hvordan dåbsritualet blev forvaltet og forstået. For et ritual er udtryk
for, hvad kirken lærer. For Hvas var en
ændring af nogle få ord i dåbsritualet
– og den dertil knyttede forståelse
af dåben – et udtryk for, at vi, hvis
Bent Feldbæk fik ret i sin forvaltning og forståelse af ritualet,
havde fået en ny folkekirke. Så
stor vægt har et ritual for Søren
Loderg Hvas.
Tilsvarende er det også en
afgørende sag, hvis vi får et
auto-riseret ritual for vielse af
homofile i Folkekirken. Et ritual, der ikke er grundlag for i
bibelen og stor uenighed om.
Hvis vi får et sådant autoriseret ritual, må jeg sige, at
Folkekirken er blevet en anden

Af sognepræst
Erik Nikolajsen
end den, jeg underskrev præsteløftet i og
blev ordineret til tjeneste i.
For Søren Loberg Hvas var det af afgørende vigtighed, at dåben bliver forvaltet
og forkyndt ret. Det er jeg enig med ham i.
Men det er også vigtigt, hvad vi lærer om,
hvor vejen til Gud går, og hvad vi lærer om
Guds skabelse af mennesket som mand og
som kvinde (Se 1. Mos 1-2).
Står vi for i disse tider at få en ny
folkekirke, derved at vi laver om på
Folkekirkens ritualer eller tilføjer et
nyt? Det er en alvorlig sag. Det kan
ende med, at vi får en ny folkekirke,
fordi den gamle ikke mere er, hvad
den var. Ritualer er ikke noget, vi
skalter og valter med. De er givet os
som en hjælp til at blive holdt fast
i, hvad der er Guds gode vilje med
menneskelivet.
Og det er en afgørende sag. 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 Bjarne Carlsen,
bjarne@nigeria.dk • tlf. 97 21 21 91
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30

Kontakt: Formand Kasper Juul Mørch,
kasper@moerch.org • 61 74 79 37
Sogneeftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.

Kontakt: Henny Vestergaard
hennyvj@kabelmail.dk • 97 26 80 16
Bethania Max for unge fra 25 - 35 år
Møde: 2. og 4. onsdag kl.19.00

Kontakt: René Jørgensen
Rhj80@ofir.dk • 97 18 09 99

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,
anders.simmelsgaard@gmail.com
• 23 70 87 82

Herning Indre Missions hjemmeside:

Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 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.
ZoneK - 16-22 år. Torsdag kl. 19-22.00.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage kl. 18.00. Tilmelding til
Kirsten Vindum dagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk

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

Eksistensaftener
Tre aftener om kærlighed og ægteskab
Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1
Herning
Onsdag den 8.sept. kl.19.30 – 21.30:
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Kærlighed … hvad er det?
Hvad gør den sårbar?
Hvad gør den stærk?

Onsdag den 13.okt. kl.19.30 – 21.30:
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Kærligheden mellem os to.
Hvordan holder vi kærligheden levende?

Onsdag den 10.nov. kl.19.30 – 21.30
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Når kærligheden revner…
hvad så med dig og mig?
hvad med børnene
og hvad med vores familie og venner?
Entré: 50 kr. inkl. kaffe
Yderligere oplysninger:
www.herningkirke.dk
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KFUM og KFUK
i Herning

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

musik

i Herning Kirke
Torsdag 24. Juni kl. 19.00
Koncert med Herning Kirkes Drengekor
Programmet for sommerturnéen til
Bornholm præsenteres.

Babysalmesang i
Herning Kirke

Tid og sted: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00
i Herning Kirke. 8 gange i alt.
Dato: Første gang er d. 17. august 2010.
Sidste gang bliver d. 5. oktober 2010.
Underviser: Sognemedhjælper Frauke
Meldgård.
Aldersgruppe: Baby 0-9 måneder.
Forældre: ingen aldersgrænse :-)
Pris: Det er gratis at deltage.
Mere info: Tlf. 97 12 23 95 (træffes
bedst om formiddagen). Efter tilmelding får du et brev tilsendt med supplerende oplysninger.
Medbring selv: Varmt tæppe eller dyne
til både baby og mor/far.
Tilmelding: Til sognemedhjælper
Frauke Meldgård til smh@herningkirke.dk

Blå Kors Varmestue

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

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!

Sogneeftermiddag

Torsdag den 17. juni:
Andreas Jørgensen, tidligere landbrugskonsulent fra Gjellerup, fortæller om
"Livets vandring - hvem mødte vi - hvad mødte vi?"

Sogneudflugt • Turen går til Mors

Torsdag den 19.august kl. 10.00 – 18.00
Mød bl.a. tidl. borgmester på Mors, Egon Plejdrup, som er vores guide.
Kl. 10.00: Afgang fra Kirkehuset • Kl. ca. 18.00: Vi er hjemme igen.
Pris 250 kr. inkl. bus, middag og eftermiddagskaffe
Tilmelding senest den 12.august til en af præsterne eller
til sognemedhjælper Frauke Meldgaard
på tlf. 97 12 23 95 eller smh@herningkirke.dk

Herning Kirkes Legestue

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

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

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

sogneeftermiddag + udflugt

Sommerkirken for skolebørn
i Herning Kirke d. 29. og 30. Juni med
sognemedhjælper Frauke Meldgård
bl.a. oplevelsestur gennem kirken, kreativ
værksted m.v.

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Ved husstandsindsamlingen den 7.marts
til Folkekirkens Nødhjælp indkom der
25.970 kr. i Herning sogn, et beløb
som kun er det blevet overgået én gang
tidligere. Desuden blev der indsamlet
957 kr. i kirken og Nørregade 30. En stor
tak for det indkomne beløb, men også
en meget stor TAK til de mange frivillige
(ca.40) som gik fra dør til dør.
Knud Haaning Andersen
Indsamlingsleder

Adresser

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 • 97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 • 97 12 76 33
Sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

Kirkens kontor
Østre Kirkevej 1 • 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegn: 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

2. organist
Kristian Marius Andersen • 29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

Kirketjener Carsten Færch • 27 40 13 74
Fridag: mandag
carstenfaerch@hotmail.com
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  •  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk
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Lørdag 28. august kl. 10-12.30
Se side 3.

Rytmiske gudstjenester
juni
4.
		
		
		
6.

Open By Night
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Brian Bøge Christensen,
FCM-massør: ”Banens 12. mand”
1. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
		 9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Den grønlandske Bibelsag
13. 2. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: KFUM og KFUK i Herning
20. 3.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Danmarks Kristelige
		 Gymnasiastbevægelse
27. 4. s. e. trin.
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark

15. 11.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Brødremenighedens Danske
		 Mission (BDM)
22. 12.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
26. Eftermiddagsgudstjeneste
14.30: Jens Moesgård Nielsen
29. 13.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen   
10.00: Jens Moesgård Nielsen   
		 Kollekt: Sudanmissionen

september

5. 14.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Dansk Etiopermission
(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Fredag 4. juni kl. 20.00: Brian Bøge
Christensen, FCM-massør: ”Banens 12. mand”
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.
Denne aften er også en del af Open By Night.

For børn og børnefamilier
• Spaghetti-gudstjeneste
Onsdag 25. august kl. 17.30-19.15
Tilmelding senest mandag den 23/8 til
præsterne på erni@km.dk eller jcmn@km.dk
eller til sognemedhjælperen på
smh@herningkirke.dk

Eftermiddagsgudstjeneste
Torsdag 26. august kl. 14.30
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre og gangbesværede. Kirkekaffe.

juli

august

1. 9. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
		 9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Dialogcenteret
8. 10. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Den danske Israelsmission

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 med
rundstykker i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Kirkebil

Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester.
Ring: 97 12 07 77.

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.

Prædikener på Internettet

Lyt til prædikener 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.

Foto © Flemming Staal

4. 5. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Danmission
11. 6. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kirkens Korshær lokalt
18. 7. s. e. trin.
8.30: Erik Nikolajsen
		 9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Århus Diakonhøjskole
25. 8. s. e. trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen

U2 Gudstjeneste i Viborg
Domkirke
Læs om og se billeder fra U2 Gudstjeneste i Viborg
Domkirke 14. maj i forbindelse med Danske
Kirkedage på
www.u2gudstjeneste.dk
www.facebook.com/u2gudstjeneste

Forsidefoto: Frauke Meldgaard

Gudstjenester
i Herning Kirke

Kirkedag på Torvet

