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AtEIStISk fORNuft
vS. pINSE-bEGEjStRING  

Samtidig skyldes ateismens frem-
march også en manglende sans for 
poesi og evne til at forstå det, der ikke 
kan ”måles og vejes”.

Den afgjorte ateist er overbevist 
ikke-troende og lidenskabeligt opta-
get af at afmontere alle religiøse tan-
ker som komplet irrationelle og skøre.

Richard Dawkins skriver f.eks. 
sådan om kristen bøn til Gud og Je-
sus: Hvis du mumler private tanker i 
dit hoved, vil den faderløse mand og 
hans ”far”, som også er ham selv, høre 
dine tanker og reagere på dem. Han 
er samtidig i stand til på samme tid at 
høre alle andres tanker overalt i verden 
(fra ”Illusionen om Gud”, 2006).

Hø, hø, hø. Det er at lægge op til 
billige grin, uden på nogen 
måde at sætte sig ordent-
ligt ind i, hvad bøn 
er og kan være.
Dawkins for-

mulering svarer lidt til mennesker, 
der betragter et kys som en udveks-
ling af spyt eller til dem, der mener, 
at en fodboldkamp bare er 22 mænd, 
der styrter rundt efter en bold. Ra-
tionelt betragtet er det måske ikke 
forkert, men man har i al fald intet 
som helst fattet eller følt, hverken af 
kys, fodbold eller bøn.

Hvad er pinse?
Sådan er den rationelle ateist kom-
plet tonedøv over for det kristne kær-
lighedssprog, og noget af det mest lat-
terlige er sikkert pinsen!

Hvad er pinse? Nogle bange 
mænd, der får tunger af ild på sig       
(- av, det gør ondt) og en masse ufor-

ståelig larm!
Pinsens fortælling er så vid-

underlig irrationel og 
mærkelig og samtidig 

så betydningsfuld 
og alt forandrende. 

Den handler om det vidunderlige, 
der skete og som sker, når Guds Ånd 
griber mennesker, så vi pludselig 
forstår og mærker sammen-
hæng, mening og mod til 
at leve.

Begejstring
Disciplene blev 
fyldt af Helligånden 
– Guds nærvær var 
ikke forsvundet, da Je-
sus havde forladt dem. 
Guds Ånd var nu i deres hjerter. De 
var tændte, de brændte igennem, de 
var inspirerede og begejstrede – og 
begyndte vidt og bredt at udbrede 
fortællingen om Guds kærlighed og 
tilgivelse i Jesus. Det, der skete i pin-
sen, sker også i dag. Gud kan og vil 
også gribe os og gøre vores rationelle, 
hårde hjerter bløde og modtagelige 
overfor Guds kærlighedserklæring 
til os.

Er  man 
t on e d øv 

for pinsens 
kærlighedspoesi, vil 

man nok trække på skuldrene af 
Grundtvigs salme ”I al sin glans nu 
stråler solen”. En vidunderlig billed-
rig beskrivelse af pinsens virkelighed. 
Hvordan kan det være, at livets men-
ing nogen gange går op i en højere 
enhed for os? Jo, siger Grundtvig: 
Dét volder al den Ånd som daler, det 
virker alt den Ånd som taler, ej af sig 
selv, men os til trøst, af kærlighed med 
sandhedsrøst.  n

Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor mon? Jeg tror, at mange mennesker er ved at være 
lede og kede af, hvor meget religion fylder i den offentlige debat, og hvor mange mennesker, der 
argumenterer religiøst for deres synspunkter. Kan vi dog ikke lade fornuften og videnskaben 
komme til! 

niels Henrik arendt, Haderslev
Mød Niels Henrik Arendt, som fortæller om 
emnet ”Må vi være? - Om at være menneske i 
en fortumlet tid”.

Onsdag d. 14. september kl. 19.30-21.30 i 
Kirkehuset.
Entré: 50,- kr. inkl. kaffebord.

Niels Henrik Arendt er biskop over Haderslev Stift siden 1999.  
Inden han blev biskop, var han sognepræst i Naur Pastorat og domprovst i 
Haderslev Domkirke.

vita andreasen, løgumkloster
Mød Vita Andreasen, som fortæller om emnet
”Om at se sig selv i lyset af sin egen livshistorie”

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30-21.30 i Kirkehuset.
Entré: 50,- kr. inkl. kaffebord.

Forstander på Løgumkloster Højskole, Vita Andreasen.
Daglig leder af Løgumkloster Højskoles lange kurser, samt 
kursusleder og underviser på højskolens korte kurser. 
Underviser i psykologi og i faget ’Sorg og Livsmod’. 

viBeke sørensen, kollund
Mød Vibeke Sørensen, som fortæller om emnet 
”Livet på et Julemærkehjem”

Onsdag d. 9. november kl. 19.30-21.30 i Kirkehuset.
Entré: 50,- kr. inkl. kaffebord.

Leder af Julemærkehjemmet Fjordmark 
i Kollund, Vibeke Sørensen (t.v.).
Fjordmark er ét af de fire Julemærke-
hjem, der findes i Danmark, drevet af 
Julemærkefonden. 

Det er en døgninstitution med plads til 
30 børn og unge. Julemærkehjemmets 
målgruppe er de 6–14-årige, som har 
psykologiske og/ eller sociale problemer 
i lettere grad.

Må vI væRE?
- OM At væRE MENNESkE 

I EN fORtuMlEt  tIdAf sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen
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Klokkespillet er fra 1989 og blev indviet i anledning af 
Herning Kirkes 100 års jubilæum.

Klokkespillet kan styres af en computer med tilhørende 
program. Et keyboard er tilsluttet computeren, så man kan 
indspille numrene. Den gamle computer fra 1995 kunne 
ikke mere i efteråret 2010, og da menighedsrådets kasse var 
mere end slunken, var det en stor glæde, at Inge Stendorf 
Hansen trådte til og sponsorerede en ny computer med sty-
ringssystem.

ny computer doneret til kirken
Inge Stendorf Hansen er helt igennem herningenser og har 
boet hele sit liv her i Herning. Herning Kirke spiller en gan-
ske særlig rolle for hende. Hendes onkel Christian Krage-
lund var den første folkevalgte menighedsrådsformand. 
Inge er både døbt, konfirmeret og viet i Herning Kirke. 
Hendes mand Bjarne Schurmann, tidligere kirketjener 
ved Herning Kirke 1995–2005, var også både døbt og kon-
firmeret i Herning Kirke – og da Bjarne døde i 2005, blev 
han naturligvis begravet fra Herning Kirke. Inge kommer 
ofte i Herning Kirke og har sin faste gang i kirkecaféen.

Inge har fulgt klokkespillet gennem alle årene. I den 
periode i firserne, da Menighedsrådet tog på studietur for 
at se på klokkespil, var Inge med. Dengang sad Bjarne i 

COMputER tIl klOkkESpIllEt
= kæRlIGHEd tIl kIRkEN
Hver dag spiller klokkespillet ved Herning Kirke adskillige salmer og sange. De 48 fran-
ske klokker sender deres sprøde klang ud over torvet og det centrale Herning. 

Menighedsrådet. Hun var også med til at høre og se klok-
kespillet, før det officielt blev indviet, og var dybt imponeret 
over at se klokkenisternes færdigheder. Da Bjarne blev kir-
ketjener i 1995, kom Kirken endnu tættere på, og dermed 
også klokkespillet. Inge husker, at den allerførste computer 
(et musealt Edb-anlæg) blev ramt af et lynnedslag, og derpå 
blev der opsat en ny i 1995. Det er den computer, der nu er 
brudt sammen efter 15 års tro tjeneste.

Inge er glad for at kunne give en hjælpende hånd. Hun 
ville gerne kunne hjælpe ved arrangementer i kirke og 
kirkehus, men det kan hun ikke af helbredsmæssige grunde. 
Fra Kirken og menighedsrådets side vil vi gerne sige tak til 
Inge, fordi hun på denne måde har givet en kærkommen 
hjælpende hånd.  n

Kristian Marius Andersen, organist ved Hern-
ing Kirke, lyser op i et stort smil, da jeg taler 
med ham om hans hammondorgel. For han 
har en dyb, dyb kærlighed til det instrument.

- Hvor har du fået interessen for at spille på Hammond-orgel?
Den har jeg fået ved at lytte til jazz, rock og blues på CD. 
Især har jeg lyttet til Jimmi Smith, der har introduceret 
hammond-orglet i jazzmusikken på en fantastik måde.
- Hvor bruger man instrumentet i dag?
Instrumentet er ikke så udbredt i Europa, men det står i 
mange kirker i USA, hvor sorte mødes til gudstjeneste. De 
bruger det til deres gospel-sang.

I Herning kirke blev der for nogle år siden afholdt en kon-
cert, hvor organisten, Willy Egmose, spillede klaver og 
Kristian spillede på hammondorgel. De improviserede over 
pinsesalmer. Jeg har aldrig før eller siden set mennesker 
smile så meget i Herning Kirke som den eftermiddag. Det 
var en enestående koncert, som jeg sent glemmer.

- Har du selv et hammondorgel, Kristian?
Jeg har ikke råd til at købe et af de gamle instrumenter. Der 

Interview ved 
sognepræst Erik Nikolajsen

findes heller ikke så mange af dem. Men jeg har købt et 
digitalt instrument med Leslie-speaker. Det er jeg utrolig 
glad for.
- Lyder de nye Hammond-orgeler så  lige så godt som de gam-
le?
De gamle er fascinerende, men de nye digitale lyder faktisk 
rigtig godt. Nogle mener, de lyder bedre end de gamle.
- Hvornår spuiller du på dit hammondorgel?
Jeg sætter det sommetider op i kirken og spiller på det. Jeg 
bruger det også  i D-Jazz-gruppen, som jeg spiller i i min 
fritid.
- Kan man høre dig spille på det ved gudstjenester?
Jeg har en søndag spillet postludiet på det. Det er jo et 
kirkeinstrument. Jeg har også brugt det ved en rytmisk 
gudstjeneste, og i begyndelsen af maj i år spillede jeg post-
ludium på det ved en konfirmationsgudstjeneste.
Instrumentet har en helt speciel og fantastisk lyd, som jeg 
er helt vild med.  n

Af sognepræst 
Jens Moesgård Nielsen

Inge Stendorf Hansen har doneret penge til en ny klokkespilscomputer.

Hammond-orglet blev opfundet af amerikaneren 
Laurents Hammond. Det første eksemplar, en A-
model, blev bygget i 1934. 
Laurents Hammond var opfinder. Bl.a. arbejdede 
han med gearkasser til biler. Engang prøvede 
han at lave en el-motor til et ur. Han fandt ud af, 
at den gav lyd fra sig. Det satte ham i gang med 
at lave et elektro-mekanisk orgel. Meningen var, 
at det skulle bruges i kirker og være billigere end 
de kendte pibeorgler.

Laurents Hammonds orgel havde 91 tonehjul, 
der drejede rundt med en meget høj og konstant 
hastighed. Derved lavede de et magnetisk felt, 
der genererede en lyd, som blev transmitteret af 
en form for pick-up til en rørforstærker.
Hammonds orgel lød imidlertid lidt stereotypt. 
Det manglede bevægelse i lyden. En af Ham-
monds medarbejdere, Don Leslie, opfandt da en 
omdrejningshøjtaler. I toppen sidder 2 horn, der 
drejer rundt med en hastighed, der kan varieres. 
Højtalerens specielle lyd bliver frembragt af det 
ene horn. Den anden er blot kontravægt. I bunden 

sidder en bashøjtaler i en tromle. Tromlen drejer 
rundt i modsat retning af hornene. Den lyd, som 
Don Leslies højttaler kaldte en Leslie-speaker, er 
den, der giver hammodorglet sin karakteriske lyd 
og har gjort den elsket verden over.
Hammond brød sig ikke om lyden, men Leslies 
idé sejrede, og dermed var hammondorgelet, 
som vi kender det, skabt.
Der er gennem tiden bygget flere modeller. B3-
modellen blev bygget fra 1955 – 1974 og er det 
klassiske instrument. Efter 1974 bliver lyden 
lavet elektronisk, og i dag laves den digitalt. 

Fakta

EN MANd OG HANS   
 hammondorgel



HERNING kIRkEHøjSkOlE 
Efteråret 2011    Tema: Med håndbogen i hånden - om 
salmebogens 5 bøger.     
lørdag den 3. septemBer - gullestrup kirke
Dr. phil. Erik A. Nielsen, København, medvirker.
Han koncentrerer sig denne dag om Kingo.

En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket. 
Skriftlig tilmelding på vedhæftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, 
Rugvænget 40, Herning.
Pris for hele semestret: 225 kr. (75 kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen). 
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.   

Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til  
kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95. 
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bESøGStjENEStEN
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du 
at få en besøgsven, så kontakt: sogne-
medhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 97 12 23 95
   
blå kORS vARMEStuE
Bethaniagade 30:  tlf. 9628 5430
Åben hele døgnet
  
ANONYME 
AlkOHOlIkERE
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.
Al-Anon (pårørende til alkoholikere) 
holder møde samme sted mandag kl. 19.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

SCt. NICOlAI tjENEStEN
Telefontjeneste tilknyttet Folkekirken
Hver aften fra kl. 20.00 – 02.00. Tlf. 70 120 110.

MuSIk         I HERNING kIRkE
Søndag 12. juni  10.00 
Pinsesøndag: Højmesse med pinse-
musik af John Højby.

Tirsdag 14. Juni  19.00 
Orgelkoncert med Pinsemusik ved 
Kristian Marius Andersen.

SOGNEEftERMIddAGSMødER
◆  18. august: Udflugt   
Se annoncering senere 

bAbYSAlMESANG 
Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.   
Tid og sted: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 (første gang 23. august)
Sted: Herning Kirke
Varighed: 8 gange i alt
Aldersgruppe: Baby: 0-9 måneder
Underviser: Sognemedhjælper Frauke Meldgård
Pris:100 kr. 
Husk: Varmt tæppe eller dyne til babyen
Tilmelding: Til sognemedhjælper Frauke Meldgård til smh@herningkirke.dk  
eller sms til 30 55 12 07

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: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 9712 2395

AdRESSER

kIRkE
CAféEN
Hver onsdag kl. 10-12
i kirkeHuset, østre kirkevej 1
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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timeplan:
9.00: Morgensang

9.15 - 10.00: Foredrag (1. aFd.)
10.00 – 10.30: KaFFe á 10 Kr.

10.30 – 11.15: Foredrag (2. aFd.)

HERNING kIRkES MISSIONSpROjEkt
Vi støtter oversættelsen af bibelen til et stammesprog i Tanzania, der tales af Datogafolket 
(ca. 100.000). Det nye Testamente udkom i efteråret 2009. Nu er man i gang med at over-
sætte Det gamle Testamente.
Projektet har sin egen konto, hvor man kan indsætte støtte til projektet:
Handelsbanken, kontonr. 7620 1046869. Vores mål er 40.000 kr. over 2 år. 

kIRkEGRuppER 
I HERNING kIRkE
Hvis man ønsker at være med i en kirke-
gruppe, henvender man sig til Erik 
Nikolajsen, Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 
97120417; erni@km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som 
passer til vedkommendes ønsker, alder 
og interesser.

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.

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-Margrete 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 Andersen  ◆  29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
   
Kirketjener Carsten Færch  ◆  27 40 13 74
Fridag: mandag
   
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  ◆  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk
   
HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning kirke og redigeres af et 
redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård 
Nielsen er ansvh. red.. 
Stof til bladet for september-oktober-novem-
ber 2011 indleveres senest 15. juli 2011.

Herning kirkes Hjemmeside:
www.Herningkirke.dk

kfuM OG kfuk I HERNING
Brændgårdvej 18, Herning  ●  tlf. 97 12 05 30
MOK for børn   4-7 år  Onsdag kl. 16.30-17.45
Børnediskoklubben “Allstar”  2.-6. klasse  Første fredag hver måned kl. 19-21.30
Mini-Teen   2.-6. klasse  “Seje Sild” og “Friske fyre” - to klubber i én!   Mandag kl. 16.00-17.30
Ten Sing  13-19 år  Sang og musik for alle  Onsdag kl. 19-22
ZoneK - 16-24 år  Torsdag kl. 19-22.00
SPISEKLUB for alene-forældre og børn  Onsdage kl. 18.00
Flere familieklubber med tilbud til familier med små og store børn  Se hjemmesiden
Flere voksenklubber med tilbud til voksne i alle aldre  Se hjemmesiden
Kvindegruppen  Danske og tamilske kvinder (andre er også velkomne)   Mødes fire gang årligt til spisning m.m.
    
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk                 “børn og unge skal vide, at de kan tro”

Indre Missions Samfund  Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned  Kontakt: Formand Bjarne Carlsen  97 21 21 91  bjarne@injerra.dk
Indre Missions Unge  Møde: Tirsdag kl. 19.30  Kontakt: Formand Kasper Juul Mørch  61 74 79 37  kasper@moerch.org
Sogneeftermiddagsmøder  Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00  Kontakt: Henny Vestergaard  97 26 80 16  hennyvj@kabelmail.dk
Bethania Max for unge fra 25-35 år  Møde: 2. og 4. onsdag kl. 19.00  Kontakt: René Jørgensen  97 18 09 99  rhj80@ofir.dk
Familietræf  Kontakt: Gunna Andersen  97 21 72 67  gunna@sport.dk
Fredagsklubben for børn fra 4-9 år  Møde: Fredag kl. 16.00-17.15  Kontakt: Jytte Vammen  97 26 77 32  vammen@pc.dk
Juniorklubben for børn i 3.-6. kl.  Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00  Kontakt. Thomas Kildeholm  29 92 10 68  thomaskildeholm@hotmail.com
Teenlubben for unge i alderen 7.-10. kl.  Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30  Kontakt: Maria Byskov Lind   22 90 03 67  maria_byskov@hotmail.com
    
Herning Indre Missions hjemmeside: www.imherning.dk  kontakt@imherning.dk

www.imherning.dk                                           “Et hus med en mission”

MISSIONSHuSEt bEtHANIA
TorveT 9, Herning  ●  Tlf. 97 12 32 37



 

GudStjENEStER                              i Herning Kirke
juni
 1. Open by night
  22.00: Jens Moesgård Nielsen
  Åbent hus fra 19.00  
 2.   Kristi Himmelfartsdag 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
 3. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Jakob Østergård, fritidsforkynder, 
  Aulum
 5. 6.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Rytmiske gudstjenester 
  i Herning Kirke
 12. Pinsedag            
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp 
  - Kirkehjælp
 13. 2. pinsedag
  10.00: Svend Erik Søgaard
 19. Trinitatis søndag 
  8.30: Erik Nikolajsen
   9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Blå Kors lokalt
 26.  1. s. e. trin. 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Den grønlandske Bibelsag

juli
 3. 2. s. e. trin. 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: KFUM og KFUK i Herning
 10. 3.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Danmarks Kristelige 
  Gymnasiastbevægelse
 17. 4. s. e. trin. 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark
 24. 5. s. e. trin. 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Danmission
 31. 6. s. e. trin. 
  8.30: Svend Erik Søgaard
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Kirkens Korshær lokalt         

BiBelfortælling for Børn
Ved højmesser er der under prædikenen 
’bibelfortælling for børn’ i Kirkehuset. Dog 
ikke i skoleferier.
   
kirkekaffe
Efter højmesser er der 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.

gudstjenester  i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres 
i Radio Midtjylland Classic søndag eftermid-
dag kl. 17-18 og mandag formiddag kl. 11-12 
på FM frekvens  96,2 mHz.

open By nigHt gudstjeneste
Onsdag 1. juni kl. 22.00
Alternativ gudstjeneste med spritnye, 
anderledes salmer skrevet til moderne 
mennesker.
Iben Krogsdahls salmer og læsninger fra 
”Den nye aftale” – bibelen på nudansk.
Åbent hus fra kl. 19-22

rytmiske gudstjenester
Fredag 3. juni kl. 20.00: Jakob Østergård, 
fritidsforkynder, Aulum
Fredag 2. september kl. 20.00: Torben 
Kristensen, fritidsforkynder, Århus.

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
 
for Børn og Børnefamilier
Spaghetti - gudstjeneste
Onsdag 24. august kl.17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest mandag den 22.august 
til præsterne på erni@km.dk eller 
jcmn@km.dk eller til sognemedhjælperen 
på smh@herningkirke.dk

eftermiddagsgudstjeneste
Torsdag 25. august kl. 14.30 ved Erik 
Nikolajsen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i 
Kirkehuset
VELKOMMEN

indskrivning af konfirmander
Onsdag 8. juni 2011 kl. 17.00
Kirkehuset ved Herning kirke
til konfirmandundervisning 2011-2012.
Medbring dåbsattest.

NB: Elever fra Midtjyllands Kristne 
Friskole, Bifrost og Parkskolen behøver 
ikke møde op.
De får information om indskrivningen via 
deres skole.
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august
 7. 7. s. e. trin. 
   8.30: Erik Nikolajsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Århus Diakonhøjskole
 14.  8. s. e. trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 21.  9. s. e. trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Kollekt: Dansk Ethiopermission
 28. 10. s. e. trin. 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Den danske Israelsmission

septemBer
 2. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Torben Kristensen, 
  fritidsforkynder, Århus.
 4. 11.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Brødremenighedens 
  Danske Mission (BDM)
  
NB! Alle gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakris-
tiet.


