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MENIGHEdSbøRNEHavE blIvER pRIvat

ER dEt NyE kIRkEHuS blEvEt GlEMt?



I Kirkebladet kan man læse om orien-
teringsmøde om Menighedsrådsvalget og 
opstillingsmøde, hvor kandidater bliver 
opstillet gennem afstemning. Begge dele 
finder sted onsdag 19. september. Det er 
vigtigt for sognets liv, at så mange som 
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Sig din
       MENING
2012 er året, hvor der er menighedsrådsvalg. 

muligt bakker op om dette valg. Der er brug 
for, at nogle beslutter sig for at stille op, 
og at mange beslutter sig for at gøre deres 
holdning gældende. Det gør man ved at 
komme 19. september. Kommer man ikke, 
sætter man sig uden for indflydelse! 

Allerede søndag den 10. juni er der mulighed 
for at komme til det årlige menighedsmøde, 
hvor Menighedsrådet vil gøre status over 
det forgangne år, og se fremad. Også her er 
der mulighed for at stille spørgsmål og give 
sin mening til kende.

Det er vigtigt, at mange byder ind med 
deres holdning og dermed påtager sig et ansvar 
for vores kirke. Læs mere inde i bladet både om 
de kommende møder og i artiklen ”Ansvar for 
kirken og din manighed”, hvor Erik Nikolajsen 
skriver om ret og pligt og fællesskab.

”Nallerne fra kirkens helligdage!!”
I skrivende stund tales der meget om at af-
skaffe en eller flere helligdage. Det gør 
man frejdigt, som om det var et arbejds-
markedsspørgsmål, uden at skænke kirken en 
tanke. MEN Danmarks officielle helligdage er 
altså FOLKEKIRKENS helligdage og at sløjfe 
dem er et frontalangreb på Folkekirken og 
på Danmarks rodfæstethed i kristen kultur. 
Det kan godt være, vi skal arbejde mere! Men 
arbejde på kirkens helligdage – lad endelig 
præsterne og kirkens ansatte om at gøre det, 
så vi sammen fortsat kan mødes i kirken!  n

Af sognepræst 
Jens Moesgård 
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Det er din kirke 
- brug den og bland dig i debatten!
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Folkekirken består af alle døbte i sognet, 
og det er vigtigt at finde nogle kandi-
dater, der har tid og lyst til at gøre et 
stykke arbejde for, i og omkring kirken. 

Kan man lide sit sogn og vil bakke 
præsterne op i deres arbejde, så er det 
vigtigt at melde sig på banen til ori-
enteringsmøde og efterfølgende opstill-
ingsmøde, som begge finder sted onsdag 
den 19. september 2012 i Kirkehuset. 

I Herning Sogn er der 11 folkevalgte 
medlemmer i menighedsrådet. 

At sidde i menighedsråd er at var-
etage væsentlige og betragtelige opgaver 
– kirken er et af sognets ældste huse.

I menighedsrådet er man med til at tage 
beslutninger om mange ting og kan f.eks. 
være med til at påvirke, hvilke temaer der 
bliver taget op til sogneaftnerne, være med 
til at skrive kirkeblad og være kordegn om 

søndagen. Alle opgaver er med til at drage 
en ind i et fællesskab, der rækker langt ud 
over de månedlige menighedsrådsmøder. 
Man afgør naturligvis selv, hvilke udvalg 
man synes, man er kompetent til at sidde 
i og brænder for. Valgperioden er fire år, 
og der er menighedsrådsmøde en gang 
i måneden. Der er derudover også en 
del udvalgsposter og tillidshverv, der skal 
fordeles.  n

Orienteringsmøde
På orienteringsmødet vil alle regler om 
valget blive gennemgået, bl.a. hvad der 
skal til for, at der bliver kampvalg ift. 
fredsvalg. Kort fortalt skal der være to 
separate opstillingslister for at udløse et 
valg, hvortil der udsendes valgkort til alle 
folkekirkemedlemmer i Herning Sogn.

Opstillingsmøde
Efter orienteringsmødet afholdes et eller 
flere opstillingsmøder. De sidste to peri-
oder har alle kandidater været opstillet 

på Den Fælles Kirkelige Liste. På opstil-
lingsmødet, hvortil alle er velkomne, og 
hvor alle over 18 år, der er folkekirke-
medlemmer i Herning Sogn, samt de 
som har løst sognebånd til en af præsterne 
i Herning Sogn har stemmeret og er op-
stillingsberettigede.  Der foretages skriftlig 
afstemning blandt alle stemmeberettigede, 
der er mødt op denne aften.

Hvis nogle ønsker at oprette en an-
den liste, kan dette ligeledes gøres efter 
orienteringsmødet – i et andet lokale i 
Kirkehuset.

Hvis der er to eller flere opstillingslister 
anmeldt til formand for valgbestyrelsen 
Karen Bunk ved fristens udløb tirsdag 2. 
oktober kl. 19.00, udløser det valg, der så 
vil finde sted 13. november 2012.

Hvis der kun er een opstillingsliste 
anmeldt til valgbestyrelsen pr. 2. ok-
tober bliver de 11, der fik flest stem-
mer på opstillingsmødet valgt ind i 
Menighedsrådet og de begynder derpå i 
december måned.  n

Herning Kirkes Menighedsråd har i en 
efterhånden lang årrække planlagt at 
bygge nyt kirkehus. Vi valgte efter en 
arkitektkonkurrence et spændende pro-
jekt, der både indebærer renovering af 
dele af det gamle kirkehus og nybygning 
ud til Østre Kirkevej. Et projekt, der ville 
give bedre plads og bedre muligheder for 
at udfolde det liv, der er i Kirkehuset.

Situationen er i øjeblikket den, at hele pro-
jektet omkring renovering og nybygning 
af kirkehuset er sat i bero, indtil der kom-
mer en afklaring på den tvist om byggeri 
i skel som Herning Kirkes Menighedsråd 
har med Nørre Allé 4. Denne sag må af-
gøres først, for man kan jo ikke bygge nyt, 
før man ved om det gamle står! Der er 
berammet retsmøder i september måned.

Kirkehuset er ikke blevet mindre slidt 
af at få lagt flere år til - og der er en 
markant behov for bedre plads til de 
mange aktiviteter, der flere gange i 
ugen fylder Kirkehuset. Men indtil vi-
dere fortsætter aktiviteterne i kontor, 
konfirmandstuer, korlokale og møderum 
uden, at der er kommet en afklaring på, 
om der skal bygges eller ej.  n

Af menighedsrådsmedlem Karen Bunk 
og sognepræst Jens Moesgård Nielsen

Onsdag 19. september 2012 kl. 19.30 i Kirkehuset

Af sognepræst 
Jens Moesgård Nielsen

GlEMt kIRkEHuS?
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Menighedsrådsvalg 2012
Tirsdag den 13. november 2012 er der menighedsrådsvalg i alle landets sogne, men allerede 
nu er forberedelserne i gang. 
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Nyhed
Børnehuset Lindely – privat inte-
greret institution pr. 1. august 2012

børneHavens Historie
Børnehaven Lindely blev oprettet som 
en selvejende institution af Herning 
Sogns Menighedsråd i 1973. Børnehaven 
Lindely har som den lille institution altid 
fungeret godt.

oPsigelse af KontraKt
På grund af besparelser har Herning 
Kommune opsagt kontrakten med flere 
små børnehaver, og deriblandt er Lindely, 
som er opsagt pr. d. 1. august 2012.

vi fortsætter
Vi har i bestyrelsen besluttet, at Lindely 
fortsætter, da vi har en rigtig god 
børnehave med dygtige og velkvalifi-
cerede pædagoger/personale, og en leder 
med mange erfaringer og gode kvalifika-
tioner. Da Lindely er en lille børnehave, 
hvor alle kender hinanden, er der også 
stor opbakning fra forældrene.

vores ønsKer går i oPfyldelse
Børnehuset Lindely bliver en integreret 
institution med både vuggestue – og 
børnehavebørn. Derfor er vi nu i gang 
med at bygge til og lave om, så Lindely 
fra d. 1. august bliver en lys og dejlig 
institution, hvor der bliver plads til ca. 
12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn 
i alderen 0-6 år.

Vi kommer til at bo i et ny renoveret 
hus med en udfordrende legeplads, som 

benyttes hver dag. Vi har en fantastisk 
beliggehed tæt på naturskønne omgivel-
ser og tæt på byens centrum.

Ud fra en anerkendende indfaldsvin-
kel ønsker vi at give børnene en hverdag, 
hvor tryghed, omsorg og ligeværdighed 
findes i et overskueligt miljø for børn, 
forældre og personale. Vi har fokus på 
det lille sted, sundhed, bevægelse, udeliv 
og madordning.

"med en Positiv 
Holdning i et godt 

fællessKab Kan 
alting lade 
sig gøre ..."

KirKeHuset summer af 
glade børn
Under renoveringen har vi lånt Kirkehuset 

ved Herning Kirke, så her summer der af 
liv og glade børn hver dag, til fælles glæde 
for både børn, brugere og ansatte.

fremtiden
Vi glæder os fantastisk meget til d. 
1. august, hvor vi slår dørene op til 
vores nye institution. Vi skal sige 
VELKOMMEN til en masse nye foræl-
dre og børn, så fremtiden ser lys og 
lovende ud for os.

få en snaK og en rundvisning
Kontakt børnehusets leder Birgit 
Simonsen, tlf. 97221925 eller send en e-
mail: kontakt@bornehusetlindely.dk og 
få en rundvisning i Børnehuset Lindely 
og/eller få jeres barn skrevet op på ven-
telisten. Vi glæder os til at høre fra jer!
Se vores nye hjemmeside 
www.bornehusetlindely.dk  n

onsdag den 12. sePtember

det meningsfulde liv

birgitte graaKjær Hjort,  sognePræst, CHristiansKirKen, årHus

Vi lever i en oplevelseskultur. En tid, hvor vi jagter højdepunktsoplevelser og særegne begivenheder, og 
hvor vi frem for alt vil have mest muligt ud af alting. Arbejdslivet, familielivet, fritiden skal udvikle os. Og 
er vi ikke tilfredse med det, vi har, bringer vi os hurtigt ud af det og ind i nye sammenhænge. Vi vil for alt 
i verden ikke gå i stå eller acceptere middelmådighed.

Det stiller krav til os om at leve i konstant forandring og hele tiden være i personlig bevægelse og udvikling. For vi stiller os ikke 
tilfreds, før vi har fået optimalt udbytte af livet, og før vi har udnyttet tiden så godt som muligt.

Kan og skal vi holde til at leve i en sådan oplevelses- og forandringskultur?

EkSIStENS ... EtIk 
& tro

KirKeHuset ved Herning KirKe, østre KirKevej 1
Kl.19.30-21.30
entré: 50 Kr. inKl. Kaffe.

onsdag den 14. november

troen som ressourCe i forHold til guds-
billede og sygdom

Heidi frølund, PsyKolog og PHd-studerende, årHus

Sygehusene er blevet omtalt som de mest religiøse huse, vi har. Når sygdom rammer og fører os ud over 
tredje revle, hvor vi ikke kan bunde, råber vi om hjælp. Naturligt nok. Heidi Frølund er i gang med at 
skrive en PhD-afhandling om troen som ressource i forhold til sygdom og i forhold til det billede, vi har af Gud i den situation.

onsdag den 10. oKtober

PejlemærKer i etiKKen

arne baCH, overlæge, regionsHosPitalet Herning

Sundhedsvidenskaben giver os stadig flere muligheder for behandlinger. Er der grænser for, hvad for-
skningen skal arbejde med? Hvordan skal vi forholde os til de nye muligheder, lægerne lægger frem? Skal vi bare tage imod, hvad der 
bliver tilbudt? Eller er der grænser? Hvor går de? Og hvad når det måske er mit eget liv, der er i spil?

privat integreret institution

Af 
Birgit Simonsen – institutionsleder 

i Børnehuset Lindely 
Inga Østermark – formand 

for bestyrelsen i Børnehuset 
Lindely, medlem af Herning 

Sognsmenighedsråd

Englebørn fra Lindely til krybbespil i 
Herning Kirke.



pligt

ret
ansvar

ret

pligt
ansvar8 9

være øre. Men nogle skal. Sådan er det 
vigtigt, at vi alle har øje for det, hvis der 
er funktioner i vores menighed, der ikke 
trives. For ellers fungerer menigheden jo 
ikke, som den skal.

gør dit ansvar gældende
Hvert år afholdes der et obligatorisk 
menighedsmøde i Kirkehuset efter  en 
højmesse.

I Herning Kirke finder den sted 10. 
juni. Den dag bliver der fortalt om, hvad 
der sker i vores menighed, om økono-
mien og om planer for fremtiden. Det 
er vigtigt, at folk også den dag tropper 
op og tager del i drøftelsen af, hvordan 
vores menighed skal udvikle sig. Det er 
ikke de ansattes såvel som menigheds-
rådets opgave alene. Det er noget, vi alle 
har ansvar for. Gør du dig tanker om 
opgaver, der bør tages hånd om i vores 

menighed, så kom og meld dig på banen 
med dine tanker. Så vores menighed kan 
udvikle sig og tage var på de opgaver, der 
lægges hen til den.

Men... det behøver ikke at vente 
til menighedsmødet. Ryk en præst, et 
menighedsrådsmedlem eller en ansat i 
ærmet og læg dine planer frem. Og hjælp 
til med at finde de personer, der kan tage 
vare på opgaven.

menigHedens oPgaver er 
mangfoldige
Vi er sat til at forkynde Guds ord med 
hjerte(kærlighed), mund og hænder som 
det f.eks. bliver udtrykt i ordene om 
dommen i Det nye Testamente, hvor 
Jesus siger:
”For jeg var sulten, og I gav mig noget at 
spise, 
jeg var tørstig, og I gav mig noget at 
drikke,
jeg var fremmed, og I tog imod mig, 
jeg var nøgen, og I gav mig tøj,
jeg var syg, og I tog jer af mig,
jeg var i fængsel, og I besøgte mig.” 
(Matt 25,35ff)

Der er nok at tage vare på. Det er der 
også mange, der gør i vores menighed. 
Tak for det! Men er der ikke mange flere 
opgaver at tage vare på? Kærligheden er 
opfindsom. Også når det handler om at 
tage vare på hinandens liv både til sjæl 
og til legeme.

Det går meget lettere når vi deler an-
svar og arbejde og er fælles om det.  n 

aNSvaR
      for kirken og din menighed

vi Har ansvar for Hinanden
I det dobbelte kærlighedsbud hedder det: 
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og af hele din 
styrke og af hele dit sind, og din næste 
som dig selv.« (Luk 10,27) Det indebærer 
også, at vi har ansvar for hinanden. 

Det henvises der gang på gang til i 
bibelen. Det bedst kendte eksempel er 
beretningen om den barmhjertige sa-
maritaner. En mand er blevet overfaldet 
på ørkenvejen fra Jerusalem til Jeriko. 
Han ligger ilde tilredt på vejen.  Til sidst 
i fortællingen foretager Jesus et genialt 
greb. Han spørger: ” Hvem af disse tre 
(præsten, levitten eller samaritaneren, 
der kom forbi) synes du var en næste 
for ham, der faldt i røvernes hænder?” 
(Luk 10,37) Vi tænker ofte, at det er 
den overfaldne, der er vores næste. 
Men Jesus vender situationen om og 
spørger efter, hvem der er den mands 
næste, der ligger på vejen. Når man 

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

ligger forslået i vejgrøften, vælger man 
ikke selv sin næste. Jeg siger ikke: Ham 
vil jeg ikke have hjælp af. Hende vil jeg 
heller ikke have hjælp af. Men ham der, 
vil jeg gerne have en hjælpende hånd af. 
Nej, jeg håber på at få hjælp af den første, 
der kommer forbi. Ligegyldigt hvem han 
eller hun er. Jeg vælger ikke selv min 
næste. Det er den første, der kommer 
forbi. Og det lige-gyldigt om det er en 
muslim, en hindu, en ateist, en hedning 
eller en kristen. Og denne min næste har 
jeg også ansvar for.

vi Har ansvar for samfundet
Det gælder også i forholdet til samfun-
det, hvis regler vi skal følge, for at 
vi igennem samfundet kan hjælpe den 
næste, som vi har ansvar for.

vi Har ansvar for KirKen og 
vores menigHed
Har vi ikke på en lignende måde også 
ansvar for vores kirke og menighed? 
Hvis der er nogen, jeg har ansvar for i 
særlig grad, så er det min kristne broder 
eller søster, så sandt som han eller hun 
står mig nær på en særlig måde, fælles 
som vi er om troen på Jesus. Vi har det 
ansvar for hinanden, som kærligheden 
lægger på os.

KirKen er som et legeme
Kirken bliver i bibelen sammenlignet 
med et legeme. Det er mange funktioner, 
der skal virke, hvis vores krop 
skal fungere. Det samme 
gælder også kirken og 
vores menighed.

I den sammen-
hæng er det vigtigt 
at forstå, at kirken 
ikke er præstens og 
menighedsrådets 
alene. Vi har alle et 
ansvar for, at den 
lever og funger-
er. Vi skal ikke 
være med i alt. 
Alle skal ikke 
være hånd. 
Men nogle 
skal. Alle 
skal ikke 

Pligtsamfundet er blevet afløst af rettighedssamfundet. Bag ordene 
aner vi fornemmelsen af, at meget nu var bedre i gamle dage. Det 
ved jeg nu ikke, om det var. Vel er der noget rigtigt i at have pligter, 
som vi skal tage vare på. Alligevel vil jeg hellere tale om, at vi har 
ansvar for hinanden, for vort samfund, for vores kirke og for vores 
menighed.

Indskrivning af
konfirmander
2012-13

onsdag 6. juni Kl. 17.30 
i KirKeHuset, østre 
KirKevej 1

Hvis man ønsker at indskrives som kon-
firmand ved Herning Kirke, kan man 
møde op denne dag. Medbring gerne 
dåbsattest.

NB: Konfirmander, der går på en af 
Herning Kirkes tre samarbejdssko-ler: 
Midtjyllands Kristne Friskole, Børneskolen 
Bifrost og Parkskolen behøver ikke møde 
op. Information om indskrivning kommer 
ud via skolerne.

Menighedsmøde 
om sognets liv
Søndag 10. juni
Søndag den 10. juni indbydes til 
det årlige menighedsmøde, hvor 
Menighedsrådet orienterer om 
sit arbejde, hvad der er nået og 
hvad der planlægges. 

Der vil blive fremlagt økonomiske nøgle-
tal og sat ord på mål og visioner. Hvad 
er Kirkens opgave? Hvad skal have første 
prioritet? Er Kirken synlig nok? m.v.

Der vil blive rig mulighed for 
at stille spørgsmål og kommentere 
Menighedsrådets arbejde og beslutninger 
for Herning Kirke.

Mødet finder sted i forbindelse med 
kirkekaffen efter gudstjenesten kl. 10.00 
søndag 10. juni.  n



MISSIONSHuSEt   Bethania
TorveT 9, Herning ● Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk                                   "Et hus med en mission"

KFUM og KFUK I HERNING   
Brændgårdvej, Herning ● Tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk            "børn og unge skal vide, at de kan tro"

Lørdag 9. juni   17.00
Koncert med Gentofte-Jægersborg Kirkes 
Juniorkor og MidtVest Juniorkor. 
Gratis adgang.

Torsdag 14. juni  16.30-18.00
Åben prøve med Herning Kirkes 
Drengekor. Hvad sker der bag kulisserne? 
Kom til korprøve i Herning Kirke med 
drengekoret. Mads Bille øver med koret 
og fortæller om arbejdet med de unge 
sangere. 
Gratis adgang.

Torsdag 28. juni  19.00
Koncert med Herning Kirkes Drengekor. 
Værker af blandt andet Haydn og Mozart. 
Orgel Kristian M Andersen. Dirigent 
Mads Bille. 
Entré 50 kr.

Bemærk, at dørene åbnes en time før 
koncertstart. Når intet andet er anført, er 
Herning Kirke arrangør af koncerten.

Musik 
I HERNING kIRkE

10 11

Besøgstjenesten
Ønsker du at blive besøgsven, eller 
ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: 
sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 
97 12 23 95

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30 • 96 28 54 30
Åben 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

babySalmesang
Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.
Vi mødes 8 gange. Sluttidspunkt er den 11. oktober.

 Tid: Nyt hold begynder torsdag den 23. august kl. 10-11
 Sted: Herning Kirke
 Alder: Babyer på 0-9 måneder
 Leder: Sognemedhjælper Frauke Meldgård
 Pris: Deltagelsen er gratis
 Husk: Tæppe/underlag til babyen
 Tilmelding: til sognemedhjælperen på smh@herningkirke.dk eller 
 sms til 3055 1207

Se mere på www.herningkirke.dk

HERNING kIRkES Legestue
Herning kirkes legesTue  fredage kl. 9.30-11.30 i kirkeHuseT, 
ØsTre kirkevej 1
Se mere på www.herningkirke.dk

Kirke-Caféen
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.
 Pris: 20 kr. pr. gang
 Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

HERNING Kirkehøjskole
Efteråret 2012

Temaet for efteråret 2012 er "Fra Bibelsyn til Kirkesyn - 
hvilken Folkekirke skal vi ha'?"
En programfolder for efteråret 2012 kan afhentes gratis i byens kirker 
og på biblioteket.
Skriftlig tilmelding til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Pris for hele semestret: 225,- kr. (75,- kr. for en enkelt dag). 
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.  
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen 
på tlf. 97 26 77 95. 

Kirkegrupper 
      i Herning kirke
Ved søndagens gudstjeneste oplever vi 
det store fællesskab. Men sommetider 
har vi også brug for at være med i et 
mindre fællesskab, hvor man kan lære 
hinanden bedre at kende.
Kirkegrupperne er en sådan mulighed.
Hvis man ønsker at være med i en 
kirkegruppe, 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.

TemaaftENER
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl. 14-16. Kaffebord á 20 kr.
  Onsdag 12. september kl. 19.30: "det meningsfulde liv" v/birgitte 

graaKjær Hjort,  sognePræst, CHristiansKirKen, årHus

  Onsdag 10. oktober kl. 19.30: 
 "PejlemærKer i etiKKen" v/arne baCH, overlæge, regions-
 HosPitalet Herning
  Onsdag 14. november kl. 19.30:  
 "troen som ressourCe i forHold til guds-billede og sygdom"
 v/Heidi frølund, PsyKolog og PHd-studerende, årHus
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SogneeftermiddagsMødER
Den 3. torsdag i måneden  Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl. 14-16. 
Kaffebord á 20 kr.
  Torsdag 21. juni: Jens Fjelde, fængselsbetjent, fortæller om "Livet i stats-

fængslet Kærshovedgård".

   

SogneudfluGt
  Torsdag d. 16. august kl. 9.30 -18.00
 Sogneudflugten: ”Turen går til Mariager Fjord”. 
 Mødested er Herning Kirke, hvor der er afgang med bus kl. 9.30.
 Vi kører gennem det venlige, bløde og kuperede Østjylland til Mariager 

Fjord, Danmarks længste fjord på 43 km. Mariager – Rosernes by – beteg-
nes som ’storbyen’ på egnen. Her skal vi bl.a. besøge Mariager Kirke, som 
oprindelig var en klosterkirke fra 1446.

 I dens berømte klosterhave kan man beundre havens smukke rosenbede, 
som viser 25 forskellige slags gammeldags roser. Sjældne danske roser helt 
tilbage fra før 1867. 

 Prisen for busturen, middag og eftermiddagskaffe er 275,- kr. (betales på 
turen). 

 Tilmelding senest d. 9. august til én af præsterne eller til 
 sognemedhjælperen Frauke Meldgård på 97 12 23 95/ 30 55 12 07 eller på 
 smh@herningkirke.dk

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.)



   

juni 
 1.  Rytmisk Gudstjeneste og Open By Night
  20.00: Erik Nikolajsen
 3. Trinitatis søndag
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Sudanmissionen
 7. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Erik Nikolajsen
 10. 1. s. e. trinitatis 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Den grønlandske Bibelsag
 17. 2. s. e. trinitatis 
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Dansk Ethiopermission
 24. 3. s. e. trinitatis 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Danmarks Kristelige
  Gymnasiastbevægelse (DKG)

juli
 1. 4.s.e.trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark 
 8. 5. s. e. trinitatis 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: KFUM og – K i Herning
 15. 6. s. e. trinitatis 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Danmission
 22. 7. s. e. trinitatis 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Århus Diakonhøjskole 
 29. 8. s. e. trinitatis 
   8.30: Erik Nikolajsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Gideonitterne

august
 5.  9. s. e. trinitatis
  8.30: Svend Erik Søgaard
  10.00: Svend Erik Søgaard

Gudstjenester       
Forsidefoto: K

irsten Vindum
 

rytmisKe gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
  Fredag 1. juni: Erik Nikolajsen, sognepræst, 
 prædiker. Denne aften er der Open by night
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.

oPen by nigHt 
gudstjeneste
  Fredag 1. juni: Erik Nikolajsen, sognepræst, 
 prædiker. Denne Open by night er der 
 rytmisk gudstjeneste.
 Se ovenfor.

eftermiddagsgudstjeneste
Herning kirke kl. 14.30 
  Torsdag 7. juni - Erik Nikolajsen
  Torsdag 30. august - Jens Moesgård Nielsen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Kirkehuset.

for børnefamilier
Spaghetti-gudstjeneste kl. 17.30-19.15 i 
Kirkehuset og i kirken
  Onsdag 13. juni: "Spaghetti og Sigurd". En 
musikalsk aften med Mette Lysholm, klaver og 
Frauke Meldgård, harmonika. 
  Tirsdag 21. august: Spaghetti-gudstjeneste.
Tilmelding senest dagen før til smh@herning-
kirke.dk, erni@km.dk eller jcmn@km.dk.

 12.  10. s. e. trinitatis
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Den danske Israelsmission
 19. 11. s. e. trinitatis 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Kollekt: Brødremenighedens Danske 
  Mission (BDM)
 26.  12. s. e. trinitatis
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Luthersk Missionsforening – 
  Ydre Mission
 30. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgård Nielsen

sePtember
 2. 13. s. e. trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: 

Bemærk: Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

bibelfortælling for børn
Ved højmesser er der under prædikenen ’bibel-
fortælling 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 sognemed-
hjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

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.

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

i Herning  KirKe

Nyt! udflugt for 
alle børnefamilier:
  Søndag d. 2. september, lige efter guds-
tjenesten, ta’r vi på tur ”Ud i det blå”. Udflugten 
arrangeres i samarbejde med IM-Bethania.
Mere info om udflugten rundsendes medio 
august. Men sæt allerede nu X i kalenderen.


