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Pinse

Redaktøren sidder ved sin computer og laver kirkeblad. Jeg er
kommet til den indledende klumme, som udvalget har besluttet
skal handle om pinse. Skal jeg forklare, hvad pinse er, historisk
og teologisk? Nej, det bliver for tørt! Skal jeg tage udgangspunkt
i, at mange mennesker synes, at pinsen og Helligånden er svære
begreber at forholde sig til? Nej, den har man lige som hørt
før! Skal jeg være ”moderne” og tage udgangspunkt i Nephews
”Hjertestarter”, som en slags pinsesang? Drop det, sangen er jo
oldgammel – den er fra 2012!

Jeg

er helt tom for gode idéer
og uden inspiration

Pludselig slår det mig, at det netop er derfor, at jeg har brug for
pinsen. For hvad er pinse? Det er festen for, at Gud er med os i
dag. Lige nu, også foran computeren eller med dig, som læser

Af sognepræst og redaktør
Jens Moesgård Nielsen

kirkeblad. Pinse er, at Gud griber ind i vores liv og er til stede i
os. Det er det, der ligger i at blive in-spireret, som ordret betyder
at ”få Ånden ind”. Gud er med os gennem Helligånden.
Guds Ånd var fuldt tilstede i Jesus Kristus, og pinsedag blev
Guds ånd – Faderens og Sønnens Ånd – givet til kirken. Til os.
Og vi har – jeg har – som enkeltpersoner, såvel som i kirken som
helhed smerteligt brug for, at Guds Ånd griber os, begejstrer os,
inspirerer os og giver os mod.
Der er nok at blive idéforladt eller bekymret over i vores liv.
Og vore dages råd er som regel: Tag dig sammen. Du kan godt,
hvis du vil og tør!
Gud ske lov, at det blev pinse. Gud ske lov, at det bliver pinse.
Ikke bare den 11. juni, men hver eneste dag, hvor Gud griber ind
og fylder mig, der ellers kan være noget tom. 

Af sognepræsterne
Bo Knudsen og Jens Moesgård Nielsen

Præster

Som ny præst underskriver man præsteløftet, hvor man lover fortsat at ville studere og
dygtiggøre sig. Som det hedder i præsteløftet: ” jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig
granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede.”
I det daglige er der imidlertid ikke altid så god tid til denne uddannelse og dygtiggørelse.
Derfor har Folkekirken en ordning, hvor præster efter mange
års tjeneste, har mulighed for at få bevilget 3-måneders studieorlov. Det tildeles efter forhandling mellem Den Danske
Præsteforening og biskoppen. I efteråret har vi to præster ved
Herning Kirke fået den mulighed.

Jens Moesgård Nielsen:

Præster
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20  97 12 12 56
jcmn@km.dk
Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1  97 12 04 17
bakn@km.dk

Kirkens

kontor

Østre Kirkevej 1  97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegn: Laila Nielsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Kirketjener Carsten Færch  27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Herning Sogns Kirkeblad

Adresser

september

Adresser

Vikar for Jens Moesgård Nielsen 1. juni-30. september og vikar for Bo Knudsen 1. oktober-31. december: Juma Kruse  22 45 63 35  jukr@km.dk

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal  29 92 97 18
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

udgives af Herning Kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg.
Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.].
Stof til bladet for september-november 2014
indleveres senest 25. juli 2014.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  23 26 68 49
sels@km.dk

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72  kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag

Herning Kirkes Hjemmeside:
www.herningkirke.dk

på orlov

juli til og med

Jens Moesgård Nielsen holder således orlov fra den 1. juli til
den 30. september og afvikler ferie i juni måned. Han holder
derfor sin sidste gudstjeneste inden orloven den 1.
juni. Jens har valgt i orlovsperioden at fokusere
på, hvordan kristendommen i en individualistisk tid kan blive
vedkommende for det
enkelte menneske og
samtidig pege hen imod
næsten og fællesskabet.
Hvordan kan mennesker
se deres eget liv genspejlet, udfordret og berørt
gennem mødet med
kristendommen?

Bo Knudsen:

oktober til og med december

Bo Knudsen var allerede i 2013 bevilget studieorlov, men på
grund af embedsskift blev orloven udsat, og den afvikles nu i
forlængelse af Jens' orlov fra den 1. oktober til den 31. december.
Bo skal bruge sin studieorlov til dels at arbejde videre med et
studieforløb på Københavns Universitet om menighedstyper og
dels selvstudier om ledelse af frivillige med feltstudier i forskellige menigheder, som er præget af stor frivillighed.
Biskoppen har udpeget Juma Kruse til at vikariere ved Herning
Kirke under begge præsters studieorlov (se Juma Kruses præsentation af sig selv på side 4).
Juma Kruse indsættes af Svend Erik Søgaard
ved gudstjenesten den 6. juli, og
virker altså det næste halve
år som præst ved Herning
Kirke på skift sammen med
Jens Moesgaard Nielsen
og Bo Knudsen. Fra 1.
januar 2015 er alt igen
ved det gamle og begge
præster tilbage med
ny energi og inspiration. 

Præster

på orlov:

Jens Moesgård Nielsen: 1. juli-30. september
Bo Knudsen: 1. oktober- 30 december
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Velkommen

til

Juma Kruse
I et halvt år fra 1. juli - 31. december er Juma Kruse
vikarierede sognepræst i Herning Sogn. Her fortæller
han om sig selv. Tag godt imod ham.

Mit navn er Juma Kruse, jeg er 41 år
gammel og født i Bukoba, Tanzania,
af danske forældre. Min far var militærnægter og ulandsfrivillig som ingeniør, og min mor var med. Kom
til Danmark fem måneder efter min
fødsel.
Har endvidere i min tidlige barndom
(1975-76) boet ét år på Filippinerne
med mine forældre og bror. Min far
var udstationeret her.

Efter nogle år i Brøndby Strand, er jeg
opvokset i Askov ved Vejen, hvor vi
ankom julen 1979. Flyttede til Aarhus
i 1991 for at læse på handelshøjskolen,
hvor jeg blev færdig som civiløkonom
i 1994.
Jeg har boet i Aarhus siden 1991,
med undtagelse af et par højskoleophold. Jeg har arbejdet en del år i det
private erhvervsliv, men kommer fra et
embede som præst i Thorning-GratheVium, hvor jeg har været i tolv måneder med stor fornøjelse.
Jeg bruger en del tid på at læse,
især skønlitteratur. Men også faglitteratur om samfund, religion og
kristendommen, og engang imellem
om Afrika. Desuden skriver jeg selv.

Kirkeligt er jeg mest kommet i Aarhus
Domkirke, Møllevangskirken, og for
tiden Christianskirken, da jeg flyttede
til min nuværende adresse i Aarhus for
over et års tid siden. Jeg er, når tiden er
til det, også glad for biograffilm, hvor
jeg ser alt fra Trier til Bier og på musikfronten er jeg også ret bred. Desuden er
min datter Evelyn, og sønnerne Patrick
og Martin (snart 14, 18, og 21 år) en del
af mit liv. Den mellemste bor fast hos
mig. Og så danner jeg par med Tanja,
som bor i Skødstrup med sine tre børn
(på 12, snart 17 og 18 år).
Endvidere løbetræner jeg jævnligt,
det kan næsten opleves meditativt, især
på de længere distancer. Gennemførte
mit første halvmaraton sidste år. 

Herning Kirkes Drengekor
		

cykler til

A ustralien

Bemærk ny dato!

Herning Kirkes Drengekor er i efteråret 2014 inviteret til at synge i det verdensberømte operahus i Sydney, tegnet af den danske arkitekt Jørgen Utzon. Koncerten
indgår i Drengekorets første turné i Australien med koncerter i Sydney, Adelaide og
Melbourne.
I den anledning gennemfører Herning Kirkes Drengekor og venner af Drengekoret
lørdag d. 23. august kl. 11-12 et stort anlagt sponsorcykelløb i Herning midtby.
Til at køre i spidsen af løbet vil vi samle en række kendte personligheder, som alle
på denne måde bakker op om Herning Kirkes Drengekors oversøiske koncertturné
– og om, at Herning Kirkes Drengekor nu præsenteres som et dansk kulturelt ikon,
ikke kun i Europa og USA, men for første gang nu også i Australien.
Det store felt vil lørdag d. 23. august kl. 11-12 cykle en time på en rundstrækning med Herning Kirke som omdrejningspunkt. I den anledning udbydes nu
muligheden for at ”købe en ryg” på en af de mange cyklister. Vi håber, at mange
virksomheder i Herning har lyst til at støtte Drengekorets koncertturné og på den
måde lade koret være hele Hernings drengekor.
Med venlig hilsen
Karen Bunk, formand for korudvalget for Herning Kirkes Drengekor 
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Jubilæum!

r
å
5
12

I år er det 125 år siden at Herning Kirke blev indviet. 1. søndag i advent, 1. december
1889. Det skal fejres i år. Naturligvis på 1. søndag i advent 2014, 30. november, som
bliver den store festdag. Denne dag bliver én af en lang række jubilæumsarrangementer. Meget mere følger i næste nummer….
Folkekirken

i spændingen mellem evangelium, folk og statsmagt

Foredrag af biskop Karsten Nissen, Viborg Stift • Onsdag den 20. august kl. 19.30 i Kirkehuset
Vi lægger ud onsdag 20. august kl. 19.30 med foredrag af Karsten Nissen, der indtil 1/10 stadig er biskop over
Viborg Stift. Han vil tale om kirke og kristendommen i nutid og fremtid. Forholdet mellem kirke og stat, midt
i en tid, hvor en styrelseslov for Folkekirken er på vej. Forholdet kirken og folket i en tid, med svagt men støt
faldende medlemsprocent. Hvad har evangeliet at byde ind med i 2014 – og om 125 år? Det bliver en spændende
aften med aktuelle og højspændte emner.
Entré inkl. Kaffebord: 50 kr.

Herning Kirke

gennem

125

r
å
125

år

Historisk aften med Kurt Jørgensen og Villy Stampe
Onsdag den 1. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset
Vi har sat to af Hernings førende lokalhistorikere sammen. Journalist Kurt H. Jørgensen, som hver uge skriver lokalhistoriske
artikler til Herning Folkeblad. Han stod også sammen med Flemming Larsen bag den store jubilæumsbog, bestselleren ”Herning
100 år som købstad” i 2013. Villy Stampe var i mange år medlem af menighedsråd og provstiudvalg i Herning og har holdt et hav af lokalhistoriske foredrag, såvel som byvandringer. De vil
sammen fortælle om Herning Kirke i 125 år. Det bliver en aften, der sætter fokus på dramatiske
begivenheder, markante personligheder og kirkens rolle i samfundet.
Entré inkl. Kaffebord: 50 kr.
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Strejf

i historien

Sogneeftermiddag med Villy Stampe og Jens Moesgård Nielsen
Torsdag den 21. november kl. 14.00 i Herning Kirke
Vi dykker endnu en gang ned i 125 års historie. Denne gang med Sognepræst Jens Moesgård Nielsen og igen
Villy Stampe. De to historiske arrangementer kommer ikke til at overlappe, men supplere hinanden.

To

festlige

Kirkerevy-forestillinger

med gruppen

Marie Kiks

Fredag den 21. november og Lørdag 22. november. Begge aftener kl. 19.30 i Herning Kirke
I anledning af jubilæet vil Hernings populære revygruppe MARIE KIKS tage Folkekirken generelt – og 125 års jubilaren
Herning Kirke i særdeleshed– under kærlig humoristisk behandling. Det sker med en
eksklusivt til jubilæet arrangeret, fuldstændig forrygende og fejende flot KIRKEREVYJubilæumsforestilling.
Sådan skrev Herning Folkeblad i forbindelse med Marie Kiks’ optræden på det regionale
spillested FERMATEN i januar i år: ”De syv sprøde kvinder i Marie Kiks har noget på
hjerte, og de leverer det med stor charme...”
Efter begge forestillinger inviteres der til ”Revy-Café” i Kirkehuset. Find mere info om billetsalg m.v. på Herning Kirkes hjemmeside på www.herningkirke.dk

"Alletiders
Fredag

den

historie" med

28.

november kl.

Lise P

19.00
"Alletiders Historie" er en musikalsk genfortælling af juleevangeliet for hele familien. Der
spreder sig en eventyrlig stemning, når juleevangeliets farverige persongalleri fortæller
deres del af historien: Kameler, engle, hyrder og får - ja, selv det vrantne æsel, som bærer
Maria – synger om, hvordan det var, at være med til den første jul. Indimellem sangene
fortæller Svend Erik Petersen fra jule-evangeliet. Han er far til Lise og har skrevet alle
sangteksterne, og han er kendt for sin store fortælleglæde og fabelagtige evne til med
finurlige rim at få smilet frem hos både børn og voksne. Velkommen til at høre juleevangeliet på en ny og sjov og nærværende måde.
Dørene åbnes kl. 18.15. Entre: kr. 70,-
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Bifrost

søndag den

27.

april ved sognepræst

Jens Moesgård Nielsen

Foto © Løvstad Foto

Øverst fra venstre:
Mads Krogh
Kristiansen, Jens Toft
Kristensen, Alexander
Dybdahl Troelsen,
Sebastian le Fevre
Andersen, Marcus
Peter de Gregorio, Freja
Kruuse Gadegaard,
Mathilde Hauge
Jørgensen, Martha
Beth Engmann, Naja
Nybo Nielsen, Maja
Førrisdahl Henriksen,
Mille Klit Bendixen
(Vestervangskolen),
Mikela Breum Knudsen
og Alberte Pichard
Nikolajsen

Konfirmander fra Parkskolen og Herning Friskole søndag den 27. april ved sognepræst Jens
Moesgård Nielsen. Sognepræst Ulla Elvira Hermann konfirmerede Sidse Marie Højgaard Andersen

Foto © Løvstad Foto

Øverst fra venstre:
Sidse Marie H. Andersen
Laura Marie B. Horsbøl
Olivia Bygh Boll
Casper Benthin Madsen
Philip D. Johannesen
Tobias O. Jørgensen
Sille Brinch Sindberg
Alberte B. Winding
Anna V. B. Sandfeld
Emilie T. Bukhave
Stine Tonsberg Koch
Salli Beck Jensen
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Konfirmander

fra

Midtjyllands

kristne

Friskole

lørdag den

3.

maj ved sognepræst

Bo Knudsen

Midtjyllands

kristne

Friskole

søndag den

4.

maj ved sognepræst

Bo Knudsen

Øverst fra venstre:
Rasmus Thorup Holm
Emil Bredvig
Steffen Peetz-Schou
Mikkel Bredvig
Joakim Skov Jensen
Benjamin Nyborg
Marcus Vorsaa Lajgaard
Simon Rønde Bak
Rasmus M. Kjeldgaard
Jacob Rask Clausen
Simon J. S. Nurmisto
Annejulie M. Eggertsen
Mette Landkildehus
Rebekka Thusholt
Tanja N. B. Poulsen
Julie Ditlev Knudsen
Michelle H. Østergaard
Lotte Schriver Larsen
Mathilde S. Hansen
Sofie Ariel Steenbjerg
Louise Lorensen
Hannah V. Eklund
Rebekka S. Kofoed
Laura Cecilie Lemmeke

Konfirmander

fra

Foto © Løvstad Foto

fra

Øverst fra venstre:
Tobias Sig Sonne
Joachim M. Nørgaard
Kristian H. Jacobsen
Nicklas Y. Frederiksen
Daniel K. Kølbæk
Jonas Kristensen
Ulrik F. S. Kristensen
Philip F. Vestergaard
Sarah F. Vestergaard
Ida Christine K. Lejbølle
Sara Vad Høst
Nanna Toft Andersen
Mathilde Kristine
Kragh-Schwarz
Louise Søndergaard
Anna Damgaard Hansen
Stephanie Hald Jensen
Sophia Amalie Valentin
Foto © Løvstad Foto

Konfirmander

Konfirmander 2014
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Bispevalg

Foreninger

Som det vil være de fleste bekendt, har biskop Karsten Nissen valgt at søge sin afsked i
2014. Karsten Nissen har været biskop over Viborg stift i 18 år. Der skal derfor vælges
en ny biskop. I skrivende stund har fire kandidater meldt deres kandidatur.

med
tilknytning til
Herning Kirke

For børn
Unge

Missionshuset Bethania

Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
Kirkehuset.

Torvet 9, Herning. Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
”Et hus med en mission”

Henrik Stubkjær

•
•

Henrik Stubkjær, Haslev, som er
generalsekretær for Folkekirkens
Nødhjælp.
Peter Hedegaard, som er valgmenighedspræst i den grundtvigske

Holstebro.
•	Carsten Haugaard Nielsen som er
sognepræst i Christianskirken i
Aarhus.
•	Niels Christian Kobbelgaard som er
domprovst i Aalborg.
valgmenighed i

Kfum

og Kfuk i Herning
Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
”Børn og unge skal vide, at de kan tro”

Sidste frist for opstilling af kandidater er den
11. juni, så der kan stadig nå at komme flere
til. For at kunne stille op, skal en kandidat
have mindst 75 stillere blandt de 1618 stemmeberettigede.
Kandidaterne har allerede holdt nogle møder,
hvor de præsenterer sig selv, og i august vil
der blive afholdt nogle debatmøder, hvor alle
opstillede kandidater er tilstede.
Valget foretages af to omgange ved urafstemning blandt stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster, ligesom valgmenigheder tildeles stemmer i forhold til deres medlemstal.
Hvis en kandidat får mere end 50 % af stemmerne i første valgrunde, er vedkommende
valgt til ny biskop. Ellers går de to med flest
stemmer videre til anden valgrunde, hvor
valget så afgøres.
Den ny biskop indsættes i Viborg Domkirke
den 23. november 2014.

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30  96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Peter Hedegaard

Babysalmesang

Fællesskab
Sogneeftermiddagsmøder

legestue

Babysalmesang finder sted i kirken
hver torsdag fra kl. 10.15 11.00. Det nye hold begynder d. 28.
august.
Forløbet strækker sig over 8 gange.
Underviser: Sognemedhjælper Frauke
Meldgård. Deltagelsen er gratis.
Husk forudgående tilmelding på
smh@herningkirke.dk eller sms til
30 55 12 07.

Livsoplysning  Forkyndelse 
Samvær
Den 3. torsdag i måneden
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14-16. Kaffebord á 20 kr.
Torsdag den 19. juni:
Ella Høgild, Holstebro. ”To år blandt
hundrede uldhoveder.”
Ella Høgild har boet i alt 7 år i Afrika,
og fortæller denne eftermiddag oplevelser fra to år på et pigehjem i Nigeria.

Sogneudflugten
Udflugt

til

Østjylland

Torsdag d. 21. august kl. 9.30-ca. kl. 18.00.
Årets sogneudflugt går denne gang
til Østjylland. Vi skal bl.a. besøge byerne Horsens (Horsens Statsfængsel)
og Skanderborg (Skanderborg Sø og
Slotskirken).
Deltagerpris for busturen, for middag
(ekskl. drikkevarer) og eftermiddagskaffe med brød: 300,- kr.
Tilmelding senest den 14. august
til sognepræst Bo Knudsen eller
sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

Anonyme Alkoholikere

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Besøgstjenesten

Ønsker du at blive besøgsven,
eller ønsker du at få en besøgsven,
så kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard 3055 1207

Alle kandidaterne har hjemmesider, hvor man
Niels Christian Kobbelgaard
kan orientere sig om deres synspunkter og
holdninger.
Du kan læse mere her:
• Henrik Stubkjær: www.viborgbiskop.dk
• Peter Hedegaard: www.peterhedegaard.dk
• Carsten Haugaard Nielsen: www.carstenhaugaard.dk
• Niels Christian Kobbelgaard: www.viborgbisp.dk
Carsten Haugaard Nielsen
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Herning Kirkes

og

Kirkecaféen
Hver onsdag kl. 10-12
i Kirkehuset. Pris 20 kr.
9

Musik i
Herning Kirke
Søndag 8. juni		
10.00
Pinsehøjmesse med musik af John
Høybye.
Diplomoverrækkelse til de mange
sangere i drengekoret, som har bestået
årsprøver i korsang, solosang og
hørelære.
Torsdag 26. juni		
19.00
Ørehængerkoncert med Herning
Kirkes Drengekor.
Værker af Mozart, Haydn og danske
komponister
Entré 50 kr.
Når intet andet er anført, er Herning
Kirke arrangør af koncerten.

Herning
Kirkehøjskole
Program efterår 2014  Historiens
for kristendommen – og omvendt

betydning

2014 er et stort jubilæumsår. Ikke bare i Herning Kirke, der fylder 125 år. 2014
er nemlig året, hvor vi markerer en lang række jubilæer.
• 1814: 200 året for tabet af Norge, jubilæum for Den danske Folkeskole og
Det danske Bibelselskab
• 1864: 150 året for slaget ved Dybbøl og tabet af Sønderjylland, Slesvig og
Holsten.
• 1914: 100 året for Første Verdenskrig.
• 1939: 75 året for Anden Verdenskrig.
• 1989: 25 året for Berlinmurens fald.
Det vil Herning Kirkehøjskole sætte fokus på. Hvordan er disse skelsættende
begivenheder prægede af kristendommen og hvordan har de påvirket kristendommen.

6.

september i

4.

oktober i

Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 7

Cand. Teol. Cecillie Vestergaard Raaberg, København:
1814: ”Krig og fest”
Bibelselskabet fødsel og ny tid. Hvilken rolle har Bibelen spillet i udformningen af det danske samfund, som vi kender i dag?

Seniorkort
Herning Taxa tilbyder
pensionister over 65 år et
gratis Seniorkort.

Man kan tilmelde sig ved at udfylde en
formular på www.herning-taxa.dk
Det betyder at man som pensionist
sparer op til 25 % på sin taxakørsel. Det kan naturligvis også benyttes
i forbindelse med kørsel til gudstjenester, koncerter og arrangementer i
kirkehuset. 

Herning Kirkehus

Dr. Teol. Jens Holger Schørring, Riiskov
1914: ”Den store krig – og kirkerne”
Krigen, der ændrede teologien og synet på Gud og mennesker – og samtidig
ændredes forholdet mellem Europas kirker og kristenheden uden fro Europa.

1. november på Herning Friskole,
H. C. Ørstedsvej 68

Rektor, cand. Teol. Henning Kjær Thomsen, Aarhus
1939: ”Gud findes ikke”
Dietrich Bonhoeffers Gudstanke i 2. verdenskrig religionskritiske lys.

6. december i Hedeagerkirken,
Gl. Landevej 33

Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster
1989: "Kirken efter murens fald"

Velkommen til Hotel Herning

75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen.
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både
Herning Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn,
Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.

Timeplan:
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 – 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 – 11.45: Foredrag (2. afd.)
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Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00

www.hotelherning.dk
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Gudstjenester
H
K
i

Juni

1. 6. s.e. Påske
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor
8. Pinsedag
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
		Kirkehjælp
9. 2. Pinsedag
		 10.00: Bo Knudsen
15. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Herning Kirkes Missionsprojekt
22. 1. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
		 Kollekt: Kirkefondet
29. 2. s.e. Trinitatis
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard (B)
		 Kollekt: Diakonissestiftelsen

Juli

6. 3. s.e. Trinitatis
		 8.30: Juma Kruse og Svend Erik Søgaard
		 10.00: Juma Kruse og Svend Erik Søgaard
		 Indsættelse af præstevikar
		 Kollekt: Nicolai Tjenesten
13. 4. s.e. Trinitatis
		 8.30: Juma Kruse
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Juma Kruse
		 Kollekt: Tværkulturelt Center
20. 5. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen		
		 Kollekt: Kirkens Korshær, Herning
27. 6. s.e. Trinitatis
		 8.30: Juma Kruse
		 10.00: Juma Kruse
		 Kollekt: Diakonhøjskolen

August

3. 7. s.e. Trinitatis
		 8.30: Juma Kruse
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Juma Kruse
		 Kollekt: Menighedsplejen
10. 8. s.e. Trinitatis (BJ)
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Folkekirkens Mission
17. 9. s.e. Trinitatis (B)
		 8.30: Juma Kruse
		 10.00: Juma Kruse
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
24. 10. s.e. Trinitatis (BJ)
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen Familiegudstjeneste
		 Kollekt: Børne og ungdomsklubber ved
		 Herning Kirke

erning

Rytmiske

irke

28. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Juma Kruse
		 Efterfølgende kirkekaffe.
31. 11. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Luthersk Missionsforenings Ydre
		Mission

September

7. 12. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (K)
		Konfirmandvelkomst
		 Kollekt: Danmission
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

Børnekirke (B)

Ved højmesser er der under prædikenen
Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
For alle børn.

Juniorkirke (J)

To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse.

Konfikirke (K)

Gudstjenester, hvor konfirmanderne er sammen.

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.

Prædiken

på nettet

Lyt til månedens prædiken 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.

gudstjenester

Herning Kirke kl. 20.00
 Fredag den 5. september
Tema: "Connected"
Taler: Teologistuderende Michael Nygaard,
Aarhus
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.
Se www.rytmisk.com

Eftermiddagsgudstjeneste

 Torsdag 28. august kl. 14.30 - Bo Knudsen
Efterfølgende kirkekaffe

For

børn og børnefamilier

Spaghetti-gudstjenester

Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning
med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis.
Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag 27. august kl. 17.30 - 19.15
Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig
gudstjeneste.
Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spaghetti, kødsovs og alt godt fra salatbaren.

Udflugt

for alle børnefamilier

Søndag den 31. august
Vi mødes lige efter familiegudstjenesten ved
kirken.
Vi kører fra Herning Kirke til ”Søndre Anlæg”
her i Herning.
Transport sker familievis i egne biler.
Program:
• Frokost ude i det fri. Man tager selv sit
grillkød med samt tæppe eller campingstole,
service og bestik. Der er en fælles grill på
stedet.
Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og
brød. Fri saftevand, juice og vand.
• Efter frokost er der familievenlige aktiviteter, som Lisbet og Mette står for. Der er
også en god legeplads i anlægget.
• Eftermiddagskaffe. Vi kommer med kage, og
I tager selv kaffe med.
• Oprydning efter kaffen, og vi siger tak for i dag!
Tilmelding:
Senest onsdag den 27. august til enten Bo eller
Frauke. Det er gratis at deltage på udflugten.
Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og
voksne i jeres familie.
Venlige sommerhilsener fra
Bo, Frauke, Lisbet og Mette

