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Trinitatis

– nu er der fest i et halvt år!
Trinitatistiden begynder i år med Trinitatis søndag 31. maj og
efterfølges derpå af 24 søndage, der er nummereret efter hvor
mange søndage, der er gået siden trinitatis. Der er kun en enkelt
undtagelse, og det er den 22. søndag efter trinitatis, som i år
udgår, da det er den første søndag i november – og dermed Alle
Helgens Dag. Den 25. søndag efter trinitatis afsluttes kirkeåret
med den søndag, der hedder Sidste søndag i kirkeåret – i år er
det 22. november.
Med andre ord fylder Trinitatistiden i år næsten et halvt år, og
ikke desto mindre er Trinitatis noget, mange ikke umiddelbart
forstår.

Treenigheden –
afgørende?

for langt ude eller helt

Hvad er trinitatis da? Det er festen for den treenige Gud.
Trinitatis er latin for treenighed, og alle søndagene herefter
handler om, hvordan den treenige Gud er i verden, i sin kirke og
lever i menighedens fællesskab.
Når vi fejrer gudstjeneste er det Gud selv, der som den korsfæstede og opstandne Kristus selv er tilstede og både møder os og
er i os og mellem os med sin Ånd i menigheden.
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Kirkens

Kig om på bagsiden af kirkebladet. De næste mange, mange søndage har navn efter
TRINITATIS. Det er uden sammenligning den længste sammenhængende periode.
Mange tænker måske, at treenigheden er for kompliceret eller
for langt ude. En ting er at forholde sig til Gud. Findes Gud og
hvordan er Gud? Noget andet af forholde sig til en Gud, som er
treenig.
Men lige så besværligt det kan synes, lige så afgørende er det.
Vi kan ikke opgive tanken om treenigheden, for så opgiver vi
kristendommen!

Profet,

klog mand eller

Gud?

At Gud er treenig, er en måde at sætte ord på det afgørende, at
Gud er altings skaber og herre (Faderen), og at Gud blev menneske i Jesus (Sønnen) og at Gud er tilstede iblandt os, i os og
mellem os nu og her (Helligånden)
Hvis vi laver en rangordning og kun vil kalde Faderen (Den
almægtige, Himlens og jordens skaber) for Gud, bliver Jesus
Kristus noget helt andet. Så har Gud ikke taget skridtet og er
blevet menneske for vores skyld. Er Jesus Kristus ikke Gud, må
han være en klog mand, en guru, en profet (som muslimerne
siger) eller en ærkeengel (som Jehovas Vidner siger). Så er Gud
uantastet og intet fundamentalt er ændret for os.
Men evangeliet fortæller, at Jesus gennem sit liv, sin lidelse og
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sin død gik ind under menneskers vilkår for at drage mennesker
ind i fællesskab med Gud. Mennesker, der har vendt sig fra Gud.
Jesus er Kristus, formidler, frelser, forsoner, banebryder, vejen,
sandheden og livet. Og Jesus Kristus er Gud selv. At Jesus fjerner
synd og ondskab og bryder dødens magt er ikke muligt, hvis ikke
netop det er Gud der handler, når Jesus handler. En klog
mand eller en profet kan ikke frelse.
Og hvis ikke vi tør tro, at Gud ved sin
Helligånd er tilstede i sin kirke, i menighedens fællesskab og at han styrker
og opliver mennesker, så er vi jo
bare overladt til os selv og vores
meninger om ham.

Gud

er gået ind i
vores verden

Trinitatis er troen på at
Gud, som den treenige Gud er gået ind
i vores verden og
vores liv og er med
os altid.
Når vi går i kirke
sammen er vi sammen med Gud, ved
at vi hører Guds
ord, fejrer måltid
med Gud og modtager Jesu Kristi
legeme og blod. Og vi
er sammen med Gud
ved netop at være sammen med hinanden, for
i de andre, i menighedens
brogede mangfoldige fællesskab er Kristus. Ja, han er i
den anden og i dig.
Derfor er Trinitatis tiden også
kirkens grønne vækstlaboratorium,
hvor vi møder Gud og vokser i troen
og i fællesskabet. Det er i al fald meningen.
Kun Guds Ånd kan gøre, at det sker. 
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Nu

kommer de

...

til

Kirkecafé

Det er onsdag formiddag. Klokken er ni,
og traditionen tro er der snart Kirkecafé
ved Herning Kirke.
Af praktikant
Elsebeth Jepsen,
3K uddannelsen
i Aarhus
De frivillige i Kirkecaféen, et par kvinder og en enkelt mand, er i fuld gang i
kirkehusets køkken. Der skæres brød,
brygges kaffe og ost hentes frem fra
køleskabet. I salen ved siden af køkkenet er der også stor aktivitet. Der
bliver lagt hynder på stolene, de syv

spurgt til sin gode hukommelse og sin omfattende paratviden:
- ”Men jeg er ikke
særlig bibelstærk”, siger
Jørgen. ”Der skal du have
fat i de andre ved bordet”.
Hvorefter resten af
bordet benægter og
smiler.
Jørgen sidder sammen med blandt andre
Ellen, Birgit, Vita og
Knud. Tilsammen går
de under betegnelsen ”de
kloges bord” af arrangørerne, fordi de tit kommer
med kloge indspark.

firkantede borde bliver dækket op til
kaffen, og endelig bliver de mange
højskolesangbøger delt rundt på bordene.
Klokken er ved at være halv ti, da de
første gæster til Kirkecafeen begynder
at indfinde sig. Kvinde efter kvinde,
de fleste 60+ og mange med rollator,
kommer og hænger overtøjet fra sig,
og stiller også rollatorerne fra sig i en
lang række under knagerækken. I dag
er bordene dækket i forvejen, men
skulle det en onsdag ske, at de frivillige
ikke er helt færdige, så plejer de at få
lidt hjælp fra gæsterne.

Lærer
kende

Nu skal man ikke tro, at der kun kommer kvinder i kirkecafeen. Der er
også mænd. Én af dem er Jørgen. Han
begyndte at komme i Kirkecafeen for
fire år siden.
- ”Det startede med, at jeg hørte, at
der kom en præst i caféen,
der skulle fortælle
om fem stærke
kvinder fra
Bibelen. Og
så er jeg kommet siden”, som
han forklarer og
fortæller videre:

Aktivitet i køkkenet forud for kirkecaféen.
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- ”Men ellers er der mange forskellige, interessante oplæg. Blandt andet
har pastor Hartvig Wagner fortalt om
astronomi”.
Jørgen kommer også andre steder, fx
på Aktivhøjskolen om tirsdagen, så det
er ikke altid til at erindre, hvor man har
hørt hvilke oplæg.
Derudover er han aktiv i Blindesamfundet, og er også selv næsten blind.
Jørgen er altid flittig til selv at
komme med kommentarer og oplysninger til forsamlingen i Kirkecaféen.
Sidst, hvor der var tale om Kurt Ravn,
kunne han oplyse om en faktuel fejl i
musikvalget til Tv-serien Matador.
I dag, hvor emnet er ”9. april 1940”
fortæller Jørgen om sin egen oplevelse
for 75 år siden. En krigsveteran fra
1864 skulle begraves netop d. 9. april,
så Jørgen husker, hvordan rustvognen
kørte gennem byen med kisten dækket
af Dannebrogsflag.
Jørgen er beskeden, da han bliver

nye at

Sidekammeraten Ellen
læste for et par år siden
i Herning Folkeblad
om muligheden for at
komme i Kirkecafeen.
På hendes første dag
i Kirkecafeen, lige som
i dag, var det lokalhistoriker Villy Stampe der holdt foredraget om ”Originaler fra Herningegnen”.
Ellen har været glad for at komme i
caféen lige siden, glad for at lære nye
mennesker at kende:
- ”Noget jeg rigtig godt kan lide er,
når vi har en hemmelig gæst, så man
bliver overrasket”.

Deler

oplevelser

Undervejs i dagens foredrag om
9. april er der,
skønt det alvorlige emne, masser
af grin i salen, da
Villy Stampe viser
billeder af det danske cykelkompagni og soldaterne på
cykel.
Undervejs deltager tilhørerne

selv med 9. april-oplevelser. Villy
Stampe begynder med at fortælle, at
han tydeligt husker sin fars ord om de
tyske soldater: ”Nu kommer de!”
Også Ellen kommer med kommentarer til foredraget af Villy Stampe om
9. april.
Hun ved nemlig, hvornår man kan
se den nye film om 9. april i biografen
her i Herning:
- ”Der er Seniorbio klokken to i
eftermiddag”, proklamerer hun.
Det er også Ellen, der har fået lokket
sin gamle skolekammerat Birgit, som
kommer fra Arnborgområdet, med til
Kirkecafeen.
- ”Ja, det var Ellen der ringede og
fortalte, at hun kom hernede og fik mig
med”, fortæller Birgit.

Fællesskab

I Kirkecafeen tænker man på hinanden. Hvis der er nogen, som plejer
at komme, der pludselig ikke dukker
op, kontakter man dem for at finde ud
af, om der er sket noget.
De resterende fra bordet, Knud og
Vita, spiller klaver på skift, når der
skal synges sange og salmer. I dag blev
den alvorlige 9. april blødt op med befrielsessangen ”En lærke lettede”.
Nu er klokken næsten tolv. Formiddagen er forbi, og den ene rollator efter den anden forsvinder ud af
kirkehuset.
- ”Hvor er min stok?” spørger
Jørgen. Hvorefter én af de andre fra
bordet hjælper med at finde den. Så er
også han parat til hjemturen. 
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Konfirmander

fra

Konfirmander 2015

Parkskolen, Herning Friskole m.m. 12.

april

2015

ved sognepræst

Jens Moesgård
Nielsen

Øverst fra venstre:
Christian Høgild Kudsk
Sune Lütken Møller
Laursen
Nicklas Skærbæk Green
Malthe Emil Høj Pedersen
I midten fra venstre:
Karl Emil Grand
Mads Albek Thorup
Uffe Faaborg Borgvardt
Oliver Zelik Kjeldsen
Hinton
Andreas Ploug Jørgensen

fra

Midtjyllands

kristne

Friskole

fredag den

1.

maj ved sognepræst

Bo Knudsen

Midtjyllands

kristne

Friskole

lørdag den

2.

maj ved sognepræst

Bo Knudsen

Foto © Løvstad Foto

Bagerst fra venstre:
Daniel Bentien Schmidt
Daniel Becher
Jens Rindom Sønderup
Hans van Tuong Carlsen
Markus Hougaard Andersen
I midten fra venstre:
Sebastian Krüger Sonne
Nikolai Buur Holt
Wendy Dyrholm Madsen
Nikoline Ørum Kongsgaard
Jørgensen
Daniel Nygaard Ostersen
(Sønderagerskolen)
Forrest fra venstre:
Monica Condori Foldager
Skov
Therese Maria Christensen
Angel Marie Akalvizhi
Sounthararagavan
Miriam Lynge Feldbak
Johanne Katrine Bjerre

Foto © Løvstad Foto

Nederst fra venstre:
Sarah Bro Gnanarajah
Julie Schjøtt Buhl
Maja Grønbæk Nielsen
Julie Weyergang
Nichola Holdgaard

Konfirmander

fra

Bifrost

søndag den

26.

april ved sognepræst

Jens Moesgård Nielsen
Øverst fra venstre:
Karl Skov Henriksen
Frederik Ørskov Egebjerg
Magnus Christian R. Merrild
Oscar Brændgaard
Daniel A. H. Petersen
Clemen Dalgaard

Foto © Løvstad Foto

I midten fra venstre:
Johannes Wemmelund
Kristian Skov Henriksen
Karoline Hjelm Kristensen
Anna Victoria Mau Osbar
Lucca Olivia Duff
Emma Uldum Christensen
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Nederst fra venstre:
Sofie Tornøe Jacobsen
Emma Sofie Nielsen
Selma Sofia B. V. Taaning
Freja Hagelskjær Olesen
Freya Renée Villadsen
Luna Traina Skjoldborg

Konfirmander

fra

Bagerst fra venstre:
Mads Fuglsang
Markus N. M. Kristensen
Erik Sahlholdt Hansen
Andreas Mørk-Pedersen
Nicklas Stokholm Pedersen
Andreas Theodor
Teglgaard Christensen
Alexander Kristensen
Mads Ludvig T. Fagerlund
I midten fra venstre:
Mathias Bøgel Lassen
Carl Caspersen
Carl Gustav T. Fagerlund
Tobias Randorf
Jonas Ørts Niese
Jacob Inberg Østergaard
Emilia M. Frederiksen
Sofie Braun Voetmann
Smilla Celina G. Gøttsche
Faith Hayrat Said
Forrest fra venstre:
Maria Christensen
Miriam Christensen
Simone B. Jørgensen
Ida Marie G. Nielsen
Jane Braun Voetmann
Helene K. H. Pedersen
Victoria Ørum Jørgensen
Cecilie Thorsen Møller

Foto © Løvstad Foto

Konfirmander
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I

begyndelsen
var ordet
- kan vi kaste mere
lys over det?
Af Tobias Ramm
Eberlein,
medlem af
menighedsrådet
Selvom de har ordet i deres magt, har
det længe været et ønske blandt vores
præster at få udstyret Herning Kirke
med tidssvarende AV-udstyr for at få
endnu flere strenge at spille på for at
forkynde evangeliet. Når dagens tekst
ligefrem kalder på at blive belyst ved
hjælp af et billede; når én central sætning vil være rar at trække frem i tekst
for hele menigheden; når en sang eller
salme, der ikke har fundet vej i salmebogen (endnu), er den, der har det rette
perspektiv lige dén dag, ja så er det idag
en større logistisk udfordring at rigge
et mobilt lille lærred til eller kopiere
sangblade mm. for at de strenge kan slås
an. Det kræver forberedelse i god tid og
udgør ikke en løsning, der rimer særlig
godt med det flotte kirkerum vi har.

Det

swinger ikke helt...

De samme udfordringer står vi også
overfor ifm. kirkens rytmiske gudstjenester - hvor der ved hver eneste gudstjeneste benyttes billeddannende udstyr.
Så en mere blivende AV-installation er
imødeset med længsel også ift. denne
del af forkyndelsen i sognet.

Nye

muligheder

Ifm. altergangen svinder menighedssangen idag langt hen af vejen ind
til korets stemmer - mon ikke det er
salmeteksten menigheden mangler at
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kunne se? Og hvem ved - måske åbner
et tidssvarende AV-udstyr op for ideer
til helt nye arrangementer, der bidrager
i menighedens liv og vækst?

Vi

arbejder på sagen

Menighedsrådet har i længere tid arbejdet med at finde frem til udstyr,
der tilgodeser disse ønsker og samtidig
ikke skæmmer kirkerummet - hverken
når det er i brug eller er slukket.
Provstiet har også kunnet se behovet
og har bevilget et betydeligt beløb til
formålet.
Kirkeudvalget er i samarbejde
med flere mulige leverandører nået
frem til den løsning, der både funktionelt og især arkitektonisk passer
bedst i Herning Kirke, baserer sig på
3 projektorer under loftet, der er rettet
mod hhv. sideskibenes endevægge og
et gemt motorlærred over korbuen.
Desværre har det vist sig, at prisen for
denne løsning pga. de krav, rummets
størrelse og belysning stiller til udsty-

Foreninger

med
tilknytning til
Herning Kirke
Missionshuset Bethania
Torvet 9, Herning. Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
”Et hus med en mission”

For børn
Unge
Herning Kirkes

og

Sogneeftermiddagsmøder
legestue

Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor,
far, bedsteforældre, nabo eller en ung
pige i huset.
Ingen tilmelding nødvendig – bare
mød op!
Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i kirkehuset.

Babysalmesang

rets lysstyrke og kontrastforhold, ligger
højere end provstiets bevilling.

55.000

kr

Det er hvad vi mangler, for at kunne
sætte udstyret op. En lang stribe af
fonde har været ansøgt for at rejse
pengene, men desværre uden det ønskede resultat. Derfor håber vi nu på,
at vi i menigheden har mennesker
nok - måske bl.a. DIG - der er villige til
at hjælpe til med et beløb - stort eller
småt. Gaver til formålet kan indbetales
til menighedens konto reg.nr. 7620
kontonr. 0002052627.
En anden mulighed er at komme og høre
Herning Kirkes Drengekors støttekoncert den 3. sept. 2015, hvor overskuddet
ubeskåret vil gå til formålet.

Skal

vi kunne se
om hjørner?

En af de udvidede muligheder udstyret kunne rumme, var transmission
af hvad der sker ved alteret og i koret,
så det kan ses i sideskibene, hvor man
idag må nøjes med, hvad der er synligt
for ens indre øje. Det kræver dog et
kamera og tilhørende betjeningssystemer. Skal dette realiseres kræver yderligere min. 75.000 kr.
I våbenhuset og i kirkehuset er der
ligesom på kirkens hjemmeside fundraising-termometre, der hver uge opdateres med hvor langt vi er fra mål.
Og skulle menighedens gavmildhed
sprænge alle rammer, vil et evt. overskud blive reserveret til forbedringer af
kirkens lydanlæg. 

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”

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.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Fællesskab

Vi inviterer til babysalmesang i kirken
hver torsdag fra kl. 10.15 -11.00.
Det nye hold begynder d. 20. august.
Forløbet strækker sig over 8 gange.
Underviser: Kirke- og kulturmedarbejder 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.
18. juni: Pastor Kaj Anker Jensen,
København/Thyborøn.
Har emnet: ”Fra bondedreng til præst
til billedkunstner”, hvor han fortæller
om sit liv og sine billeder.

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hver onsdag på et
interessant og indholdsrigt program,
gerne med fokus på et bestemt emne,
som fx musik og sang, livshistorier,
litteratur, billeder, kreativt værksted,
dagens gæst og m.m..
Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00 i
kirkehuset og er åben for
alle.
Kaffebord kr. 20,-

Besøgstjenesten

Ønsker du at blive besøgsven, eller
ønsker du at få en besøgsven, så
kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard 3055 1207

Sogneudflugten
Turen går til Thyholm og Thy
Torsdag den 20. august. Afgang fra Kirkehuset kl. 9.30.
Første stop på denne tur bliver én af de smukke Helligkilder
på Thyholm. Vores frokost får vi serveret på den populære
Tambohus Kro. Efterfølgende kører vi videre til Danmarks
største og mindste landsbykirke i henholdsvis Vestervig
og Lodbjerg. Når eftermiddagskaffe er indtaget på Agger
Badehotel tager vi færgen fra Agger til Thyborøn og kører

HUSK

g
Tilmelding senest torsda
.00
12
kl.
ust
den 13. aug

hjemad gennem Klosterheden. Forventet hjemkomst til
Kirkehuset ca. kl. 18.00.
Pris for transport i bus, middag (ekskl. drikkevarer) og kaffebord: 350,- kr. pr. pers.. Betales på turen.
Tilmelding senest torsdag den 13. august kl. 12.00 til én af
sognepræsterne eller kirke-kulturmedarbejderen. 
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Musik i
Herning Kirke
To. 4. juni
16.30/19.00
Herning Kirkes 1. Sangfest
Målet med Herning Kirkes første
sangfest er at skabe en ramme, hvor
alle sangglade mennesker kan mødes
og synge sammen.
Kl. 16.30 mødes en stribe lokale kor
eller nodelæsende enkeltpersoner og
øver.
Kl.19.00 åbnes dørene for alle, som
har lyst til at synge. Aftenen afsluttes
med en musikandagt med sognepræst Jens Moesgård Nielsen. De
mange sangere ledes af Mads Bille,
ved tangenterne sidder Kristian
Marius Andersen og Herning Kirkes
Drengekor deltager også.
Tilmelding til den del af arrangementet, som begynder kl.16.30 til
lise@denjyskesangskole.
Pris: kr. 50,- incl. et let aftensmåltid.
Ingen tilmelding til arrangementet
kl.19.00.
To. 18. juni
19.00
Sommerkoncert med Herning Kirkes
Drengekor.
Koret synger musik af bl.a. Carl
Nielsen, hvis 150 års fødselsår i år fejres over hele verden. Desuden synges
et blandet program med værker af
bl.a. Palestrina, Bach, Belfour Gadiner
og Lotti.
Entré 75 kr./50
Lø. 27. juni
16.00
Koncert med drengekoret PetitsChanteurs-du-Mont-Royal, Canada.
Koret synger et flot program med
værker af bl.a. Brahms, Poulenc og
Palestrina. Herning Kirkes Drengekor
er vært for canadierne og de to kor
synger også en fælles afdeling ved
koncerten.
Entré 75 kr/50 kr.
Lø. 15. august 11.00
Klokkekoncert med Benjamin Davis
Maach.
Koncerten høres bedst på torvet foran
kirken eller på selve byens torv.
Når intet andet er anført,
er Herning Kirke arrangør af
koncerten.
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Himmel
U2's

og hav i ét

Besøg Bang & Olufsen Herning

sange som salmer

Af sognepræst
Jens Moesgård Nielsen
Som det vil være mange bekendt er jeg meget
inspireret af den irske rockgruppe U2, og har
også længe arbejdet med U2 både til personlig
inspiration og i forkyndelse og undervisning.
Sammen med Jørgen Lasgaard, korshærspræst i Aarhus har jeg skrevet en bog om U2's
album ”No Line on the Horizon” fra 2009. Vi har været på vej
med bogen siden 2010. Nu er den endelig klar til udgivelse her i
juni. Bogen hedder Himmel og Hav i ét - U2's sange som salmer.
Bogen er nærlæsning af dette album med perspektiver til hele
U2's værk.
I sommeren 2015 er U2 på verdensturné efter at de har
udgivet deres nyeste album ”Songs of Innocense” (anmeldt i
kirkebladet i december 2014). Ved henvendelse til mig kan man få en
kort gennemgang af det nyeste album samt oversættelse af alle sangene fra ”No Lin
on the Horizon” til dansk.
Bogen er på 256 sider og kan købes på nettet som e-bog og print on demand hos
de fleste danske net boghandlere eller via boghandleren som print on demand, samt
i et begrænset oplag hos forfatterne.
Pris (forventet): e-bog: 99 kr. Print-on-demand via nettet: 175 kr. Direkte via
mig: 125 kr. 

Udflugt for alle
til Søndre anlæg
Søndag den 30. august
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Kom

En helt unik butik - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

RUM TIL TANKER?
Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

Efter familiegudstjenesten kl. 10.00 kører vi
til ”Søndre Anlæg”, hvor vi hygger os sammen unge og ældre i nogle timer.
Transport sker i private biler, og vi skal nok få plads til alle.

Program:
•

•
•
•

- vi bygger på dialog og samarbejde!

Frokost i det fri. Man tager selv sin frokost eller sit grillkød med samt evt.
tæppe eller campingstole, service og bestik. Der er en fælles grill på stedet,
samt et begrænset antal borde og bænke. Fri Salatbar til alle med dressing,
pasta og brød.
Efter frokost er der familievenlige lege og aktiviteter, og god mulighed for
snak.Der er også en god legeplads i anlægget.
Eftermiddagskaffe: Tag selv kaffekurven og kagen med
Oprydning efter kaffen, og vi siger tak for i dag!
Det er gratis at deltage på udflugten.

Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00

Velkommen til alle – i alle aldre – og
tag gerne din nabo med, til en hyggelig
eftermiddag i Søndre Anlæg.
Venlige sommerhilsener fra Lisbet, Mette,
Frauke og Bo

www.hotelherning.dk
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5. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Anders Kobbersmed
7. 1. s.e. Trinitatis
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
		 Kollekt: Gideonitterne
14. 2. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Diakonissestiftelsen
21. 3. s.e. Trinitatis
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen(B)
		 Kollekt: Sct. Nicolai Tjenesten
28. 4. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Tværkulturelt center

Juli

5. 5. s.e. Trinitatis
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Kirkens Korshær, Herning
12. 6. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Diakonhøjskolen
19. 7. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt
		 ”Støt unge på Vestbredden”
26. 8. s.e. Trinitatis
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Folkekirkens Mission

August

2. 9. s.e. Trinitatis
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Børne og Ungdomsklubber
		 ved Herning Kirke

erning

Rytmiske

gudstjenester

Herning kirke kl. 20.00

irke

9. 10. s.e. Trinitatis
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
16. 11. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Luthersk Missions Ydre Mission
23. 12. s.e. Trinitatis
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen(B)
		 Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt
		 ”Støt unge på Vestbredden”
27. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Bo Knudsen
		 Efterfølgende kirkekaffe
30. 13. s.e. Trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen. Familiegudstjeneste
		 Kollekt: Herning Sogns Menighedspleje

September

4. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00 Jim Pfrogner
6. 14. s.e.trinitatis
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen Konfirmandvelkomst
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

4. september: Ungdomskonsulent Jim
Pfrogner, Viborg.
Se www.rytmisk.com
eller facebooksiden: Rytmisk gudstjeneste i
Herning Kirke
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i
Kirkehuset.

Eftermiddagsgudstjeneste

 Torsdag 27. august kl. 14.30 Bo Knudsen
Efterfølgende kirkekaffe.

For børn og børnefamilier
Spaghettigudstjenester

Gudstjenester i børnehøjde
og fællesspisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info:
smh@herningkirke.dk
Onsdag 19. august kl. 17.30 – 19.15.
Vi inviterer børnefamilierne til en gudstjeneste
i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren. Vi begynder med
spisningen i kirkehuset kl. 17.30, og ca. kl. 18.15
går vi over i kirken.
Ingen tilmelding - man kommer bare.

Herning Kirke
på facebook

Børnekirke (B)

Ved højmesserne 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.

Kirkekaffe

Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i
Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Herning Kirke har fået en
facebook-side, hvor man
kan følge med i kirkens
aktiviteter.
Hvis man går ind på siden
og klikker på ”synes godt
om”, får man automatisk
nyheder og orientering om
gudstjenester og arrangementer.

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.

Man kan naturligvis også fortsat orientere sig på
vores hjemmeside: www.herningkirke.dk

