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N yt

fra
menighedsrådet
Af formand
Arne Bach

Ting skifter igennem livet, ind
imellem hurtigt og til andre tider
langsomt.
Jens Moesgård Nielsen blev sygemeldt til nytår, men kommer nu
tilbage på halv tid og forhåbentligt
snart på fuld tid. Vi byder dig meget velkommen tilbage, Jens, og
håber på fortsat god bedring, og at
du vil trives i dit embede.
Leif Mortensen kom - ved provstens mellemkomst - os til hjælp
ved at være vikar her indtil maj på
fuld tid og i maj på halv tid. Mange tak for det, Leif Mortensen. Vi
er glade for, at du ville og kunne
hjælpe os, mens der var behov.

Derudover vil vi sige goddag og
velkommen til Poul Kristensen,
som bliver indsat som præst i
Herning i en 50% stilling fra 15.
maj 2016. De andre 50% skal
Poul Kristensen være kirkebogsførende præst i Kølkær. Der er
tillagt nogle funktioner til det
embede, Poul Kristensen skal beklæde i Herning: funktion i arresten og ved Blå Kors varmestue.
Vi håber dog, du først og fremmest vil være præst for menigheden i Herning Sogn - med nogle
funktioner. Vi håber også, du vil
trives i dit embede, Poul.
22. maj var der indsættelsesgudstjeneste i Herning kirke kl. 10,
herefter udvidet kirkekaffe, hvor
menigheden fik lejlighed til at
hilse på Poul Kristensen og hans
hustru.

blomst
Af Leif H.
Mortensen,
Aulum

Et sted i verden fandtes i gamle dage
et blomsterur. Måske eksisterer det
stadig. Blomsterne i uret var placeret i en rækkefølge, så de åbnede sig
i takt med døgnets rytme, efterhånden som timerne skred frem.
Der var blomster, der åbnede sig i
den tidlige morgen, andre hen på
formiddagen, atter andre åbnede
sig midt på dagen - og sådan fortsatte det. Ja, der var endda blomster,
der lukkede sig op midt om natten.
Blomsteruret var praktisk. Den
blomsterkyndige kunne på uret se,
hvor på døgnet man var.

Adresser
Præster

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag: mandag
Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1 ◆ 97 12 04 17
bakn@km.dk ◆ Fridag: mandag
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Præstegårdsvænget 5, Kølkær
97 14 70 52 ◆ pnk@km.dk Fridag:
mandag
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 ◆ 23 26 68 49 ◆ sels@km.dk

Herning Kirkes Hjemmeside
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www.herningkirke.dk

Kirkens kontor

Østre Kirkevej 1 ◆ 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
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 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk ◆
Fridag: mandag

◆

27 40 13 74

Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A ◆ 20 27 98 27
smh@herningkirke.dk
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ter langs livets vej
Blomsteruret prædiker om menneskelivet. Tænker vi på livet som et
døgn, så minder uret os om, at der
på alle tider i livsdøgnet er blomster, der åbner sig og folder sig ud
- selv i det mest trøstesløse nattemørke. Det gælder om at få øje på
dem og frydes over dem. Gud give,
at vi aldrig må havne så meget i
enten overmod eller mismod, at vi
ikke længere kan se blomsterfloret
langs livsvejen.
Dernæst prædiker blomsteruret
om, at der også er blomster at plukke i en hver alder og situation i livet.
Ja, og der er blomster at give videre
til vore medmennesker. Det gælder
om at følge det slogan, der lyder:
Giv mig en blomst, mens jeg lever!
Selv at plukke og at række videre til
andre.

billedes frugter at bære, da lod Gud
en rose opskyde (DDS 122 v. 3-4).
Og salmeforfatteren Brorson slutter sin salme med en bøn om, at vi
aldrig må miste rosen, Jesus Kristus
(v. 8). For i ham har vi syndernes
forladelse og håb.
Mens disse linier skrives står foråret for døren. I den skønne forårstid gælder det helt konkret, at der
er blomster, der folder sig ud langs
livsvejen. Lad os fryde os over dem.
Plukke af dem til os selv og give vi-

dere til andre. Og lad os åbne for
det under, der sker, så vi får øje på
den store i det små.
Med disse ord ønsker jeg alle en
god sommer og siger samtidig en
stor tak til alle for den tid, jeg fik
den glæde, at være vikarpræst ved
Herning kirke.

Blomsterne kan vi give forskelige
navne. For eksempel kan vi kalde
nogle af dem for muligheder, vi får,
glæder, smil, et godt ord. Andre kan
vi benævne som gode relationer i
livet osv. Så godt har Gud lagt tilværelsen til rette for os, at der livet
igennem er blomster at plukke til os
selv og blomster at række videre til
andre.
Men den ypperste blomst er Jesus. Blandt de mange navne, der
i salmebogen gives Jesus, er også
»blomsten« f. eks rosen. I salmen
»Den yndigste rose er funden«
(DDS 122) kaldes Jesus netop en
rose, ja, endda »Den yndigste rose«.
Den betegnelse bærer han med rette. Da vi havde tabt den ære, Guds
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Konfirman
Konfirmander fra Parkskolen og Herning Friskole
søndag den 3. april ved Erik Nikolajsen
Bagerst fra venstre:
Victor Vind Sandgaard, August
Lambæk West, Magnus Borreskov
Gravgaard, Tobias Svenning 		
Pedersen, Lasse Ostersen Lindholdt, Kristian Østergård Loberto,
Jakob Jiang Enevoldsen, William
Borg Damkjær Hansen, Silas
Cæsar Kruse.
I midten fra venstre:		
Andreas Stubkjær Højfeldt,
Simon Hjorth Nielsen, Lisa Baun
Sønderby Jensen, Celina Bjerre
Kaad, Josefine Brantlov Villemann,
Natascha Arulnathan Herskind,
Rasmus Vig Laugesen,
Jacob Ørskov Laursen.
Forrest fra venstre: 		
Victoria Anna Kjeldsen Hinton,
Cecilie Edel Wiche, Laura Schnedler Bogh, Maja Tonsberg Koch,
Cille Nybo Thiim, Victoria Karin
Wiche, Maria Højbjerg Boisen

Konfirmander fra Bifrost
søndag den 24. april ved Leif Mortensen
Bagerste fra venstre:
Nils-Christian Kjær Thorsen,
Kasper Klausen, Nicki Kjellerup
Andersen, Oliver Hülle,
William Kring Østergaard,
Christian Riis Gaardsted Petersen.
I midten fra venstre:
Karl Emil Kjærulff Trillingsgaard,
Agnes Lynge Sandbo, Marie
Højmose Grønlund Andersen,
Sofie Nørgaard Olsen, Clara Friis
Nielsen, Bjørk Ella Rostholm
Sørensen, Alberte Schnieber
Klausen, Hjalte Lykke Bundgaard
Sørensen.
Forrest fra venstre:
Laura-Nilda Skibbild Mena Neyra
Christensen, Kristine Cronhammar, Frederikke Lykke Jensen,
Emma-Sofie Mohrsen Nordström,
Agnete Steenholt Jørgensen,
Mille Nybo Nielsen
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2016
Konfirmander fra Midtjyllands Kristne Friskole
lørdag den 30. april ved Bo Knudsen

Bagerste fra venstre:
Joshua Kolsboe Lejbølle,
Sebastian Markussen Nørgaard,
Peter Søgaard Kofoed, Anders
Staun Myrup, Magnus Ryan
Pedersen, Jakob Vingborg Eklund,
Johannes Mølgaard Due
Kristensen.
I midten fra venstre:
Clara Thorup Holm, Katrine
Knudsen, Marta Delphine Helene
Jensen, Mette Bruun Nørgaard,
Nanna Brøgger Pilgaard.
Forrest fra venstre:
Lina Maria Bøgel Lassen, Anna
Kathrine Hald Nielsen, Pauline
Tiedemann Kloster, Freja
Yderstræde Frederiksen,
Line Grandahl Nørgård Lauridsen,
Alberte Bøegh.

Konfirmander fra Midtjyllands Kristne Friskole
søndag den 1. maj ved Bo Knudsen
Bagerste fra venstre:
Julian Tjagvad Madsen, Alexander
Aarestrup Kruse, Manuel Østrem
Mørch, Andreas Mundbjerg
Nykjær, Sebastian Lauritsen,
Marcus Kjær Mikkelsen.
I midten fra venstre:
Nikolaj Valdemar Maag Busch
Bødker, Joachim Tynes Lauridsen,
Miriam Kristensen, Lea Kirstine
Gui Lauridsen, Anne Sofie Storm
Christensen, Emil Morratz
Kjeldgaard, Lukas Skovbakke
Andersen,
Forrest fra venstre:
Sille Vad Høst, Sofie Rose
Hedelund, Celina Dalsgaard
Jensen, Trine Nørmark Bau
Poulsen, Cecilie Nygaard Bergdahl,
Cecilie Moos Eggertsen.
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BESØGSTJENESTEN
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få
en besøgsven, så kontakt sognemedhjælper Frauke
Meldgård på 20 27 98 27.

O pslag

Sogneudflugten
»TUR til FUR«
Torsdag den 18. august. Afgang fra Kirkehuset kl. 9.30.
i Salling i den
Programmet for udflugten ser således ud: Formiddagskaffe
rs middag på
2-rette
JENLE
erhjem
smukke have ved Jeppe Aakjærs kunstn
guide
lokal
med
øen
på
ur
Rundt
Regitzesminde Kro på Fur - 2 timers
Langog
uen
Bispeh
Hyw,
Jens’
Bette
(hvor vi bl.a. skal se Gammel Havn,
og
bolle
m.
Kaffe
Fur
Kirke,
ns
Morte
stedhuller) - Besøg og andagt i Sct.
lagkage på Regitzesminde Kro.
Forventet hjemkomst til Kirkehuset ca. kl. 18.00.
Velkommen til en spændende tur til Limfjordsøen.
kaffebord:
Pris for transport i bus, middag (NB! Inkl. drikkevarer) og
350 kr. pr. pers. Betales på turen.
Tilmelding senest torsdag den 11. august kl. 12.00
til én af sognepræsterne eller kirke-kulturmedarbejderen.

Udflugt for al
le til Søndre a
nlæg
Søndag den 28

. august
Efter familiegudstjenesten
kl. 10.00 kører vi til »Sønd
re Anlæg«, hvor vi hygge
ældre i nogle timer. Transp
r os sammen unge og
ort sker i private biler, og
vi skal nok få plads til alle
.
Program:

• Frokost i det fri. Man
tager selv sin frokost elle
r sit grillkød med samt evt
service og bestik. Der er
. tæppe eller campingstole
en fælles grill på stedet, sam
,
t et begrænset antal borde
Fri salatbar til alle med dre
og bænke.
ssing, pasta og brød.
• Efter frokost er der fam
ilievenlige lege og aktivitet
er og god mulighed for sna
Der er også en god legepl
k. 			
ads i anlægget.
• Eftermiddagskaffe: Ta
g selv kaffekurven og kag
en med.
• Oprydning efter kaffen
, og vi siger tak for i dag!
Det er gratis at deltage på
udflugten.
Velkommen til alle - i alle
aldre - og tag gerne din na
bo med til en hyggelig eft
ermiddag i Søndre Anlæg
.
Venlige sommerhilsener fra
Lisbet, Mette, Frauke og Bo

6

stavlen
rytmiske
gudstjenester

Herning kirke k
l. 20.00

Fredag den 3. juni: Rytm
isk unplugged i Kirkehuse
t. Banko,
lovsang, socialt samvær
og andagt.
Fredag den 2. septembe
r: Mikael Høj
Gudstjenester for alle! Me
d salmer, rytmiske sange,
		
rytmisk musikgruppe, præ
diken, forbøn, nadver m.
m.
Efter gudstjenesterne er
der kirkecafé i Kirkehuse
t.
Se mere på facebooksiden
:
Rytmisk gudstjeneste i He
rning Kirke

ÉEN

KIRKECAF

ag på et inte
er hver onsd
d
by
ed
m
en
e
fé
rn
ca
Kirke
ogram, ge
dholdsrigt pr
og
ressant og in
som fx musik
e,
n
emt em
st
vt
be
ti
et
ea
å
kr
p
,
s
er
foku
billed
er, litteratur,
ri
to
is
sh
liv
g,
san
.m..
ens gæst og m
værksted, dag
onsdag kl.
sine døre hver
er
n
åb
en
fé
for alle.
Kirkeca
uset og er åben
eh
rk
ki
i
0
.0
12
10.00 .
Kaffebord 20 kr

Sognerejse til
Lutherland

I 1517 slog Martin Luther de 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg som startede reformationen. I 2017 skal vi derfor fejre 500 års
jubilæum for reformationen. Det gør vi bl.a.
ved et række sogneaftner om Luther, men i
foråret 2017 arrangerer vi også en sognerejse
til »Lutherland«.

Sogner
eftermiddagsmøde

geligt
el, sang, livsoplysning og hyg
Et kristent fællesskab med Bib
fællesskab.
på
des 1. og 3. torsdag i måneden
Møderne er åbne for alle og hol
t kl. 14-16.
skift i Bethania og Kirkehuse
		
ia: Marianne Kring, Herning:
Torsdag den 2. juni i Bethan
læg og lovsang.
»Hvorfor synge lovsang?«. Op
uset: Ole Blume, Vinderup: 		
Torsdag den 16. juni i Kirkeh
vej«.
»Mennesker jeg mødte på min
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne!

Reserver allerede nu dagene. Vi tager afsted
17. maj og returnerer 21. maj 2017. Vi bliver indlogeret på hotel i Erfurt og tager derfra ture til de vigtige lutherbyer Wittenberg,
Eisleben og Torgau, ligesom
vi naturligvis skal besøge
borgen Wartburg, hvor Luther oversatte Det Nye Testamente.
Nærmere informationer om
pris og program senere.
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Ny

præst ved

H erning K irke

Poul Nygaard Kristensen er pr. 15. maj 2016 ansat som sognepræst i Herning og Kølkær sogne. Med ansættelse 50% i hvert sogn. Poul Nygaard Kristensen blev indsat i de
2 kirker den 22. maj, og præsenterer sig herunder.

Af sognepræst
Poul Nygaard
Kristensen

Hej!
Jeg hedder Poul Nygaard Kristensen,
og jeg glæder mig rigtig meget over at
skulle være præst i Herning og Kølkær kirker!
Jeg er gift med Malene på andet år,
og vi venter vores første barn til november. Vi har boet i Kølkær de sidste
måneder, hvor jeg har været konstitueret sognepræst det sidste halve år. Jeg
kender efterhånden halvdelen af min
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nye stilling, og jeg ser frem til også at
blive en del af Herning Kirke.
Malene og jeg har indtil fornylig boet
i Brabrand ved Århus, hvor vi begge
har studeret. Malene er jurist og arbejder på Møltrup Optagelseshjem i
Timring. Jeg har taget min bachelor
i teologi ved Menighedsfakultetet og
har siden taget kandidateksamen fra
Århus Universitet, som jeg afsluttede
i 2011. Derefter har jeg arbejdet i Israelsmissionens Unge som ungdomssekretær. Mens jeg var ansat her, blev
jeg samtidig ordineret til en ulønnet
stilling i Århus Valgmenighed, hvor
vi har haft vores gang, indtil jeg blev
ansat som konstitueret sognepræst i
Kølkær og Rind/Kollund.

Jeg brænder for kirken i vores land,
og jeg tror på, at den igen kan være
den livgivende kraft, som den før har
været. Derfor er det vigtigt for mig,
at gudstjenesten ikke står alene, men
giver inspiration, håb og glæde til
at leve i troen der, hvor man er i sin
hverdag. Jeg tror på, at troen bedst
leves ud i fællesskab, og jeg har erfaret, hvordan et levende fællesskab kan
bringe liv til mennesker, der ikke er så
ressourcestærke.
Jeg glæder mig til at arbejde med,
hvordan det kan se ud i Herning og
Kølkær, og Malene og jeg glæder os til
at lære en masse dejlige mennesker at
kende i de to sogne!

Foreninger medtilknytning til Herning Kirke
Missionshuset
Bethania

Torvet 9, Herning • tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

Kfum & 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«

For børn
& Unge
Herning Kirkes
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.

Indskrivning af
konfirmander
ke
til Herning Kir
2016-2017

– 17.30
Onsdag 1. juni kl. 17.00
1
vej
Kirkehuset, Østre Kirke
dtjyllands
NB: konfirmander fra Mi
Parkskolen,
Kristne Friskole, Bifrost og
får information om
indskrivning via skolen.

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

FOLKEVIRKE

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16.
Entre for ikke-medlemmer: 61 kr.

Anonyme 		
Alkoholikere

AA Herning holder møde
i Kirkehuset: Mandag og
torsdag kl. 19.00 og lørdag kl. 14.
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«
i kirkens Krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Babysalmesang

Noas ark – et tilbud

Vi inviterer til babysalmesang i kirken
hver torsdag fra kl. 10.15-11.00. Tilbuddet henvender sig til babyer mellem 3
og 8 måneder sammen med mor eller
far (eller begge). Et nyt hold begynder
torsdag d. 25. august.
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. På mail til smh@
herningkirke.dk eller sms til 20 27 98 27.
Et babysalmesangsforløb strækker sig
over 8 gange, og deltagelsen er gratis.

til børn og børnefamilier

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Gudstjenester i børnehøjde og fæll
esspisning med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag d. 10. august
kl. 17.00 - 18.30.
Vi inviterer børnefamilierne til en
gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grøn
t
fra salatbaren.
Vi begynder med
en kort gudstjeneste i kirken
og går derefter
i kirkehuset
til spisningen.

NOAS ARK er et tilbud for familier med
børn mellem 8 mdr.
og 6 år. På programmet har vi altid en god
historie fra Børnebibelen, lidt sang og musik samt små aktiviteter, tilpasset børnenes alder.
Vi mødes i kirkehuset kl. 16.30 onsdag
d. 8. juni og onsdag d. 24. august. Med
fælles spisning fra kl. 17.15 til 18.30. De
voksne betaler 30,- kr. hver, og børnene
spiser gratis.
Tilmelding, senest 2 dage før, til kirkeog kulturmedarbejderen på smh@herningkirke.dk eller sms til 2027 9827
Mange hilsner fra Lene Bøttiger Wallberg, frivillig leder i NOAS ARK og Frauke Meldgaard, kirke- kulturmedarbejder.

Ingen
tilmelding man kommer
bare.
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Musik

i
herning
kirke
Søndag d. 12. juni kl. 10.00
Ved højmessen kl. 10.00 er
der diplomoverrækkelse til de
drenge i drengekoret, som har
bestået prøver og optagelsesprøver på Den Jyske Sangskole
Tirsdag d. 28. juni kl. 19.00
Koncert med Herning Kirkes
Drengekor. Præsentation af
korets program til koncerttur til
Østrig. Ved orglet Kristian Marius Andersen. Dirigent Mads
Bille. Entre 75 kr.
Kun salg ved døren.
Lørdag d. 20. august kl. 11
Klokkekoncert med
Benjamin Davis Mach.

Herning Kirkes
Sangfest nr. 2
Torsdag 2. juni kl.16.30
Sidste år deltog en række kor og en række enkeltpersoner i kirkens første sangfest. Mere end 200 mennesker havde en dejlig eftermiddag og aften, og det vil
vi gentage.
Sidst på eftermiddagen mødes en stribe lokale kor og øver sammen.
Kl. 19.00 åbnes dørene for alle, som har lyst til at synge. Så synges på livet løs
indtil kl. 21.00, hvor aftenen afsluttes med en musikandagt.
De mange sangere ledes af Mads Bille, organist Kristian Marius Andersen og
Herning Kirkes Drengekor deltager naturligvis også i den hyggelige aften. Hvis
man vil være med både til øvningen og selve andagten, kan man tilmelde sig på
rie@denjyskesangskole.dk
Det koster 75 kr. pr næse, og så får man noder og en sandwich til aftensmad.
Når man er tilmeldt får man tilsendt noder og en nærmere orientering.
Hvis man kun ønsker at deltage som menighed, er det gratis, og der er ikke tilmelding.

Konfirmation
i Herning kirke.
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Besøg Bang & Olufsen Herning

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

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN

SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode
håndværk skabt med de reneste råvarer.
Vi arbejder med en klassisk brødfremstilling, der gør
vores friskbagte brød til en kulinarisk oplevelse.
Vi foretrækker at bruge kvalitetsprodukter,
når vi bager. Det er med til at sikre
den gode smag og det sunde brød.

www.skolegadensbageri.dk

Skolegade 3
7400 Herning
Tlf. 97 12 06 24

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

- vi bygger på dialog og samarbejde!
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
STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

VESTERGADES STENHUGGERI
VESTERGADE 61 · 7400 HERNING
TLF. 97 12 05 93 · WWW.GUDNASON.DK
Åbent: mandag-torsdag 10.00-16.30 og fredag 10.00-16.00

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

www.hotelherning.dk
1111

Gudstjenester
H
K
i

DaG
juni

Kirkedag

Indsamling

5.
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Diakonhøjskolen
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Herning Sogns Missionsprojekt
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Folkekirkens Mission
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Folkekirkens Nødhjælp
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Børne- og ungdomsklubber ved
Herning Kirke
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Luthersk Missions Ydre Mission
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Herning Sogns Missionsprojekt
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Børne- og ungdomsklubber ved
Herning Kirke
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Familiegudstjeneste
Udflugt for alle bagefter
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Rytmisk gudstjeneste
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Gudstjeneste
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konfirmandvelkomst
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JMN

september

2.

Fredag

4.

15. s. e. trin.

Danmission

Herning Kirke
på facebook
Find Herning Kirke på
facebook og klik på
»Synes godt om«,
så får du automatisk orientering
om gudstjenester og
arrangementer.

JMN: Jens Moesgård Nielsen • BK: Bo Knudsen • PNK: Poul Nygaard Kristensen • SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.
Børnekirke. Ved højmesserne er der under prædikenen børnekirke i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke. To gange i måneden, for
børn i 3. - 6. klasse.
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 ugens 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.

