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Et meget vigtigt valg
om menighedsrådsvalget i Herning Kirke
Af Henny Rønnow, næstformand i Menighedsrådet
Den 11. november skal der vælges et nyt
menighedsråd ved Herning Kirke. Det er
et meget vigtigt valg, som jeg gerne vil slå
på tromme for.

Engagement og ansvar
Vi har ved Herning Kirke et meget engageret menighedsråd, som i den grad
arbejder for, at vi har gode forhold for
både ansatte og menighed.
Jamen, hvad laver et menighedsråd,
vil nogen spørge, og det er et relevant
spørgsmål, for normalt går menighedsrådsarbejdet stille og roligt og påkalder
sig ikke mediernes og offentlighedens
interesse.
Først og fremmest skal et menighedsrådsmedlem underskrive menighedsrådsløftet, som i sin enkelhed går ud på at
arbejde for kirkens liv og vækst ud fra
den evangelisk-lutherske tro.
Den almindelige opfattelse af
menighedsrådsarbejde er, at vi mest tager
os af de administrative opgaver. Sørger
for at det praktiske omkring vores kirke
er i orden. Det er rigtigt, at dette arbejde
skal gøres, men løftet siger mere, og det
er nok så vigtigt. Vi skal også arbejde
for at give gode vilkår for evangeliets
forkyndelse. I det arbejde skal vi hjælpe
og støtte vore præster, som vi hver især
har evner til.

En mangfoldighed af opgaver
Et menighedsråd er også arbejdsgivere
for kirkens ansatte, som vi både vælger
og ansætter. Det siger sig selv, at opgaven
at vælge præst til sin kirke og menighed
er meget vigtig. I det hele taget er arbejdsopgaverne mangfoldige, og der er
næsten ingen grænser for, hvad man
kan hjælpe med, hvis det er det, man
gerne vil. Det er lige fra at lave kirkekaffe
en søndag, være kordegn om søndagen,
holde styr på økonomien og meget meget
mere. Hele menighedsrådet holder møde
én gang om måneden, og derudover er
der nogle udvalgsposter, som skal besættes, så vi ikke alle skal involveres i hele
arbejdet. Der er et udvalg, som tager sig
af bygningerne, et udvalg der planlægger
aktiviteter ud fra kirken, et udvalg der
hjælper med korets arbejde o.s.v.

Ufatteligt spændende ting er sket
I de år, jeg har siddet i rådet, er der sket
rigtig mange spændende ting. I 1989
havde Herning Kirke 100 års jubilæum,
hvor vi bl.a. fik det flotte klokkespil.
Senere det store arbejde med hele kirkepladsen og de 2 smukke tilbygninger ved
indgangen. Der var mange meninger om
det, men det var ufatteligt spændende og
har været mig en nydelse, hver gang jeg
går i kirke, at vi har fået den pæne indgang. I året 1999 kunne Herning Kirkes
Drengekor fejre 50 års jubilæum og i den
anledning indvie Mads Peter Jensens
unikke pulpitur, som næsten er blevet et

kunstværk i sig selv.

Kraftig anbefaling og
opfordring!
I det hele taget kan jeg ikke anbefale nok
at påtage sig opgaven at lade sig opstille
til et menighedsråd. Det er en rig gerning,
som giver meget tilbage til en selv. Jeg
taler af erfaring, da jeg har været medlem
af Herning Kirkes Menighedsråd i over
20 år, og som et menighedsrådsmedlem
sagde til mig forleden: ”Det kan være
svært at få nogen til at stille op, men det
er endnu svære at få dem til at holde op
igen.” Han har selv været medlem i 24 år,
så det taler for sig selv.

Nyt kirkehus og stort jubilæum
I de næste 4 år er der nye spændende
opgaver på programmet. Vi skal have
renoveret vores kirkehus og bygget en
tilbygning, så der bliver plads til alle vore
aktiviteter ud fra kirken.
Herning Kirkes Drengekor fylder 60
år, så der er også udsigter til festligheder.

Kom mandag 15. september!
Hvis du er medlem af folkekirken og har
interesse for Herning Kirke, så meld dig
på banen og kom til orienteringsmøde og
opstillingsmødet den 15. september.
Lige så vigtigt er det, at Kirkehuset
bliver fyldt til bristepunktet af interesserede for vores kirke til at vælge mellem de opstillede kandidater.

Orienterings- og opstillingsmøde
om menighedsrådsvalget
Mandag den 15. september kl.19.30
Der bliver informeret om menighedsrådets arbejde og om det kommende menighedsrådsvalg
Der bliver herpå et eller flere opstillingsmøder med kandidater til det kommende valg.
Medlemmer af folkekirken, der har bopæl i Herning sogn eller har løst sognebånd til en af præsterne ved Herning kirke har stemmeret.
Alle interesserede er velkomne. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.
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Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Musikken

bryder grænser…
Frauke Meldgaard begyndte som
Herning Kirkes nye sognemedhjælper fra 1. august 2008.
Jens Moesgård Nielsen har mødt hende
til en samtale om livet og forventningerne til det nye job.

Født nær en grænsekiosk
Frauke Meldgaard er født i Tyskland lige
på grænsen til Danmark. Opvokset som
nabo til en grænsekiosk på en gård, hvis
marker stødte op til Danmark. Som barn
løb hun efter en ko, der var på springtur
til Danmark, og det kostede en forstuvet
fod. Siden skulle Danmark komme til at
betyde en del mere…
Meget tidligt blev hun optaget af
musik, og da hun besluttede sig for at
søge ind på konservatoriet stod valget
mellem Hannover hjemme i Tyskland,
og så eksotiske Århus i Danmark. Hun
valgte det eksotiske og oplevede et
løst, impulsivt, idérigt og flagrende
studiemiljø – meget forskelligt for
det ordnede tyske skolesystem med
strenghed og disciplin. I dag er hun
glad for at have begge dele med: Både
disciplinen og det mere løsslupne og
kreative.

En skarp grænse trækkes
Efter en række år i Danmark blev der
trukket en skarp grænse i hendes liv.
Begge hendes forældre døde inden for
kort tid, og hendes verden brasede sammen. Efter et år, hvor hun vendte ryggen
til Danmark og bl.a. begyndte på teologi
i Kiel, fandt hun ud af, at hun savnede
Danmark og musikken og vendte ”hjem
til Århus”.
Som diplomuddannet i klassisk akkordeon (en slags harmonika) fik hun job på
Herning Musikskole og var her i over ti
år. Her mødte hun Bjarne, som er museumsleder på Danmarks Fotomuseum. De
blev gift i 1992 og har to børn: Niklas på
15 og Julie på 10 år.

Kirken trækker..
Frauke havde en stor lyst til at prøve
kræfter med arbejdet ved en kirke, og
hun blev så sognemedhjælper i Ikast
sogn og med disciplin og energi kastede
hun sig ud i alt det nye.
Det er nu en meget erfaren sognemedhjælper, der efter en årrække i Ikast nu
begynder et nyt kapitel her i Herning
sogn.
Hun afslører, at hun længe har haft
et godt øje til Herning Kirke og derfor måtte slå til, da chancen bød sig.
Hun stopper i Ikast på et højdepunkt og
glæder sig nu til de nye udfordringer. I
Ikast var det børne- og ungdomsarbejde,
der fyldte, mens Frauke her i Herning
kommer til at beskæftige sig både med
børn, unge, voksne og ældre.

Stor forventning
Frauke glæder sig meget til arbejdet med
voksne. At prøve kræfter med bl.a. kristendomsundervisning og kirkecafé. Hun
fornemmer, at hun kommer til et sogn,
der forventer meget, og det passer hende
godt. Hun kan lide kombinationen af
at bruge sin erfaring og få helt nye udfordringer.
”Kirken har fantastiske rammer, og
man kan forkynde på usædvanligt mange
måder”, siger Frauke Meldgaard. ”Det
handler om at forbinde det gamle og det
nye, og altid være fokuseret på kvaliteten
i det, man gør."
Frauke vil naturligvis gøre brug
af sin musikalitet. ”Jeg har oplevet at
musikken og det kreative baner vej til

at komme i kontakt med mennesker og
bryde grænser”.
Herning sogn kan derfor glæde sig til
at få glæde af en sognemedhjælper med
harmonikaen over skulderen, der glæder
sig til at møde folk i alle aldre.

Fraukes arbejdsområder
bliver bl.a.:
Legestue, spaghettigudstjenester,
minikonfirmander, konfirmander,
undervisning i kristendom, kirkecafé, netværksskabning i kirken,
rekruttering af frivillige.

Frauke Melgaard kort
Gift med Bjarne Meldgaard • To børn

Hvad optager hende sommeren 2008?

Musik
Bøger 		
Film eller tv
Mad		
Rejsemål		

Randi Laubek
Den nye aftale – det nye testamente på nudansk + dameblade
Dokumentarserie om Hitler
Italiensk
Toscana
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Kirken er også for
senior-folket
Senior-folket:
Kirkecafé: Onsdag kl. 10-12,
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Sogneeftermiddag: 3. torsdag i
måneden kl. 14-17, Kirkehuset, Østre
Kirkevej 1

Ældre og
gangbesværede:

Gudstjeneste i Herning Kirke:
Torsdag kl. 14.30 fire gange om året.

Beboere på
plejehjem og
ældreboliger:

Nørregade 30: 2. torsdag kl. 14.30,
Dagligstuen.
Nørregades Plejehjem: Onsdag
kl. 15.00, Fællesstuen på øverste etage.
Lindegården: Torsdag kl. 10.15,
Fællesstuen i kælderen.

Herning Kirkes
Legestue
Fredage kl. 9.30-11.30
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1

For børn i alderen 0-6 år ifølge med
voksne.
Første gang: fredag den 5. september
Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie
og leger med børnene - og de voksne får
en kop kaffe og hygger sig.
Leder: Frauke Meldgaard,
sognemedhjælper

Biskop Karsten Nissen:

En gammel
folkekirke i
en ny tid

Herning Kirkehøjskole efterår 2008

Mandag den 6. oktober
kl. 19.30 i Kirkeladen,
Kirkebyvej 15, Gjellerup

Kirkehøjskolen mødes lørdage kl. 9-11.15
Pris: 180 kr. for alle fire foredrag (140 for pensionister og efterlønnere)
Tilmelding til kasserer Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Telefon: 97125063
Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også i kirkerne og på biblioteket.
Yderligere information ved kursusleder Ragnhild Ibsen. Telefon: 97124569

Karsten Nissen har skrevet en bog med
overskriften for denne aften som titel. I
den siger han bla., at kirken er sat til at
bringe evangeliet til det danske folk, og
derfor må folkekirken missionere. Som
fyrtårn i samfundet skal kirken gøre sig
nærværende; ikke på egne vegne med
på Guds.

Tema om store kristne personligheder fra det tyvende århundrede - med
Martin Luther King, Desmond Tutu, Oscar Romero og Dietrich Boenhoeffer

•
•
•
•

Lørdag 6.september: Herning Friskole Else Marie Wiberg Pedersen om Oscar Romero
Lørdag 4. oktober: Gullestrup Kirke Jakob Holm, Århus om Dietrich Bonhoeffer
Lørdag 1. november: Herning Kirke Jørn Brøndal, Kolding om Martin Luther King
Lørdag 6. december: Hedeagerkirken Peter Lodberg om Desmond Tutu

Tak til Annette

Annette Nørgaard har siden september sidste år og indtil 1.
august været ansat som vikar for sognemedhjælperen. Vi har
været meget glade for Annettes indsats både når det gælder
tilrettelægning af bl.a. Kirke Caféen og en række praktiske
opgaver, som hun har varetaget. Hun er altid gået til opgaverne
med et smil og har været vellidt af alle. Der skal hermed lyde en
stor TAK til dig Annette, og vi ønsker dig alt godt fremover. 		
Karl Erik Bang, på vegne på medarbejdere og menighedsråd.

Velkommen til Anna-Margrethe
Siden april har Anna-Margrethe Bohsen været ansat som
kordegnemedhjælper på Kirkekontoret for Herning, Fredens
og Hedeager Sogne. Ligesom kordegn Per Damgaard, kommer
Anna-Margrethe Bohsen fra Ikast, og vi er glade for at kunne
sige, at alt godt kommer fra Ikast! Vi er glade for at have dig i vores
medarbejderstab.
Jens Moesgård Nielsen, på vegne på medarbejdere og menighedsråd.
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Kaffen koster 25 kr. Alle er velkomne.
Arr. Provstikomitéen for Folkekirkens
Mission

Musical i
Herning Kirke
25. november
kl. 19.00-ca. 20.00
Blaakilde Ungdomsskole
på besøg
35 efterskoleelever fra Blaakilde
Ungdomsskole opfører en musical med
masser af sang, musik og dans. Stykket
er målrettet til konfirmander og unge
opefter, men er selvfølgelig for alle.
Gratis adgang.

Tanker fra en

pilgrimsvandring
Søndagen brugt på vandring
Af Lydia & Jens Egon
Lodahl
Den 25. maj 2008 - en søndag med dejligt
solskinsvejr, var der arrangeret en kort
pilgrimsvandring med udgangspunkt fra
Herning kirke. Vi sagde ja tak til at være
med, da vi ofte har talt om, at det ville
være godt i den ellers forjagede dagligdag, vi ofte oplever, at stoppe op og helt
være til stede i Guds vidunderlige natur
og lade sindet være åbent for de indtryk,
som kom til os på en sådan vandring
Vi har også ved kirkens eksistensaftener hørt Elisabeth Lidell fortælle om
pilgrimsvandring, og hvad det har gjort
ved hende.
Der var lavet et udførligt program,
som blev fulgt turen igennem, og temaet
for vor vandring denne søndag var langsomhed, frihed, stilhed, sorgløshed, fællesskab, enkelthed og åndelighed. Det
sidste tema blev belyst som afslutning
på turen ved en kort andagt i sakristiet i
Herning kirke.

Ud på bjerget..
En pilgrimsvandring
er netop ud fra

temaerne samtidig at bryde op, at være
på vej, at være i bevægelse, for at komme
til et mål. På vor livsvandring er vi på
vej til et mål, til den plads som Jesus har
beredt for os.
Vores mål var denne dag at nå ud på
”bjerget” i Knudmosen og tilbage til
Herning kirke.
Vandringen satte tanker i spil med
det samme. De, der havde arrangeret
turen, havde lånt et vandrestavskors,
som den første i truppen gik/kørte med,
så vi, der gik bagved, og alle andre i
nærheden kunne se korset.
Det at vise korset er i sig selv noget
særligt – det fortæller om, hvem vi
hører til – ja det er stort. Det var også
noget helt særligt for de personer, der
bar vandrestavskorset, og de delagtiggjorde os andre i de tanker, som de fik
under turen.

At være pilgrim
At være pilgrim er jo at være en troende,
der er på vandring, og vi er jo alle på vandring gennem livet, nogle gange alene og
andre gange sammen med andre. En pilgrim går med en meget reduceret bagage.
På vor vandring gennem livet kan vi tit
få en alt for tung bagage at slæbe på,

men som kristne må vi få lov til at lægge
alt det tunge af ved korsets fod og ved
nadverbordet få udleveret rejsekost til at
komme videre på.
Vi gjorde flere ophold på turen, et for
hvert tema, hvor vi enten sang en sang,
der blev læst et vers fra biblen eller bedt
en bøn.

Sætte tanker i sving
Turen gik i langsomt tempo, og det gav
os mulighed for at se os godt omkring
og satte tanker i sving. Det kunne være,
da vi gik ude i mosen, hvor der var en
pigtrådsindhegning, og vi gik i ”friheden”
– der var vand contra ”levende vand”, vi
gik på smalle stier, og vi stod ved en bred
vej. Vi fik talt sammen, og der var stilhed,
nærvær og fællesskab.
Turen varede ca. 3 timer, og inden
vi nåede helt ud af Knudmosen, blev vi
serviceret med kaffe/te og kiks. Det nød
vi rigtig meget, og vejret var helt perfekt
til turen – solskin og skyer (de følges
jo ad). Alt var godt planlagt til mindste
detalje, så selv kørestolsbrugere kunne
være med/og var med.
Alt i alt var det en dejlig tur, og vi vil
gerne være med igen, hvis muligheden
kommer, men det har også givet lyst til
en længere pilgrimsvandring.
Måske det er det, vi skal næste gang? n
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Missionshuset

Bethania

Torvet 9, Herning, tlf. 97 12 32 37
Indre Missions Samfund.
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 19.30
Kontakt: Formand for Indre Mission:

Elin Hansen, elinhhansen@hotmail.com;
97 12 34 38
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30
Fmd.: Laila Mogensen,
for-glem-mig-ej@sol.dk, tlf. 23 71 03 44
Eftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.

Kontakt: Erik Rindom
tlf. 97 12 93 25

Bibelgrupper
Kontakt: Grete Storbjerg, tlf. 97 26 99 27
Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen, vammen@pc.dk
tlf. 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen, hecpsj@ringamt.dk
tlf. 24 26 47 46
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.

Kontakt: Anders Simmelsgård,
tlf. 23 70 87 82, anderssim@mail.dk

Herning Indre Missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k
Hvad gør sorgen ved os - hvad gør vi med sorgen?
Torsdag den 30.okt.kl.19.30 i Kirkehuset
Sygeplejerske og familieterapeut Kirsti Kjeldsen underviser.
Den første søndag i november, Alle Helgens søndag, mindes vi i kirken vore kære,
som er gået bort. I ugen op til denne dag inviteres alle interesserede til en aften om tab
og sorg. Både dem, der sidder med en aktuel sorg,
og dem som ikke gør det, men som måske står ved
siden af. Tidligere har voksne børn taget en af deres
forældre med til denne aften. Det er et emne, der
vedkommer alle.
Aftenen sluttes af med en kort andagt i kirken.
Kaffe á 15 kr.

MIT AFRIKA

Christian Haahr
Andersen fortæller

Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Mandag den 22. september kl.19.30
Christian har arbejdet 9 år i Etiopien og
blev i foråret 2008 udsendt fra Herning
kirke for at undervise på en præsteskole i
Mbamba, Nigeria, i 3 måneder. Christian
fortæller om sine oplevelser i Afrika.

CHURCH ART i
HERNING KIRKE 2008
I Kirkehuset er der udstillet 4 malerier,
som sælges til fordel for Herning Kirkes
missionsprojekt,
”Ud med NT – ind med IT”.
Billederne er malet af Grethe Hansen og
Gunvor Bach Nikolajsen.

PRIS: Det samme som en biografbillet,
men her får du også et dejligt kaffebord
med i prisen på 75 kr.
Overskuddet fra aftenen går til Herning
Kirkes missionsprojekt: ”Ud med NT Ind med IT”

Velkommen til at se billederne og byd på
dem.

Velkommen til alle og enhver.

Auktionen afsluttes 2. november 2008
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På Kirkekontoret ligger der en liste, hvor
man kan skrive sig på med det beløb, man
byder.

KFUM og KFUK
i Herning
Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 30

MINI-TEEN
for børn 2.-6. klasse.
Torsdag 18.30-20.30.
MOK
for børn 4-7 år. Onsdag 16.30-17.45
Børnediskoklubben "Allstar" - første
fredag hver måned.
Ten Sing - 13-19 år. Onsdag kl. 19-22.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding
til Kirsten Vindum mandagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3026 8768, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk
Besøgstjenesten

Besøgstjenesten har brug for dig!
Ønsker du at blive besøgsven, eller
ønsker du at få en besøgsven, så kontakt:
Ruth Jørgensen, tlf. 97 12 02 44

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30 · Tlf. 97 22 25 99
Åbent 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

Kirke
CaféEn

Hver onsdag kl. 10-12
i kirkehuset, Østre Kirkevej 1A

Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer
onsdag formiddag og vær med til
hyggeligt samvær med andre.
• Sang og programpunkt - Kaffe og snak
• Afslutning med kort tekst/historie
• Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
• Pris: 15 kr. pr. gang
• Yderligere oplysninger:
kirkens præster.
Kom og vær med - det er for alle!

musik

i Herning Kirke
Onsdag 24. september
19.30
VOX 11 in Concert. Entré 80 kr.
Fredag 26. september
16.30
Værkstedskoncert med unge sangsolister
fra Den Jyske Sangskole.
www.denjyskesangskole.dk
Mandag 13.oktober
19.30
Folkekirkens Ungdomskor
koncert i forbindelse med 			
Landsstævne2008. www.fuk.dk
Fredag 31. oktober		
16.30
Værkstedskoncert med unge sangsolister
fra Den Jyske Sangskole.
www.denjyskesangskole.dk
Søndag 2. november
16.00
Fauré Requiem med Herning Kirkes
Drengekor, solist: Jens Søndergaard.
Orgel: Kristian M. Andersen. Dirigent:
Mads Bille.
Billetter 50 kr. ved indgangen.
Tirsdag 4. november
17.00
Messiaen Les Corps Glorieux
(De lysende legemer).
Ved orglet Kristian M. Andersen.
Lørdag 15. november
16.00
DR Juniorkoret og MidtVest Pigekor giver
koncert.
Dirigenter: Susanne Wendt og Dorte Bille.
Entré 50 kr.
Søndag 16. november
16.00
Hjerteforeningens Julekoncert

sogneeftermiddagsmøder
Møderne holdes 3. torsdag i mdr. i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1 • kl. 14-16.00 • Kaffe: 15 kr.

Program efterår 2008:
18.september: Tidl. præst ved Fredens kirke, Noe Nielsen, Ikast: ”Hvad livet lærte
mig”
16.oktober: Karin Jensen, Herning, medvirker (emne senere)
20.november: Seniorkonsulent Poul Erik Hansen,
Farsø: ”Vitaminer til seniorlivet”.

videnskab, kunst & politik
- i clinch med kirke og kristendom
Tre temaaftener i efteråret 2008
Kirkehuset kl. 19.30 – 21.30
Pris: 30 kr. pr. aften inkl. kaffe, kage og frugt.

Onsdag 10. september: Kirke og naturvidenskab
ved Torsten Ørhøj, gymnasielærer Herning
Onsdag 8. oktober: Kirke og Kunst
Billedkunstner Anita Houvenaeghel, Aalestrup
Onsdag 12. november: Kirke og Stat ved Folketingsmedlem Mogens Jensen

aDRESSER
Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1
Tlf:. 97 12 04 17
E-mail: erni@km.dk
Fridag: mandag.

Adresser

Fredag 28. november
16.30
Værkstedskoncert med unge sangsolister
fra Den Jyske Sangskole.
www.denjyskesangskole.dk

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20
Tlf. 97 12 12 56
E-mail: jcmn@km.dk
Fridag: fredag.

Søndag 30.november
10.00
Adventshøjmesse med Herning Kirkes
Drengekor
Søndag 30.november
15.15
Før Juletræet Tændes med Herning Kirkes
Drengekor og Herning Garden.

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35
Tlf. 97 12 76 33
Tlf. på sygehuskontor: 99 27 28 78
E-mail: sels@km.dk

Kirkens kontor
Kordegn: Per Damgaard
Østre Kirkevej 1
Tlf. 97 12 23 38 • fax: 97 12 23 63
E-mail: pda@km.dk
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.

Kordegnemedhjælper
Anna-Margrete Bohsen
tlf. 97 12 23 38
Email: pda@km.dk

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal
Tlf. 29 92 97 18
Tlf. 97 12 28 60 (kontor på Den Jyske Sangskole,
Nørregade 7D)
E-mail: mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag
2. organist
Kristian Marius Andersen
Tlf. 29 24 33 72
Email: marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch
Tlf. 27 40 13 74
Fridag: mandag
Sognemedhjælper:

Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A • Tlf. 97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Læs på Herning
Kirkes hjemmeside
www.herningkirke.dk
HERNING SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning Kirke og redigeres
af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens
Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet
for dec.-febr. 2008/09 indleveres senest 20/10 2008.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
Tryk: 1. edition ApS
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september
3.
		
5.
		
7.
		
		
		
14.
		
		
		
		
21.
		
		
		
		
28.

Spaghettigudstjeneste
17.30 – 19.15
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Peter Krabbe-Larsen
16.s.e.trin.
8.30: Svend Erik Søgaard (S)
10.00: Svend Erik Søgaard
Kollekt: Dansk Missionsråds efterårskollekt
17.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Blå Kors
18.s.e.trin.
10.00: Erik Nikolajsen
Høst- og familiegudstjeneste med
kirkefrokost
Kollekt: Høstoffergang
19.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Dansk Etiopermission

oktober

3. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Jon Poulsen, Hinnerup, prædiker
5. 20.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Menighedsfakultetet
12. 21.s.e.trin
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Sct Nicolai tjenesten
19. 22.s.e.trin.
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission
23. Gudstjeneste for ældre og
		 gangbesværede
		 14.30: Jens Moesgård Nielsen
26. 23.s.e.trin.
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
BUSK-gudstjeneste med kirkefrokost
		 Kollekt: Søndagsskolen i Herning kirke
31. Open by night gudstjeneste
		 21.00: Erik Nikolajsen
		 19-21: Åbent hus i kirken (Se spalten til
		 højre)

november
2.
		
		
		
		
		
7.
		
9.
		
		
16.
		
		
		
23.
		
		
		
		
30.
		
		

Alle Helgens Dag
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Danske Sømands- og
Udlandskirker
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
25.s.e.trin
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
26.s.e.trin
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Ordet og Israel
Sidste s. i kirkeåret
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Indre Mission i Danmark
1.s.i advent
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Trankebarfondet

		
		
		
		

Før juletræet tændes…
15.15: Jens Moesgård Nielsen,
Herning Kirkes Drengekor og
Herning Garden

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Søndagsskole
Ved højmesser er der under prædikenen søndagsskole i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Kirkekaffe

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

Kirkebil

Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i
Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa
på tlf. 97 12 07 77.

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.

Høstoffer-konvolutter

I kirkens våbenhus kan man i tiden op til høstgudstjenesten tage konvolutter til høstoffergave.
Ved hjælp af dem kan man selv være med til at
bestemme, hvilket formål man vil støtte.

Herning kirke kl. 20.00
Fredag den 5.september 2008
Fredag den 3.oktober 2008
Fredag den 7.november 2008
Se www.rytmisk.com
Gudstjenester for alle! Gudstjenester med
salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe,
prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset á 15 kr.

Spaghetti - gudstjeneste
onsdag den 3.september kl.17.30-19.15
Spisning i Kirkehuset og gudstjeneste for børn i
kirken. For alle familier med børn.
Tilmelding senest fredag den 29.aug. til
præsterne på erni@km.dk eller jcmn@km.dk

Høst- og familiegudstjeneste
Søndag den 21. september kl.10.00
Børn opfordres til at medbringe grøntsager,
frugt, blomster, brød m.m.
Vi bærer årets høst ind i kirken under gudstjenesten. Børnene mødes i Kirkehuset kl.9.40.
Alle herlighederne sælges ved kirkefrokosten til
fordel for et godt formål.
Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Voksne: 25 kr. Børn: Gratis.
Alle er velkommen - små og store, unge og gamle.

Gudstjeneste for ældre og
gangbesværede
Torsdag den 23.okt. kl.14.30:
ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er en handicapvenlig indgang til våbenhuset fra kirkens nordside. Kirkekaffe.

BUSK-famliegudstjeneste
(Børn, Unge, Sogn og Kirke)
Søndag den 26.oktober kl.10.00
Børn og unge medvirker.
Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Voksne: 25 kr. Børn: Gratis.
Alle er velkommen.

Open By Night Gudstjeneste
Fredag den 31. oktober
Det er Halloween. Græskarhoveder, ’trick or
treat’ (det vil sige, at børn går rundt ved dørene,
synger og får lidt slik). I Herning kirke sker der
også noget for børn. Se annoncen i dagspressen.
19-21: Åbent hus med aktiviteter for børn og
rundvisning m.m.
21,00: Gudstjeneste v. Erik Nikolajsen

Alle Helgens gudstjenester på
kirkegårdene
Alle Helgens dag, søndag den 2. nov.
Vestre Kapel kl. 13.30: Erik Nikolajsen, Herning
sogn
Nordre Kapel kl.14.00: Scot A. Christensen, Skt.
Johannes sogn

Forsidefoto © Jens Egon Lodahl

Gudstjenester
i Herning Kirke

Rytmiske gudstjenester

