HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

gå i teatret i kirken!
mads bille 25 års jubilæum
kirkeåret for begyndere

september · oktober · november 2009

Af sogne
medhjælper
Frauke Meldgård
”Førkristne ritualer har i Danmark, som
i de omliggende lande, formentlig undertiden haft karakter af optræden. Men der
vides intet med sikkerhed …” kan man
læse i Den Store Danske Encyklopædi.

Kan

kirken

”Teater & Kirke” er en serie temaaftener, som
Herning Kirke snart er aktuel med.
Det er ikke noget nyt, at kirken og teatret
spiller sammen!

Kirketeater i middelalderen
Men i begyndelsen af middelalderen,
dukkede der for alvor et behov op for at
visualisere kristendommens højdepunkter, som f.eks. Jesu fødsel, lidelseshistorie
og opstandelse. Gudstjenesterne på den
tid foregik nemlig stadigvæk på latin.
Og da den største del af kirkegængerne
hverken kunne læse eller skrive, var
der naturligvis meget, der gik hen over
hovederne på dem. Kirkernes præster
begyndte derfor, ofte i samarbejde med
kordrengene, at spille og opføre de vigtigste og mest betydningsfulde fortællinger
fra bibelen, kristendommens ”highlights”,
som en integreret del af gudstjenesterne.
Disse såkaldte kirkespil blev meget populære i tiden og fik efterhånden
så mange medvirkende, at der mange
steder opstod pladsproblemer i kirkerne.
Samtidig ændrede spillene dog karakter.
Fra at være seriøse dramaer, der skulle
vise kristendommens højdepunkter, blev
kirkespillene mere og mere overlæsset
med diverse sjove og underholdende
indslag, med det eneste formål for øje, at
holde folk vågne og opmærksomme.
Dette havde til konsekvens, at spillene

Teater
Onsdag d. 9. september
kl. 19.30 i kirkehuset:

Gudstjenesten er ikke teater
Hvad er forholdet mellem teater og kirke
så i dag? Hvad er lighederne og forskellene? Teater plejer man at kalde det, når
personerne A og B præsenterer sig for
hinanden som nogle, de i virkeligheden
ikke er (rollefigurer), mens personen C
holder sig udenfor og ser på (tilskuer).
Gudstjenesten har grundlæggende ikke
dette skel mellem tilskuere og aktører.

& Kirke

”Teatret og kirken”
Mød skuespiller, instruktør og dramalærer Kjeld Høegh.
Hvordan har oldgræske religiøse ritualer
udviklet sig til det moderne teater?
Hvad har teatret og kirken lært af hinanden, mens de er vandret hånd i hånd
gennem historien?
Entré 50 kr.
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blev flyttet uden for kirken, ud til f.eks.
byernes markedspladser. Scenografierne
her var ofte meget fantasifulde og omfattende i deres opsætning. Ved f.eks. den
meget berømte og ofte gentagne bibelske
fortælling om Syndfloden, skulle der
sørges for, at scenen hele tiden var oversvømmet af vand!
Middelalderteatret handlede som
nævnt om Jesu lidelseshistorie eller om
helgener og martyrers skæbne. Nordens
største helgenspil fra omkring 1500 om
”Hellig Hertug Knud”, på latin kaldt Ludus
de Sancto Kanuto Duce, har sandsynligvis
været opført i Ringsted Kirke med torvet
foran kirken som simultanscene.

Onsdag d. 21. oktober
kl. 19.30 i kirken:

Hvor teatrets ritual som
en selvfølge er bygget på
et personligt forhold – en
individuel historie, der
har formet et menneskes liv -, taler vi
sjældent om gudstjenesten, som noget,
der først og fremmest er for den enkelte person, det enkelte menneske. Det
betragter dramaturg Kim SkjoldagerNielsen, som et problem:
At gudstjenesten ikke opleves, ikke
fremhæves, som et virkeligt kraftcenter
for den enkelte. Som en tilbagevendende
begivenhed, hvor man som person, som
det enkelte menneske, kan finde mening og
overblik i en ofte uoverskuelig tilværelse,
og samtidig opleve sig selv som en vigtig
del af noget langt større: menigheden,
samfundet, verden, universet.
I stedet for fastholdes det stædigt
mange steder, mener Kim SkjoldagerNielsen, at gudstjenesten hovedsageligt
er til for fællesskabets skyld.
Er dette, gudstjenestens oprindelige
fundament, blevet mere og mere til en illusion i vores moderne, individualistiske
samfund?

3 dramatiske bud
på Gud!

”Jerusalems børn”

SPLYF, TeamTeatrets Ungdomsteater,
spiller et teaterstykke om Jesu liv.
Entré 50 kr.

Onsdag d. 11. november
kl. 19.30 i kirken:

”Marie Kiks goes
			
to church”
– en kirkerevy

Siden sidst i 1980 har de 8 herningensiske kvinder, der går under navnet
”Marie Kiks”, turneret landet tyndt med
deres humoristiske revyer.

lære af

Gudstjeneste er et drama
I sin bog "Den skjulte gudstjeneste"
(1986) skriver forskeren Erik A. Nielsen
netop om, hvordan gudstjenesten kan
blive personligt vedkommende for den
enkelte deltager.
Han inddrager i den forbindelse begrebet drama, som kommer af det græske
drame, ’at handle’, og som normalt knytter sig til teatrets sceniske hændelser.
Når Nielsen bruger begrebet drama
i denne forbindelse, peger han på de
forskellige handlinger og ritualer, der er i
en gudstjeneste. Gudstjenestens såkaldte
liturgi, hvor der ’handles’ på forskellig vis.
Disse kirkelige ’handlinger’ er ligesom i
teatret på forhånd planlagte, arrangerede
og iscenesatte. Dog med den afgørende
forskel, at den påvirkede i kirken ikke er
en opdigtet person. Hvor en skuespiller
skal skjule sig selv bag den rollefigur, han/
hun fremstiller, er der i gudstjenesten
ikke tale om, at man lader som om, man
er en anden. Gudstjenestens handlinger
bliver virkelig dramatiske for én selv.
Og som Erik A. Nielsen udtrykker det,
forsøger en gudstjeneste altid at spille os
på plads i den guddommelige verdenshistorie. Den er en form for iscenesættelse
(selv om den ikke er teater), der skal gøre

teatret?

det store univers anskueligt og bringe os
nærmere Gud. Gudstjenesten fortæller
og dramatiserer gang på gang - i et forløb
af én eller halvandens times varighed hele den kristne historie, omhandlende
menne-skers liv, død og frelse. En historie, som vi hver især fortæller i forkortet
form, når vi siger Trosbekendelsen.

Der forskes i ritualer og deres
betydning
Nyere forskning peger på, at det i højere
grad er det ’at gøre noget/ at handle’ i
ritualerne, der giver mening for den
enkelte i gudstjenesten, mere end selve
forståelsen af teksternes budskaber. Men
skulle folk da ikke gerne forstå budskaberne, som kirken forkynder dem? Her
påpeger Kim Skjoldager-Nielsen, at forståelsen netop kan komme frem ved den
kropslige og sanselige erfaring. Nadveren
står her som det ypperste eksempel på
en sådan sammensmeltning af personligt oplevet drama og selve budskabets
forståelse.

Konfirmander øver replikker til kirkemusicalen "Paulus" i oktober 2008

praktiske forsøg til, før man tør komme
med entydige svar på dette spørgsmål.
Kim Skjoldager-Nielsen anbefaler, at
man ude i sognene, i de lokale kirker,
bliver ved med at eksperimentere med
dramatikken, med gudstjenesten og ritualerne, i form af f.eks. særlige, alternative
gudstjenester. Derved, mener han, sender
vi vigtige signaler til vores menighed, til
de moderne, ofte søgende mennesker,
som efterspørger kirkens åbenhed og villighed til dialog med nutiden og nutidens
kultur. n

Litteratur:
•
•

Kan kirken lære af teatret og
hvordan?

•

Overordnet set skal der i Folkekirken nok
mere dokumenteret forskning og flere

•

Kim Skjoldager-Nielsens artikel
”Kirken kan lære af teatret” på www.
religion.dk
”Gudstjenestens dramaturgi - en teoretisk baggrund” af samme forfatter
på www.avedoere-kirke.dk
Den Store Danske Encyklopædi –
Gyldendals Forlag
Erik A. Nielsen – Den skjulte gudstjeneste (1986)
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Mads Bille
25 år
Samtale med Karl Erik Bang
På spørgsmålet om, hvilke forventninger
Mads havde, da han søgte til Herning,
fortæller han, at han havde opholdt sig
et halvt år i London , hvor han næsten
dagligt opholdt sig i Westminster Abbey.
Mads havde hørt, at Herning Kirke havde
et drenge-mandskor. Det ville han gerne
være dirigent for. Han kendte ikke koret, men havde en klar bevidsthed om,
hvordan et drenge- mandskor skulle lyde,
nemlig lige som koret ved Westminster
Abbey.
Mads og Dorte faldt hurtigt til i
Herning. De blev hurtigt meget glade for
byen, og mange vil sikkert spørge:”Hvorfor

Organist og
korleder
Mads Bille har
1. søndag i
advent været
ansat 25 år ved
Herning kirke.

nu det?” Dertil siger Mads, at det har
enorm betydning med den opbakning,
der er omkring koret. Der er i kirken og
i byen som sådan et meget stærkt ejerskabsforhold til koret, og det gør det nemt
at være dirigent. Projektet omkring koret
er ikke alene Mads’ men hele byens.
Den arbejdsmetode, der bliver anvendt
over for koret, siger Mads, er meget enkel:
Alle sangere ved, hvor vi er på vej hen
– der er altid et mål med vores øvning.
Mads er meget fokuseret på, at vi er ambitiøse både kunstnerisk og socialt.
Det har altid været en del af strategien
over for koret, at det skulle møde andre
dirigenter og sangere. Det er en inspiration for både kor og korleder.

Mads siger, at det har taget mange år at
opbygge en korklang, som han kan stå
inde for, men at det grundlæggende er
lykkedes nu. Vi kommer ind på andre
tiltag, som har haft betydning for koret.
Stiftelsen af Den Jyske Sangskole har i
høj grad medvirket til at forbedre koret. Samtidig fremhæver Mads den store
inspiration, det er både for koret, ham
selv og kirken at arbejde sammen med
Kristian, som har været ansat som 2. organinst siden 2005. Vi må konstatere, at
Mads og Kristian udgør et meget stærkt
makkerpar.
Der er et fint samarbejde med hovedparten af skolerne i Herning Kommune,
hvilket gør det muligt at rekruttere nye
sangere til koret. Det er jo nødvendigt, og
det glæder Mads meget, at det lykkes.
Det fremgår af korets vision, at der skal
arbejdes med at forbedre koret musikalsk,
socialt og læringsmæssigt. Mads er overbevist om, at vi kan blive et bedre kor, hvis
vi fortsat arbejder, som det er planlagt.
Stor TAK til Mads for arbejdet gennem
25 år. Samtidig ønsker vi dig mange gode
år endnu til glæde for kor og kirke. n

Spaghetti-gudstjenester
Kirken er også for børn!

Program for efterår 2009 i Herning Kirke:

Af Sognepræst Erik Nikolajsen

Onsdag d. 26. august – Familiernes ”Spaghettigudstjeneste”.
Kl. 17.30 - 19.15 i kirkehus og kirke.

I Herning Kirke er der en gudstjeneste eller et arrangement for
børn hver måned. Dog ikke i sommerferietiden. Som et led i
denne plan holder vi regelmæssigt spaghetti-gudstjenester i
kirken. Men hvad er det?
Spaghetti-gudstjensterne er målrettet familier med børn. Ved
gudstjenesten prøver vi at ramme et niveau, hvor 3-4 årige børn
kan være med. Og så håber vi, at deres søskende, små såvel som
store, også kan føle sig hjemme. For hele familien er velkommen.
Vi begynder kl.17.30 i Kirkehuset, hvor vi klipper og klistrer.
Vi laver gerne en ting, som vi bruger i gudstjenesten senere på
aftenen, og som børnene kan få med hjem.
Bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs. Deraf navnet. Maden
er gratis for børn, og voksne betaler 25 kr. pr. person. Så er
forældrene fri for at tænke på mad den aften.
Når vi har spist, går vi over i kirken, hvor vi holder en
børnegudstjeneste med forskellige temaer. Vi har været på vandring rundt i kirken for at se på billeder, der fortalte om påske.
Vi har hørt om Noas ark, og vi løb rundt i hele kirken for at
finde dyr, der skulle med i arken.
Det plejer at være fornøjelige gudstjenester. n
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Søndag d. 20. september – ”Høstgudstjeneste”.
Kl. 10.00 i kirken med kirkefrokost i kirkehuset.
Onsdag d. 30. september – Familiernes ”Spaghettigudstjeneste”
Kl. 17.30 -19.15 i kirkehus og kirke.
Søndag d. 25. oktober – BUSK-Gudstjeneste.
Kl. 10.00 i kirken med kirkefrokost.
Torsdag d. 29. oktober – ”Halloween” og ”Open by night”.
Kl. 18.00 i kirke og krypt.
Onsdag d. 4. november – Familiernes ”Spaghettigudstjeneste” –
Kl. 17.30 -19.15 i kirkehus og kirke.
Onsdag d. 2. december – Familiernes ”Spaghettigudstjeneste” –
Kl. 17.30-19.15 i kirkehus og kirke.
Torsdag d. 10. december – ”Julegudstjeneste” for børn i
børnehavealderen.
Kl. 10.00 i kirken.
Torsdag d. 24. december – Juleaftensdag
”Familiegudstjeneste” for ALLE.
Kl. 10.00 i kirken.

kIRKENS

ANDERLEDES TID
I fire små artikler vil vi i de kommende fire numre fortælle om kirkeåret. Hvilken betydning har de forskellige
højtider og perioder og hvad symboliserer farverne?

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen
TRINITATIS
Vi begynder med kirkens længste periode,
der hedder Trinitatis. Trinitatis be-gynder
efter pinse med kirkeårets midtpunkt
Trinitatis søndag, der er festen for den
treenige Gud: Faderen, Sønnen og Ånden.
Trinitatis samler op på, hvad de tre store
højtider Jul, Påske og Pinse har fortalt om
Guds vilje til at frelse mennesker. Nu har
vi hørt hvad det var Gud ville, da Jesus
blev født (jul), da han levede, døde og
opstod for os (påske), og da Han sendte
sin Ånd (pinse). Med Trinitatis og frem
handler det så om, hvad det budskab så
betyder for mig i mit liv, for verden, for
fællesskabet af kristne.
Trinitatis-tidens farve er grøn, fordi grøn
symboliserer vækst. Det handler om at
gro! At troen bærer frugt og bliver til
mere end tanker og følelser, men bliver til
et liv i Kristus, der gribes af Ånden, så vi
bliver inspireret og får mod til at leve det
svære liv sammen.
Trinitatistiden er lang og afsluttes med
Sidste Søndag i Kirkeåret, som er søndagen før Første Søndag i Advent. Det er
vist godt, at den er lang, for vi har brug
for igen og igen at blive vandet med Guds
vandkande, så livet bærer frugt.

ALLE HELGEN
Alle Helgen er en festdag. Den falder i
Danmark altid første søndag i november og ligger som noget helt for sig
i Trinitatistiden. Alle Helgens farve er

gylden (eller hvid), som er
kirkens festfarve – som også
kendes fra Jul og Påske.
Alle Helgen kan man også
kalde ”Lille Påskedag”
Alle Helgen er en dag,
hvor vi mindes alle de
mennesker, vi har mistet, og som vi må tro
på, er gået forud for os
til det evige liv hos Gud.
Vi mindes og giver plads for
sorgen, og vi holder fast i opstandelseshåbet og tænder lys i
mørket.
Egentlig er der i den katolske ophav
til Alle Helgen både en Alle Helgen,
hvor de særligt fromme kristne, hvis lys
havde skinnet for andre, blev mindet
(Helgener) og så var der en Alle Sjæles
Dag for de almindelige mennesker. I den
evangelisk lutherske kirke er et sådant
skel fejlagtigt, da ingen kristne er særligt
”fine” eller fortjenstfulde. Alle har brug
for Guds nåde, og som kristne har vi del

i håbet om, at døden ikke får det sidste
ord. Det fejrer vi Alle Helgen i kirken
og på kirkegårdene. Haloween-halløjet
har med forestillingen om gys og gru i
forbindelse med Alle Helgens Aften. Det
er noget pjat - men derfor kan det jo være
meget sjovt. Det har lige så lidt med Alle
Helgen at gøre, som en nisse har med
Juleevangeliet. n

Hvad gør sorgen ved os - hvad gør vi med sorgen?
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset
Sygeplejerske og familieterapeut Lisbet Balle kommer med et oplæg.
I ugen op til Alle Helgen 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 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.
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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 Per Nørgaard,
jytteper@fiberpost.dk • tlf. 97 26 60 18
Indre Missions Unge
Møde: Tirsdag kl. 19.30

Kontakt: Formand Kasper Juul Mørch,
kasper@moerch.org • 61 74 79 37
Sogneeftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.

Kontakt: Henny Vestergaard
hennyvj@kabelmail.dk • 97 26 80 16

TÆT PÅ • Kontakt: Thomas Sohn
thomassohn@hotmail.com
• 20 28 89 52

Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen
vammen@pc.dk • 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen • 24 26 47 46

piaskovgaardjensen@hotmail.com
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.

Kontakt: Anders Simmelsgård,
anders.simmelsgaard@gmail.com
• 23 70 87 82

Herning Indre Missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k
Herning Kirkehøjskole 2009
Som jeg læser… - et udvalg af Det Gamle Testamentes
bøger valgt og læst af lokale præster
5. september i Herning Kirke
Valgmenighedspræst Morten Kvist: ”Velsignelsens historie”
1. Mosebogs beretning om Jakob og Josef (dobbeltforedrag)
3. oktober i Hedeagerkirken
Sognepræst Anne Grethe Guldager: ”Rejsen mod landet, der flyder
med mælk og honning” - Læsefrugter plukket i 2. Mosebog
Sognepræst Lisbeth Filtenborg: ”Kong David, Guds yngling mellem klagesang og lovsang” - Samuelsbøgerne
7. november i Fredens Kirke
Kirsten Thyssen: ”Kun den, der tør bryde op....”
Et tema i Ruths Bog - og Tobiths Bog (dobbeltforedrag)
5. december i Sct. Johannes Kirke
Lisbeth Filtenborg: ”Et barn er født os...”
Jens Moesgård Nielsen: ”Klage, vrede, glæde og håb”

Skriftlig tilmelding (blanketter ligger
i kirke og kirkehus) til kassereren,
Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Pris
for hele semestret:180 kr. (75 kr. for
en enkelt dag). Pensionister og efterlønnere: 150 kr. • Info: Kursusleder
Bodil Pedersen 97 26 77 95

Timeplan:

9.00: Morgensang
9.15 - 10.00: Foredrag (1. afd.)
10.00 – 10.30: Kaffe á 10 kr.
10.30 – 11.15: Foredrag (2.
afd.)

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.
ZoneK - 16-20 år. Torsdag kl. 19-22.30.
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. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk
Besøgstjenesten

Ønsker du at få en besøgsven, eller kender
du en, der kunne få glæde af at få en,
så kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard, tlf. 97 12 23 95

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:
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.
Kom og vær med - det er for alle!
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musik

i Herning Kirke
Fredag 25. september kl.16.30

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

17.september: Anni Fjord, Struer,
fortæller og viser lysbilleder fra sit arbejde i Uganda.

Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole

15.oktober: Tidl. lærer Jørgen Nørgaard, Skjern,
fremfører Kaj Munks ’Ordet’.

Tirsdag 29 september kl. 19.00

19.november: Sognemedhjælper Kurt Kleon Jeppesen, Fredens sogn: ’Livet
er ladet med….’

Kirkekoncert ved organist Willy Egmose,
Skjern
Arrangør: Øjenforeningen Værn om
Synet, Lokalafdelingen for Vestjylland.
Entré: 50 kr.

Torsdag 1. oktober kl. 19.00
Koncert med Herning Drengekor.
Koncertprogrammet til USA-turen
præsenteres

sogneaftener

Se "Teater og Kirke" side 2-3

Herning Kirkes Legestue

Fredage kl. 9.30-11.30 • Kirkehuset, Østre Kirkevej 1

Fredag 30. oktober kl. 16.30

Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie og leger med børnene - og de
voksne får en kop kaffe og hygger sig.
Leder: Frauke Meldgaard, sognemedhjælper, tlf. 9712 2395

Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole

Søndag 1. november kl. 16.00
Faurés Requiem med Herning Kirkes
Drengekor

Søndag 22. november kl.16.00
Hjerteforeningens julekoncert

Fredag 27. november kl. 16.30
Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole

Søndag 29. november kl. 10.00
Adventshøjmesse med Herning Kirkes
Drengekor

kl. 15.15 Før Juletræet Tændes med

Herning Garden og Drengekoret

Tirsdag 1. december kl. 19.30
Händels Messias i samarbejde med
Ensemble MidtVest og Skt. Clemens
Drengekor

Adresser

aDRESSER
Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1 • 97 12 04 17
erni@km.dk
Fridag: mandag.

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 • 97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 • 97 12 76 33
Sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

Kirkens kontor
Østre Kirkevej 1 • 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
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 Marius Andersen • 29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

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

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.-jan.-febr. 2009/10
indleveres senest 15. oktober.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
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September
4.
		
		
6.
		
		
		
13.
		
		
		
20.
		
		
		
		
		
27.
		
		
		

Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
Bjarne Taulborg, Åbybro, taler
13.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Luthersk Mission – Ydre Mission
14.s.e.trin. 
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Norea Radio
15.s.e.trin.
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Norea Radio
Høst- og familiegudstjeneste med
kirkefrokost
Kollekt: Høstoffergang
16.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Dansk Missionsråds efterårskollekt

Oktober
2.
		
4.
		
		
		
		
11.
		
		
		
18.
		
		
		
22.
		
25.
		
		
		
		
29.
		
		
		

Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
17.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Blå Kors
18.s.e.trin.
8.30: Svend Erik Søgaard
10.00: Svend Erik Søgaard
Kollekt: Menighedsfakultetet
19.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission
Gudstjeneste for ældre og gangbesværede
14.30: Erik Nikolajsen
20.s.e.trin.
10.00: Jens Moesgård Nielsen og
Erik Nikolajsen
BUSK-gudstjeneste med kirkefrokost
Kollekt: Søndagsskolen i Herning kirke
Open by night
21.00: Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus og Haloween for børn i
Krypten fra kl. 18.00

November
1.
		
		
		
		
		
6.
		
8.
		
		
		
15.
		
		
		
22.
		
		
		
		
29.
		
		
		
		

Alle Helgens Dag
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Danske Sømands- og
Udlandskirker
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
22.s.e.trin
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Sct Nicolai Tjenesten
23.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Sidste s. i kirkeåret
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Indre Mission i Danmark
1.s.i advent
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Trankebarfondet
15.15: Før juletræet tændes….
Kollekt: Amnesty International

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Fredag 4. september 20.00 Erik Nikolajsen
Bjarne Taulborg, Åbybro, taler
Fredag 2. oktober kl. 20.00 Erik Nikolajsen
Fredag 6. november 20.00 Erik Nikolajsen
Gudstjenester for alle!
Gudstjenester med rytmiske sange, prædiken,
forbøn og nadver.
Kirke-café i Kirkehuset bagefter.
Se: www.rytmisk.com

Open By Night Gudstjenester
Torsdag 29. oktober kl. 21.00
Jens Moesgård Nielsen
Haloweenarrangement i Krypten kl. 18.00
Åbent hus fra kl. 19.00
Torsdag 17. December kl. 21.00
Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus fra kl. 19.00

Spaghetti - gudstjenester
Onsdag den 30. september kl. 17.30-19.15
Onsdag den 4. november kl. 17.30-19.15
Onsdag den 2. december kl. 17.30-19.15
(Læs mere side 4)
Tilmelding senest fredagen før til præsterne på
erni@km.dk eller jcmn@km.dk

Gudstjeneste for
ældre og gangbesværede
Torsdag den 22. oktober kl. 14.30
ved sognepræst Erik Nikolajsen
En gudstjeneste med altergang specielt
tilrettelagt for ældre, gangbesværede og
kørestolsbrugere.
Handicapvenlig indgang fra kirkens nordside.
Kirkekaffe i Kirkehuset bagefter.

Gudstjenester i radioen

Høst- og familiegudstjeneste

Bibelfortælling for Børn

Søndag den 20. september kl.10.00
Medbring gerne grøntsager, frugt, blomster,
brød m.m. som bæres ind i kirken under gudstjenesten. Børn mødes i Kirkehuset kl.9.40. Ved
kirkefrokosten sælges det og indgår i høstindsamlingen.

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.

Ved højmesser er der under prædikenen
’Bibelfortælling for Børn’ i Kirkehuset. Dog ikke
i skoleferier.

Indsamling ved høstgudstjenesten 20/9 (Høstoffer)

Kirkekaffe

Indsamlingen fordeles af menighedsrådet til
en lang række formål. Men du kan også selv
bestemme formålet! Hent en konvolut i våbenhuset og skriv på den, hvilket formål du vil støtte.

Efter højmesser er der gratis kirkekaffe med
rundstykker 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.

Kirkebil

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

BUSK-famliegudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl.10.00
Herning Kirkes konfirmander medvirker.
Kirkefrokost: Voksne: 30 kr. Børn: Gratis.

Alle Helgen Gudstjenester på
kirkegårdene
Søndag 1 november
Vestre Kapel kl. 13.30: Jens Moesgaard Nielsen,
Herning kirke
Nordre Kapel kl. 14.00: Leif Kallesen, Hedeager
kirke

Forsidefoto © Frauke Meldgaard:
Kirkemusicalens systue

Gudstjenester
i Herning Kirke

Rytmiske gudstjenester

