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TOPKARAKTER HERNING

– RESPEKT FOR PENGE ELLER ÅND?

TIL KRISTIAN MARIUS ANDERSEN

Kristian Marius Andersen blev ansat
som 2. organist ved Herning Kirke i
efteråret 2005. På det tidspunkt havde
han endnu ikke taget en organistuddannelse, som er gyldig inden for
Folkekirken.
Nu, knapt fem år senere, har han
afsluttet sin kandidatuddannelse som
organist fra Det jyske Musikkonservatorium.
Uddannelsen tager normalt fem år,
men Kristian ﬁk på grund af sin
tidligere uddannelse på et engelsk
konservatorium dispensation fra en
række fag.

“Kristian Marius Andersen
spiller på det store orgel i Saint
Bartholemew Church i New
York, oktober 2009” (Foto: Jens
Moesgård Nielsen)

Kristian afsluttede med
topkarakterer i både improvisation,
kunstspil
og musikteori. Samtidigt stillede han op til en
konkurrence om plads
i konservatoriets solistklasse. De få pladser i solistklassen
gives til musikere med “særligt solistisk potentiale” og Kristian konkurrerede sig til en plads. Han kan nu
se frem til yderligere to års undervisning i orgelspil. Kristian fortsætter

Foto © Jens Moesgård Nielsen

Herning Kirkes orgelløve uddannet med topkarakterer
fra konservatoriet.

Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen

Herning
er en driftig by. Ganske vist
har hjulene drejet
hurtigere, end de gør nu, og ﬁnanskrisen har været hård, men alligevel
er der stadig en enorm drivkraft i
dette område. Man vil noget! Der
sker noget! Ting lykkes trods vanskelige odds. Man er ikke bange for at slå
store brød op, og man kan som regel
også bage dem. Messecenter, motorveje, erhverv og kultur og eliteidræt.
Der er mange ting at være stolt af her

som studerende hos professor Ulrik
Spang-Hanssen.
Herning Kirke ønsker Kristian
tillykke med det fornemme resultat
og vi glæder os til mange års smuk
og inspireret musik fra dig, Kristian. 

DRENGEKOR PÅ SOLSKINSØEN

i byen, ingen tvivl om det, selvom der
måske en gang imellem er en lidt træls
“vi-er-bedre-end-de-store holdning”.
Det gør ikke noget bare at være sig selv,
man behøver ikke altid at være bedre!
Der er også gang i kirkelivet
Tomme kirker, kig i vejviseren i andre
landsdele. Så der er vel ikke så meget
at være utilfreds med?
Alligevel er der en kommentar,
der hænger i luften. En sagde til mig:
”I Herning har man mere respekt for
penge end for ånd”.
En by er jo ikke andet end de mennesker, der bor i den, og vi må stille os
selv det spørgsmål: “Har du mere respekt for penge end for ånd?” Nej da, vi
har reﬂekserne i orden. ”Penge er rare
at have, men de er ikke det, der betyder
noget. Det, der betyder noget er, om vi
bruger pengene godt,” siger vi.
Ikke desto mindre tror jeg, at jeg og
sikkert også andre herningensere har
brug for at få sat tingene i perspektiv.
For at sige det lidt skarpt: Om så Herning blev et ludfattigt afviklingsområde i Udkantsdanmark, så ville

det først for alvor være en katastrofe,
hvis heller ingen ånd der var i byen!
Der har til alle tider været store, driftige byer uden ånd og åndelighed,
drevet frem af magt og penge (Rom
på Jesu tid) og ubetydelige landsbyer
på Bøhlandet, hvis betydning rækker
ind i evigheden (Bethlehem).
Hvilken ånd er det da, Herning
har brug for?
Ja, kærlighedens ånd, sandhedens
ånd, frihedens ånd, fællesskabets
ånd og tilgivelsens ånd. Hvor skal
den komme fra? Ja, i kirken er det
opgaven at pege på Guds ånd – Helligånden, der søger at røre og bevæge mennesker til at leve i tro, håb
og kærlighed.
Herning bliver ikke udkantsområde! Vi skal nok klare os igennem og
vokse yderligere i størrelse og selvforståelse. Afgørende for om Herning så
også bliver et inspirerende og rummeligt sted at være, handler i langt
højere grad om vi også – vi mennesker
der bor her – bliver berørt og bevæget
af Ånden. 

Drengekoret var 28/6-2/7 på tur til Bornholm.
Det var første gang i korets historie,
at det besøgte Bornholm.

25 ÅR I DRENGEKORET
Af Torsten Ørhøj
Koret gav koncert i en fyldt Skt Nikolai Kirke i Rønne, på
landbrugsmuseet Melstedgård, hvor koret blev belønnet
med pandekager efter koncerten, og Bornholms Kunst2

museum. Der var også tid til at besøge nogle af Bornholms
seværdigheder, f.eks. var koret på en guidet aftentur til
Hammershus. 

Foto © Henny Rønnow

Torsten Ørhøj kan her i 2010 fejre 25 års
jubilæum som medlem af Herning Kirkes Drengekor.

Fra en lille forsagt sopran i tredje klasse til en central ﬁgur i og omkring koret. Ved siden af
den stadige deltagelse i koret er Torsten også medlem af menighedsrådet, korudvalget og har
adskillige gange være med til at arrangere korets turnéer. Herning Kirke ønsker tillykke til
Torsten og siger tak for de første 25 år! Vi glæder os til de næste! 
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NYT KIRKEHUS!
Menighedsrådet arbejder, som mange vil
vide, med en udvidelse og ombygning af det
eksisterende Kirkehus.
Kirkehuset er bygget i 1975 og er ved at være slidt ned.
Ligeledes har vi brug for mere plads.
Menighedsrådet har i februar 2007 ved en arkitektkonkurrence valgt Arkitektﬁrmaet Mortensen fra Vejen til
at forestå byggeri og ombygning.
Nedenunder er anført nogle nøgleoplysninger om gangen i projektet.
1. Projektet er under godkendelse i provsti og stift og sendt
til udtalelse hos den kongelige bygningsinspektør.
2. Arkitekten er i fuld gang med detailprojektering og undersøgelser til brug for byggeriet.
3. Vi håber at kunne sende projektet i licitation i løbet af
efteråret 2010.
4. I foråret 2011 brydes den gamle kirketjenerbolig,
Østerkirkevej 1A ned.
5. Menighedsrådet arbejder med at ﬁnde lokaler til kirkekontor og menighedsarbejde i byggeperioden.
6. I foråret 2011 sættes byggeri og ombygning i gang
7. Vi håber byggeriet er gjort færdigt i løbet af 2011.

Blomsterdamer
Igennem mange år har nogle trofaste og kreative damer
pyntet af kirken ved højtider, konﬁrmationer, koncerter
m.m. til stor glæde for folk, der kommer i kirken.
Måske er der nogle, der har lyst
til at hjælpe til med denne opgave.
Det er et arbejde, der altid gøres
med godt humør.
Hvis du har lyst at være med,
så kontakt Erik Nikolajsen,
97 12 04 17, erni@km.dk

KIRKEGRUPPER I
HERNING KIRKE
Vi er skabt til at leve i relationer. Det lærer vi i Bibelen (se
Matt 22,34ﬀ ). Vi er skabt til at leve i relation til Gud og til
vores næste. Når jeg tænker tilbage, er det ofte mennesker, jeg har mødt, der spiller den største rolle. Det er helt
naturligt. For vi er skabt til at leve i relationer.
Alligevel lever vi i en tid, hvor mennesker i langt højere
grad end tidligere lever alene. Det kan man læse ud af statistikkerne. Dertil kommer, at vi af forskellige grunde heller
ikke kommer hinanden så meget ved som tidligere. Vi har
travlt. Der er så meget, vi kan og skal nå. Vi sætter os foran
fjernsynet.
Jeg har en drøm om, at vi i Herning Kirke giver hinanden et tilbud, der får os til at leve i relationerne – til Gud
og til hinanden. Jeg har givet tilbuddet overskriften: Kirkegrupper.
1. Hvis man ønsker at være med i en kirkegruppe, henvender man sig til Erik Nikolajsen,
Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 97120417; erni@km.dk.
Han vil prøve at ﬁnde en gruppe, som passer til vedkommendes ønsker, alder og interesser.
2. Hver gruppe består af 6-10 personer/3-5 par.
3. Man mødes 1 gang månedligt – aften eller eftermiddag
– eller som gruppen ønsker det.
4. Forslag til indhold i gruppernes møder:
a. Grupperne har som mål, at deltagerne deler livet med
hinanden, sorger og glæder.
I grupperne kan deltagerne således også være en
hjælpende hånd for hinanden.
b. I grupperne deler deltagerne troen på Gud med hinanden ved samtale, bøn og bibelstudium.
c. Grupperne har også et sigte om at række ud til mennesker, som Gud har sat os imellem, og som vi lever sammen med i arbejde og fritid. I grupperne kan deltagerne
således også være en hjælpende og praktisk hånd for personer, der ikke er med i gruppen.
Jeg har i lang tid haft et ønske om at lave sådanne kirkegrupper, men det er ikke helt så let et projekt. Nu prøver jeg.
Jeg håber, det lykkes. Og at nogle vil hjælpe med til, at det
lykkes.
Erik Nikolajsen, sognepræst

HERNING KIRKES
MISSIONSPROJEKT

Vi støtter oversættelsen af bibelen til et stammesprog i Tanzania, der tales af Datogafolket (ca. 100.000). Det nye Testamente udkom i efteråret 2009. Nu er man i gang med at
oversætte Det gamle Testamente.
Projektet har sin egen konto, hvor man kan indsætte
støtte til projektet: Handelsbanken, kontonr. 7620 1046869.
Vores mål er 40.000 kr. over 2 år.
Midt i juli havde vi indsamlet ca. 7.200 kr.
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GØR ET GODT ÆGTESKAB BEDRE
3 aftener om kærlighed og ægteskab
Af sognepræst Erik Nikolajsen

I Herning Kirke afholder vi i efteråret 3 aftener med overskriften: ”Gør et godt ægteskab
bedre. 3 aftener om kærlighed og ægteskab”.
Vi har tidligere afholdt lignende aftener med stor succes.
Det er ikke derfor, vi nu afholder yderligere 3 ægteskabsaftener. Vi gør det, fordi ægteskab og kærlighed spiller en stor
og vigtig rolle i vore liv.
Kærligheden er lige som en ægte perle.
Den er kostbar. Ser man efter, er der mange farver og nuancer i dens ﬁne overﬂade. Sådan er det også med livet og

Ord om

KÆRLIGHED
OG ÆGTESKAB
 Når man er gift, har man et meget større ansvar. For
så er man jo hinandens ting.
(Emil, 8 år)
 Jeg kender to, der er blevet gift. Men de har ikke
skiftet navn. De hedder stadig Walther og Annette.
(Christian, 9 år)
 Et godt ægteskab er, når den ene laver kartoﬂer og
den anden laver sovs.
(Bolette, 10 år)
 Hvad jager vi dog efter? Er det lykken? Den har
ingen endnu fanget ved kun at tænke på sig selv, den
smutter fra os, hvis vi tror, vi kan gribe den uden at dele
den med andre.
(Margrethe II)
 Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den for at hellige den
ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre
kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller
rynke, hellig og lydefri.
(Paulus i brevet til Efeserne 5,25-27)

med kærligheden. Ser man efter, kan der lige som i perlen
vise sig mange smukke nuancer og facetter.
En ægte perle passer man på. Man orienterer sig måske
også om, hvordan man undgår, at der kommer ridser i den.
For gør der det, er den ikke mere helt den samme.
Og dog. Selvom der kommer ridser i den, kan den alligevel være dyrebar og umistelig, fordi den har en historie i sig, som trods ridser gør perlen uendelig dyrebar og
umistelig.
Sådan kan det også være med ægteskabet.
De 3 aftener i efteråret vil Sten Palmkvist, der er uddannet
familieterapeut, prøve at give os øjne at se med, så vi kan
blive ved med at se de ﬁne nuancer i perlen, som ægteskabet
mellem mand og kvinde, kan sammenlignes med. Og give
os brugbare redskaber at bruge, når der kommer ridser i
perlen.
Det er et spørgsmål om at gøre et godt ægteskab bedre.
Velkommen. 

EKSISTENSAFTENER
Tre aftener om kærlighed og ægteskab
Gør et godt ægteskab bedre!

Onsdag den 8. september
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Kærlighed … hvad er det?
Hvad gør den sårbar?
Hvad gør den stærk?

Onsdag den 13. oktober
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Kærligheden mellem os to.
Hvordan holder vi kærligheden levende?

Onsdag den 10. november
Steen Palmkvist, familieterapeut, Grenå:
Når kærligheden revner … hvad så med dig og mig?
hvad med børnene?
og hvad med vores familie og venner?

Alle aftener: kl. 19.30-21.30
Entré: 50 kr. inkl. kaffe
Yderligere oplysninger: www.herningkirke.dk

KIRKEHUSET VED HERNING KIRKE
ØSTRE KIRKEVEJ 1 • HERNING
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KONCERTER
I HERNING KIRKE

MISSIONSHUSET BETHANIA

Torvet 9, Herning ● Tlf. 97 12 32 37

Indre Missions Samfund  Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned  Kontakt: Formand Bjarne Carlsen  97 21 21 91  bjarne@injerra.dk
Indre Missions Unge  Møde: Tirsdag kl. 19.30  Kontakt: Formand Kasper Juul Mørch  61 74 79 37  kasper@moerch.org
Sogneeftermiddagsmøder  Den 1. torsdag i måneden kl.14.00  Kontakt: Henny Vestergaard  97 26 80 16  hennyvj@kabelmail.dk
Bethania Max for unge fra 25-35 år  Kontakt: René Jørgensen  97 18 09 99  rhj80@oﬁr.dk
Fredagsklubben for børn fra 4-9 år  Møde: Fredag kl. 16.00-17.15  Kontakt: Jytte Vammen  97 26 77 32  vammen@pc.dk
Juniorklubben for børn i 3.-6. kl.  Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00  Kontakt. Thomas Kildeholm  29 92 10 68  thomaskildeholm@hotmail.com
Teenlubben for unge i alderen 7.-10. kl.  Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30  Kontakt: Anders Simmelsgård  23 70 87 82  anders.simmelsgaard@gmail.com
Herning Indre Missions hjemmeside  www.imherning.dk  kontakt@imherning.dk

www.imherning.dk

“Et hus med en mission”

Fredag 24. september 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole
Torsdag 28. oktober
19.30
Koncert med Anne Linnet. Arrangeret af FOF Herning (www.fof.dk)
Entré 175 kr.

KFUM OG KFUK I HERNING

Fredag 29. oktober
16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole

MOK for børn  4-7 år  Onsdag 16.30-17.45
Børnediskoklubben “Allstar”  2.-6. klasse  Første fredag hver måned
Mini-Teen  2.-6. klasse  “Seje Sild” og “Friske fyre” - to klubber i én!  Mandag 16.00-17.30
Ten Sing  13-19 år  Sang og musik for alle  Onsdag kl. 19-22
ZoneK - 16-24 år  Torsdag kl. 19-22.00
SPISEKLUB for alene-forældre og børn  Onsdage kl. 18.00
Flere familieklubber med tilbud til familier med små og store børn  Se hjemmesiden
Flere voksenklubber med tilbud til voksne i alle aldre  Se hjemmesiden
Kvindegruppen  Danske og tamilske kvinder (andre er også velkomne)  Mødes ﬁre gang årligt til spisning m.m.

Søndag 7. november 16.00
Duruﬂé Requiem med Herning
Kirkes Drengekor.
Kristian Marius Andersen, orgel
Mads Bille dirigent
Entré 50 kr.

Brændgårdvej 18, Herning ● Tlf. 97 12 05 30

Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk
BESØGSTJENESTEN

Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du
at få en besøgsven, så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 97 12 23 95

BLÅ KORS VARMESTUE

ANONYME ALKOHOLIKERE

AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.
Al-Anon (pårørende til alkoholikere)
holder møde samme sted mandag kl. 19.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

VELKOMMEN TIL ...
4 hold konﬁrmander og 2 hold
minikonﬁrmander.

I august måned begyndte 4 hold konﬁrmander på årets konﬁrmandundervisning. De
kommer fortrinsvis fra Børneskolen Bifrost,
Parkskolen, Herning Friskole og fra Midtjyllands Kristne Friskole.
2 klasser (3.kl.) fra Midtjyllands Kristne
Friskole går i efteråret til minikonﬁrmandundervisning.
Vi håber, at de vil føle sig godt hjemme i
vores kirke. Tag godt imod dem, når de
dukker op til gudstjenesterne.
Vel mødt!
Jens Moesgård Nielsen og Erik Nikolajsen

“Børn og unge skal vide, at de kan tro!”

HERNING KIRKEHØJSKOLE
Efterår 2010  “Frihed - bundethed - fællesskab“

4. september i Fredens Kirke: “Gi’ slip og lad Gud!” Foredrag om Per Kirkebys kunst v. Hans
Jørgen Frederiksen, kunsthistoriker og lektor, Århus.
2. oktober i Sct. Johannes Kirke: “Frihed til fælles bedste - hvordan forvaltes dette frihedsbegreb i dag, og har Grundtvig stadig noget at lære os?” v. Hans Grishauge, leder af GrundtvigAkademiet i København.
6. november på Herning Friskole: “Luther om den trælbundne vilje og den kristnes
frihed” v. Steﬀen Kjeldgaard Pedersen, prof. og dr.teol., København,
4. december i Herning Kirkes Kirkehus: “Er Grundtvigs politiske frihedsforståelse
relevant i dag?” v. Esben Lunde Larsen, teolog og phd-stipendiat, Stauning.
En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket.
Skriftlig tilmelding på vedheftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Pris for hele semestret: 180,- kr. (75 kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen).
Pensionister og efterlønnere: 150,- kr.
Timeplan:
Ønskes ﬂere oplysninger, så ring venligst til
Kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.

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.)

HVAD GØR SORGEN VED OS - HVAD GØR VI MED SORGEN?
Onsdag den 3. november kl.19.30 ◆ Kirkehuset ved Herning kirke
Sygeplejerske og familieterapeut Lisbet Balle kommer med et oplæg.
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 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 20 kr.

Fredag 26. november 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole
Søndag 28. november 10.00
Højmesse 1. søndag i Advent med
Herning Kirkes Drengekor
15.15 Før Juletræet Tændes med
Herning Garden og drengekoret
Mandag 29. nov.
19.30
Hjerteforeningens Julekoncert med
Kurt Ravn Trio
Entré 185 kr.

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!

Møderne holdes 3.torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14.00-16.00 - kaﬀe: 20 kr.
◆ 16.september: Pastor Niels Østergaard, Christiansfeld,
fortæller om sin barndom og ungdom på Herning-egnen i 1940-erne.
◆ 21.oktober: Tidl. Falck-redder Helmer Olesen, Fjelstervang:
En Falck-redders hverdag.
◆ 18. november: Sygehuspræst Svend Erik Søgaard fortæller.

BABYSALMESANG

Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.
Tid og sted: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 i Herning Kirke. 8 gange i alt.
Dato: Første gang er d. 17. august 2010. Sidste gang bliver d. 5. oktober 2010.
Aldersgruppe: Baby: 0-9 måneder. Forældre: ingen aldersgrænse :-)
Pris: Det er gratis at deltage.
Tilmelding: Til sognemedhjælper Frauke Meldgård til smh@herningkirke.dk

HERNING KIRKES LEGESTUE
Fredage kl. 9.30-11.30 ◆ Kirkehuset, Østre Kirkevej 1

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

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
Kordegn: Anna-Margrete Bohsen
Kontortid:
mandag - fredag: kl. 9.00 - 13.00,
torsdag tillige kl.16.00 - 18.00.

ADRESSER

Bethaniagade 30: 97 22 25 99
Åben hele døgnet
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September-november 2010

SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER

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
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 SOGNS KIRKEBLAD
udgives af Herning kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård
Nielsen er ansvh. red..
Stof til bladet for dec.-jan.-febr. 2010/2011
indleveres senest 15. oktober 2010

Herning kirkes hjemmeside:

www.herningkirke.dk
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i Herning Kirke

September

3. Rytmisk gudstjeneste
20.00: Kristoﬀer Simonsen, Århus:
”Jesus – frelser eller fupmager?”
5. 14.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Luthersk Mission – Ydre Mission
12. 15.s.e.trin.
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Høst- og familiegudstjeneste med kirkefrokost. Kollekt: Høstoﬀergang
19. 16.s.e.trin
8.30: Erik Nikolajsen
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Dansk Missionsråds efterårskollekt
26. 17.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Blå Kors

Oktober

1. Rytmisk gudstjeneste
20.00: Peter Madsen, Århus,
sekretær i Israelsmissionens Unge:
”Forsoning.”
Denne aften er også Open By Night
3. 18.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Menighedsfakultetet
10. 19.s.e.trin.
8.30: Svend Erik Søgaard
9.40: Skriftemål
10.00: Svend Erik Søgaard
Kollekt: Norea Radio
17. 20.s.e.trin.
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission
24. 21.s.e.trin.
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Børne- og ungdomsarbejde i
Bethania
28. Eftermiddagsgudstjeneste
14.30: Erik Nikolajsen
29. Open By Night
21.00: Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus fra kl. 19.00
31. 22.s.e.trin.
10.00: Erik Nikolajsen (og Jens
Moesgård Nielsen)
BUSK-gudstjeneste med kirkefrokost

November

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

(S) Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Bibelfortælling for børn

Ved højmesser er der under prædikenen
’bibelfortælling for børn’ 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.

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.

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.

Prædikener på Internettet

Lyt til prædikener holdt i Herning kirke
på www.herningkirke.dk

Fredag 3. september: Kristoﬀer Simonsen,
Århus: ”Jesus – frelser eller fupmager?”
Fredag 1. oktober: Peter Madsen, Århus,
sekretær i Israelsmissionens Unge: ”Forsoning.”
Fredag 5.november: 20.00: Erik Nikolajsen, sognepræst, taler
Gudstjenester for alle! Med salmer,
rytmiske sange, rytmisk musikgruppe,
prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset
Se www.rytmisk.com

Open By Night Gudstjeneste

Fredag 1. oktober. Se rytmisk gudstjeneste.
Fredag 29. oktober kl. 21.00
Gudstjeneste ved Jens Moesgård Nielsen.
Åbent hus fra kl. 19.00.
Haloweenværksted for børn kl. 18.00

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 6. oktober kl. 17.30-19.15
Onsdag den 24. november kl. 17.30-19.15
Tilmelding senest til præsterne på
erni@km.dk eller jcmn@km.dk eller til sognemedhjælperen på smh@herningkirke.dk

Høstgudstjeneste

Søndag den 12. 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 gode formål.
Kirkefrokost i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Voksne: 30 kr.Børn: Gratis.

HØSTOFFER

ved høstgudstjenesten søndag den 12.sept.
Indsamlingen fordeles af menighedsrådet
til en lang række af gode formål.
Du kan også selv bestemme formålet. Hent
en konvolut i våbenhuset og skriv på den
hvilket formål, du vil støtte.

Eftermiddagsgudstjeneste

Torsdag den 28. oktober kl. 14.30
v. Erik Nikolajsen. Efter gudstjenesten er der
kirkekaﬀe i Kirkehuset.

Alle Helgens gudstjenester på
kirkegårdene
Alle Helgens søndag den 7. november
Vestre Kapel kl.13.30: Lennart B. Jessen,
Skt. Johannes sogn
Nordre Kapel kl.14.00: Alex Dahl Nielsen,
Fredens sogn

BUSK-gudstjeneste

(Børn, Unge, Sogn og Kirke)
Søndag den 31. oktober kl.10.00
Herning Kirkes konﬁrmander medvirker.
Kirkefrokost: Voksne 30 kr. Børn: Gratis

Forsidefoto © Peter Skjold Petersen

GUDSTJENESTER

Rytmiske gudstjenester kl. 20.00

