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Nyt fra
Menighedsrådet

Også i år indbydes der til menighedsmøde med orientering om, hvad
der foregår i sognet og i menighedsrådet.
En af de store sager i den forløbne tid har været indstilling af ny
præst.
Der er fortsat store spørgsmål, der endnu er uafklarede, og som
kan være genstand for en drøftelse.

Af menighedsrådsformand
Arne Bach

•
•
•
•

Siden sidste menighedsmøde har der været valg til menighedsråd
med en stor udskiftning med 8 nye hoveder samt 3 gengangere
fra det tidligere råd.

Menighedsmøde

Folkekirkens nye styringsstruktur
Hospitalskirke i Gødstrup
Kirkens visioner
Er kirken synlig nok i bybilledet og i hverdagen

om sognets liv

Søndag 22. september i forlængelse af gudstjenesten kl. 10.00.
Mødet begynder ca. kl. 11.30.
Hermed indbydes alle i sognet til det årlige menighedsmøde, hvor Menighedsrådet orienterer om sit arbejde. Hvad der er nået, og hvad
der planlægges. Der vil blive fremlagt økonomiske nøgletal og sat ord på mål og visioner. Hvad er Kirkens opgave? Hvad skal have første
prioritet? Er Kirken synlig nok? Og meget andet. Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål og kommentere Menighedsrådets
arbejde og beslutninger for Herning Kirke.

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

Præster

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20  97 12 12 56
jcmn@km.dk
Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1  97 12 04 17
bakn@km.dk
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  23 26 68 49
sels@km.dk

www.hotelherning.dk

Herning Kirke er normalt åben man-fre kl. 8-17.00.
Klokkespilstider: kl. 8.08 - 10.08 - 12.08 - 15.08 18.08 - 22.08. (Tiderne er ca. tider)

Kirkens

kontor

Østre Kirkevej 1  97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegn: Laila Nielsen
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  27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk
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Fonden for
Herning Kirkes
Drengekor
Lørdag 14. september kl.17.00 holder
drengekoret koncert med engelsk og
dansk kormusik.
Ved koncerten vil korets dirigent,
Mads Bille, præsentere Fonden for
Herning Kirkes Drengekor, som har
været under forberedelse igennem flere
år. Fonden bliver stiftet for at understøtte det vigtige kunstneriske, kirkelige og sociale arbejde der foregår i
drengekoret.

Formålet med Fonden for Herning
Kirkes Drengekor er at sikre at alle sangere i koret, uanset social eller
økonomisk baggrund, kan deltage i korets aktiviteter såsom rejser og uddannelsestilbud. Formålet med fonden er
desuden at bakke om Herning Kirkes
Drengekors vækst og trivsel.
Medlemskabet af Herning Kirkes
Drengekor får for alle drengene en livslang betydning, men for enkelte drenge
har årene i koret givet muligheden for
et brud med en tung social eller psykisk
arv og er blevet et springbræt til en karriere som sanger eller musiker.
Fondsbestyrelsens formand bliver
Henny Rønnow, som igennem en menneskealder har været formand for korudvalget.
Entréen på 50 kr. vil tilgå fonden. n

Af sognepræst
Bo Knudsen

Alle

Søndag den 3. november er det “Alle helgens dag”. Men hvad betyder denne underlige betegnelse egentlig? Vi kunne også
spørge: Hvad er det at være en helgen?

De fleste kender sikkert ordet bedst
fra katolicismen, hvor det bruges om mennesker med en særlig
hellighed. I den katolske kirke kan
man blive udnævnt til helgen efter,
at man er død, og ifølge den katolske tro kan man bede helgenen om
at gå i forbøn for os hos Gud.

Hvad

er en helgen?

Sådan tror vi ikke i den lutherske
kirke. Vi tror, at der er én, der kan
gå i forbøn for os hos Gud, nemlig
Jesus Kristus. Vi bruger heller ikke
ordet “helgen” på samme måde som
i katolicismen, for når vi i den lu-

Alle
søndag den

3.

helgen

therske kirke taler om en helgen, taler
vi slet og ret om en hellig person.
Når der er tale om en helgen, er der
tale om en person, som er hellig, fordi
vedkommende tror på Jesus Kristus. Det
vil sige, at en helgen egentlig er et andet
ord for et kristent menneske, og det
gælder, hvad enten der er tale om en person, som lever på denne jord nu, eller en
person, som ikke længere er iblandt os.

Alle

de kristnes dag

Det er en udbredt opfattelse, at en helgen
er en person, som er afgået ved døden.
Af samme grund opfattes Alle helgens
dag også ofte, som alle de dødes dag.

Men det er altså ikke helt rigtigt, for
Alle helgens dag er alle de kristnes dag.
Det betyder både alle de kristne,
som lever nu her på jorden og alle de
kristne, som ikke er her længere, fordi
de er døde.

En

særlig spænding

Derfor er det også en dag, som står i et
særligt spændingsfelt.
En spænding mellem det, som er på
denne side af døden og det, der er på
den anden side.
En spænding mellem det, der er her
og det, der er hisset, hvis vi bruger den
gamle sprogbrug.

helgens gudstjeneste
november

 Herning

kirke kl.

10.00.

Denne dag nævner og mindes vi dem, som er døde i løbet af det sidste år.
Familier, som inden for det sidste år har mistet, indbydes særligt til at
være med denne søndag.
Velkommen
4

til en mindegudstjeneste i lyset af håb og trøst.

Alle helgens dag står i denne særlige
spænding, fordi vi på den dag ser frem
mod det, der kommer samtidig med, at
vi ser på det, der er nu og den verden,
som vi står midt i.

Døbt

til håb

Derfor er Alle helgens Dag også en
dag, hvor vi takker Gud for dem, som
gik foran os, og vi mindes dem, som vi
har mistet.
Sådan vil vi også gøre det i
Herning kirke i år ved gudstjenesten på Alle helgens dag, hvor vi
særligt vil indbyde alle dem, som
har mistet i løbet af det sidste år.
Vi vil holde en gudstjeneste hvor
vi vil have plads til at mindes dem,
som er gået foran os, men vi holder
ikke Alle helgens søndag alene for
at mindes de døde.

Når vi markerer dagen, er det også
for at minde hinanden om det håb,
vi er døbt til, og som vi har overgivet
vore døde til, nemlig det håb, at enhver, som tror på Jesus Kristus, skal
opstå til evigt liv i Guds herlighed.
Det håb kalder vi også for det levende håb, og vi lovpriser Gud, fordi
han har givet os dette håb, både ved
livets begyndelse - ved dåben, og ved
livets afslutning – ved begravelsen med
ordene:
“Lovet være Gud, vor Herre Jesu
Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde.”
Velkommen i kirke Alle helgens
dag. n
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Fællesskaber Kirkeligt
Nu inviterer vi til en ny serie Temaaftener i Kirkehuset
"Hvordan lever vi med hinanden –
Fokus på Fællesskaber"
Alle 4 Temaaftener begynder med Fællesspisning kl. 18.30.
Pris for voksne: 60,- kr. for en middagsret inkl. kaffe og småkager. Børn spiser gratis.
Temaaftenerne henvender sig til ALLE kirkens aldersgrupper, også børnefamilier.
Udefrakommende er selvfølgelig også velkomne! Aftenerne slutter ca. kl. 21.00.
HUSK! TILMELD DIG disse aftener ved direkte henvendelse til sognemedhjælperen, på tlf. 97 12 23 95/ 30 55 12 07 eller på smh@herningkirke.dk. Eller til én af
præsterne.
Seneste frist er om mandagen før arrangementet.

1. Fællesaften, onsdag
"3 generationer spiller

den

2. Fællesaften, onsdag
"Fælles Sangaften”

den

ud"

11.

september kl.

18.30:

Om at være ung, voksen og ældre i en tid, som er præget af individualisme. Tre
medlemmer fra menigheden fortæller om deres oplevelse med nutidige former for
fællesskab og om deres visioner og ønsker for fremtiden. En aften med masser af
tankevækkende indput og spændende diskussion.

9.

oktober kl.

18.30:

At synge SAMMEN er en både sjov, inspirerende og livsbekræftende fælles aktivitet. Vi synger nogle af de mest kendte danske sange. Kristian Marius Andersen er
aftenens tangentspiller.

3. Fællesaften, onsdag den 13. november
"Mennesket har brug for fællesskabet”

kl.

4. Fællesaften, onsdag den 11. december
"Den store fælles Adventsfest"

kl.

18.30:

Hør om, se og oplev nogle af de nyeste, fællesskabsdannende ideer og metoder, der
findes.
Præsenteres af sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

18.30:

Også denne aften indledes med Fællesspisning. Oplev Luciaoptoget, adventshistorien, kaffebordet og det store velkendte Amerikanske Lotteri, som igen i år kan byde
på mange spændende præmier.

nærvær på
hospitalet i Gødstrup
Af hospitalspræst
Svend Erik
Søgaard

Det nye storsygehus i Gødstrup vil få
et patientgrundlag på 300.000 mennesker. Der forventes omkring 50.000 årlige
indlæggelser og næsten 400.000 ambulante patientbesøg. Sygehusets optageområde er en egn, hvor Folkekirken har
en høj medlemsprocent, og hvor kirken
i det hele taget spiller en stor rolle i
mange menneskers liv. På foranledning
af biskop Karsten Nissen og med støtte
fra biskoppen i Ribe stift blev der sidste
år nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for at etablere

en hospitalskirke i tilknytning til det
nye hospital. Hospitalskirken skal opføres for Folkekirkens egne midler på
en grund, som stilles gratis rådighed af
Regionsrådet.
På baggrund af det foreløbige udvalgsarbejde blev der i juni måned
afholdt et orienteringsmøde i Idom/
Råsted Kultur- og Idrætscenter for
alle menighedsrådsmedlemmer i
optageområdet, som tæller 8 provstier.
Fremmødet var overvældende, og der
udspandt sig en spændende debat efter
indlæg fra biskopperne, sygehusprovsten og chefsygeplejerske Ida Götke. At
der skal være en fuldt funktionsdygtig
hospitalskirke, er der ingen tvivl om;
men udvalget blev opfordret til at gå i
tænkeboks mht. etablerings- og driftsudgifterne samt finansieringen. I løbet
af efteråret vil der foreligge et revideret
materiale. Målet er, at hospitalskirken

skal indvies samtidig med ibrugtagning af første del af hospitalet i 2017.
Kirken er centralt placeret i forhold til
hovedindgangen med nem adgang fra
alle afdelinger.

Symboler

og mytologier

Skal man finde et hospital, kan man i
reglen følge det røde samartitkors, som er
det universelle symbol for hospital med
reference til lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Grundmyten for hospitalsdrift.
Da Frederik V i 1757 byggede
Danmarks første moderne hospital,
var sprogspillet om sammenhængen
mellem kirken og hospitalet da også
tydelig både i arkitektur og fundats.
Hospitalskirken lå centralt i komplekset, og fundatsen forudsatte et samarbejde mellem lægens bistand og Guds
nådige hjælp.
Et andet og ligeså velkendt symbol er æskulapstaven med slangen,
der snor sig om en stav. Nogle gange
vokser æskulapstaven sammen med
symbolet på Hygieas skål, så slangen
spytter sin gift i skålen. Symbolerne
har deres rødder i den græske mytologi
og henviser til lægende gift – farmacia.
Der er tale om to forskellige ideologier og måder at møde patienten på.
I nyere tid har ”farmacia-ideologien”
overtaget i hospitalssektoren, og den
barmhjertige samaritaner er kommet
på hospice. Siden den urgamle farmacia-tænkning blev lægevidenskabe-

lig, er de gamle hospitaler blevet til
moderne, helbredende sygehuse med
overvældende succes med mindsket
dødelighed og øget folkesundhed. Det
truende onde bekæmpes med den
nyeste videnskab og ypperste teknologi.
Hvor man tidligere i dødsannoncerne
kunne læse, at afdøde ”var gået hjem
til Gud”, læser man nu, at den døde
”tabte kampen mod kræften”. Hvad der
i tidligere tider var uomgængelige
vilkår for mennesket – at man måtte
leve med sygdom, lidelser og tidlig
død – har det moderne hospitalsvæsen gjort til problemer, der kan løses
og bekæmpes. Den sundhedsvidenskabelige succes har skabt et forventningspres om, at der altid må kunne
gøres noget. Den moderne patient er
ikke et lidende menneske henvist til
Guds og menneskers barmhjertighed,
men en kritisk forbruger af sundhedsydelserne. Det moderne hospitalsvæsen risikerer at blive blændet
af sin egen succes, så man kommer
til at overbehandle, hvor patienten
måske snarere skulle have hjælp til at
leve med lidelsens og dødens uafvendelige vilkår.

To

grundmyter

Pointen er, at det moderne hospitalsvæsen hviler på to grundmyter.
”Samaritaner-ideologien” prioriterer
dét at hjælpe mennesket til at leve med
og være i lidelsen, mens ”Farmaciaideologien” prioriteret dét at bekæmpe
og fjerne sygdom og lidelse. Begge dele
er uundværlige og indbyrdes afhængige.
En smuk hospitalskirke vil kunne
rumme begge dele, så patienter,
pårørende og sundhedspersonale på
alle måder kan føle sig imødekommet. n

Kirkestuen på
Regionshospitalet Herning
Gudstjeneste med nadver hver onsdag aften kl. 19,00-19,30. Organisten fra
Herning Kirke og to unge voksne fra Herning Kirkes Drengekor medvirker.
Alle er velkomne, og det er en stor glæde, når deltagere fra Herning by kommer
og hjælper. Der er altid plads til endnu et smil på kirkebænken.
Vel mødt!
Hospitalspræsten og medarbejderne.
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Det

var

Sørens

Hin Enkelte

og alle de andre

Skrevet i anledning af Søren Kierkegaards 200 års jubilæum
Af sognepræst
Jens Moesgård Nielsen

”Dersom det var saaledes som indbildsk Kløgt mener, stolt af
ikke at bedrages, at man Intet skulde troe, som man ikke kan
see med sit sandselige Øie: da burde man først og fremmest lade
være at troe paa Kjerlighed”.
Sådan indleder Søren Kierkegaard sit berømte værk
”Kjerlighedens Gjerninger”. Et typisk, lidt kringlet, men samtidig skarpt udsagn fra Kierkegaard, som vi i år fejrer, da det
er 200 året for hans fødsel.
Kan man tro på kærligheden, kan man tro på Gud?
Hvis de havde ret, dem som siger, at man ikke skal tro, men
man skal vide, så burde det første man lod være med at tro
på være kærligheden, siger Kierkegaard. En aktuel kommentar, der også rammer ind i vores tid, hvor mange mennesker
afviser troen på Gud med henvisning til at det jo ikke kan
bevises eller ses.
Og de har jo ret. Troen kan ikke bevises eller ses. Den kan
begrundes, erfares, tydes og gribes, men ikke bevises eller ses.
Troen kan hverken ses med det sanselige øje, begribes gennem videnskabelig undersøgelse eller forstås gennem logik.
På samme måde med kærligheden. Den kan ikke bevises,
men må tros, erfares, gribes, voves.
Kierkegaard fortsætter imidlertid: Og hvis man gjorde det
(altså lod være med at tro på kærligheden) og gjorde det af
Frygt for ikke at blive bedragen, var man saa ikke bedragen?
Jo, selvfølgelig er man det. At afholde sig fra at tro, af bekymring for om det er et bedrageri, at afholde sig fra at elske, for
at undgå at blive svigtet og skuffet, er at bedrage sig selv, for da
udelukker man sig selv fra livet.
At leve er at vove at miste fodfæstet. Og det gør vi blandt
andet når vi tror, når vi viser tillid til andre mennesker, og når
vi elsker hinanden.

Hiin Enkelte

Kierkegaard er verdensberømt for at lægge vægt på det enkelte menneskes ansvar for selv at overtage sit liv. Man skal
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ikke skjule sig bag, hvad ”man” gør, eller blot følge sin lyst,
men man skal turde vælge at være den man er, velvidende, at
man er begrænset og bundet af vilkår og forhold.
Kierkegaard har været og er en fantastisk drivkraft i
bl.a. eksistentialismen og passer som fod i hose til et
udpræget individualistisk tid, hvor alt kredser om, hvad
jeg selv vælger, og hvad jeg selv gør.
Man gør imidlertid Kierkegaard uret, hvis man
spænder ham for den moderne individualismens
vogn. For man skal ikke tage fejl: Kierkegaard var
en kristen tænker, der så menneskets egentlige
bestemmelse i at forholde sig til Gud og leve
under kærlighedens fordring: buddet om at
du skal elske din næste.

Elsk

Du slet Intet at gjøre med
hvad de Andre gjøre mod
Dig, det vedkommer Dig ikke, det er en Nysgjerrighed, en
Næsviished, en Mangel på Samling
at blande Dig i Ting, der ere Dig saa
aldeles uvedkommende som var Du
en Fraværende. Du har kun at gjøre
med hvad Du gjør mod Andre, eller med
hvorledes du optager, hvad andre gjøre mod
Dig; Retningen er indefter, Du har væsentligen kun med Dig selv at gjøre for Gud”.

Gud

og individet

Her er individualismen ikke blevet til en
selvoptagethed og en rastløs gøren sig selv bedre,
som vores tid er noget præget af med vores iver efter
at fremstille os selv positivt gennem sociale medier og

vores endeløse søgen efter hvad jeg selv vil med mit liv og
hvad jeg kan bruge andre mennesker til (”Er det godt for mig
at være sammen med ham eller hende?”).
Hos Kierkegaard er det individet, der står over for Gud og
henvises til at elske sit medmenneske. En uoverkommelig opgave, som vi uundgåeligt fejler i. Derfor er det netop så godt
at det er Gud – som er kærlighed – vi står over for. Og over
for ham hverken kan eller behøver vi at komme med selvforsvar eller anklager mod andre. Vi skal bare hvile i Guds kærlighed. Eller som Kierkegaard siger til slut i ”Kjerlighedens
Gjerninger” må ”… det Menneske, som forholder sig til Guds
Kjerlighed…have en uforglemmelig Frygt og Bæven, skjønt han
hviler i Guds Kjerlighed.”
Med Kierkegaard kan vi aldrig gøre os livet, kærligheden,
troen eller forholdet til andre mennesker for let.
Vi er som mennesker stillet til ansvar over for Gud og det
handler ikke bare om os selv, men om kærlighed til Gud og
næsten. n

din næste

På den ene side fastholder Kierkegaard
at det er dig selv, der skal komme til dig
selv, dig selv der skal modtage troen på
Gud, med frygt og bæven vove springet
ud på de 70000 favne – og det er dig,
der skal elske din næste som dig selv.
På den anden side fastholder
Kierkegaard, at det jo netop er næsten,
der skal elskes. At det i mødet med de
andre, at du møder Gud. I ethvert
forhold til næsten møder
du Gud.
Her er Kierkegaard umådelig
skarp og krads i
hans afvisning af
selvretfærdighed og
kritik af andre og
lige så præcis i at
det er den enkelte – mig selv
– der skal stå
til ansvar for
overfor Gud.
”Christeligt
forstaaet har

Herning Kirkehøjskole
4 folkelige foredrag, der har fortællingens karakter
- Søren Kierkegaard
Lørdag 5. oktober kl. 9.00 – 11.15 i Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 7
Rektor, cand. teol. Henning Kjær Thomsen, Århus: ”Søren Kirkegaard og det religiøse”

Lørdag 2.

november kl.

9.00 – 11.15 i Fredens Kirke, Sjællandsgade 34

Lørdag 7.

december kl.

9.00 – 11.15 i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1

Mag. art. Anders Thyrring Andersen, Århus: ”At forføre til tavshed - Søren Kirkegaard og det kristne”

Sognepræst, Orla Villekjær, Sdr. Felding: ”Tag et brækmiddel - om Søren Kirkegaard og hans kirkestorm”
En programfolder for efteråret 2013 kan afhentes gratis i byens kirker og på biblioteket.
Skriftlig tilmelding til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Pris for hele semestret: 225,- kr. (75,- kr. for en enkelt dag). Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
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For

med
tilknytning til
Herning Kirke

børn og
børnefamilier
Herning Kirkes

legestue
Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
Kirkehuset

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

og Kfuk i Herning
Brændgårdvej 18,
Herning.
Tlf. 97 12 05 30.
www.herning.kfumkfuk.dk
”Børn og unge skal vide, at de kan tro”

Babysalmesang

Kfum

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30  96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Anonyme Alkoholikere

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Fællesskab
Sogneeftermiddagsmøder

Livsoplysning, forkyndelse, samvær.
Den 3. torsdag i måneden
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl.14-16.
Kaffebord á 20 kr.
Datoer: 19. september – 17. oktober 21. november

Kirkecaféen

Hver onsdag kl. 10-12 i
Kirkehuset
Pris 20 kr.

Besøgstjenesten

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

Alle torsdage 10.15 – 11.15
Tilmelding til Sognemedhjælper på
30 55 12 07.
Nyt hold begynder 24. oktober.

Juniorkonfirmandklub

mødes mandage på KFUM og KFUK,
Brændgårdvej 18 kl. 13-15.30.

Familiegudstjeneste

søndag den 14. november kl. 10.00
Elever i tredje klasse på Midtjyllands
kristne Friskole, er i efteråret minikonfirmander ved Herning kirke.
Den 24. november afslutter minikonfirmanderne årets undervisning og
medvirker ved gudstjenesten, hvor de
også får overrakt et diplom.
Velkommen til en festlig familiegudstjeneste den sidste søndag i kirkeåret.

For konfirmander
Konfi Café Unik

mødes tirsdage i kirken kl. 19.30

Konfirmand-velkomst

Søndag 8. september kl. 10 i Herning
Kirke
I august og september begynder 4 nye
hold med konfirmandundervisning.

Herning Kirke
Fredag 13/9 kl. 19.00
Arr. Foreningen Norden, Herning, og Herning Kirke
Billetter á 100 kr. købes ved indgangen - dørene åbnes en time før.
Eller online på gudrunrwiwe@gmail.com indtil d. 11/9.
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En del af undervisningen består i at
deltage i menighedens liv og gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde konfirmanderne velkomne også i kirken ved
gudstjenesten
De nye konfirmander og deres forældre
indbydes derfor særligt til at deltage i
den fælles velkomst.
Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommen!

Musik i
Herning Kirke
Fredag 13. september
19.00
Korkoncert med Berlevåg Mandskor.
Mød mandskoret fra den lille nordnorske fiskerby Berlevåg, som ligger
ved ishavskysten.
Entré: 100,-. Dørene åbnes 1 time før
koncerten. Arr.: Foreningen Norden,
Herning og Herning Kirke.
Lørdag 14. september
17.00
Koncert med Herning Kirkes
Drenge-kor.
Entré: 50 kr.
Præsentation af ”Fonden for Herning
Kirkes Drengekor”. Se nedenfor.
Fredag 27. september
16.30
Værkstedskoncert med solister fra
MidtVest Pigekor og Herning Kirkes
Drengekor.
Torsdag 24. oktober
19.30
Koncert med Maria Carmen Koppel
Arr. FOF.
Billetter bestilles online på
info@fofherning.dk
Billetpris: 180,00 kr. Pensionist/eft.
løn./stud.: 159,00 kr.
Dørene åbnes 1 time før koncerten.
Fredag 25. oktober
16.30
Værkstedskoncert med solister fra
MidtVest Pigekor og Herning Kirkes
Drengekor.
Søndag 10. november
16.00
Koncert med Sankt Annae Pigekor
og MidtVest Pigekor.
Entré 75kr./25.kr.
Onsdag 27. november
19.30
Hjerteforeningens julekoncert med
Vox11. Billetter købes på www.billetnet.dk, på tlf. 7015 6565 eller ved
døren. Pris:100,- kr. + gebyr.
Dørene åbnes en time før koncerten.
Fredag 29. november
16.30
Værkstedskoncert med solister fra
MidtVest Pigekor og Herning Kirkes
Drengekor.
Søndag 1. december
10.00
Højmesse med korværk af John
Frandsen.
15.15 Før juletræet tændes med
Herning Kirkes Drengekor og Herning
Garden.

MISSIONS-PROJEKT:
FREMTID OG HÅB

Ydre Missions gruppen ved Herning Kirke har startet et nyt YM-projekt op.
Projektet går under navnet FREMTID OG HÅB. Det er et projekt, som støtter og
hjælper hjemløse gadebørn i Sumbawanga i Vesttanzania.
Arbejdet tog sin begyndelse for 10 år sideni efter inspiration fra en lokal kristen,
Joseph Kassaila, der havde taget sig af gadebørn ved at tage give dem husly og
mad mod at de gik i skole. Karin og Ole Weber, der dengang var missionærer for
Brødremenighedens Danske Mission (BDM) gik ind og støttede arbejdet, der nu er
blevet til organisationen FREMTID OG HÅB.
FREMTID OG HÅB har dels en dansk bestyrelse, hvor Mette Lysholm er med, dels
en lokal tanzaniansk bestyrelse, som nu driver arbejdet med et drengehjem med 30
drenge i alderen 5-9 år, og siden 2006 et pigehjem med 10 piger og senest også et
drop-in-center, hvor man kommer i kontakt med gadebørn.
Arbejdet er støttet af den lutherske kirke, og præsten kommer hver lørdag og holder
andagt med børnene.
Man har hidtil benyttet sig af lejede lokaler. Men man er nu i gang med et byggeri
på en stor grund, som man har fået af byen 5-6 km uden for Sumbawanga. Byggeriet
har et budget på 1.1mio kr., og man venter efteråret 2013 at have bygget 2 huse til
drengene, 2 huse til pigerne, en spisesal, et kontor og et gæsterum.
FREMTID OG HÅB støttede arbejdet med 70% af driftsudgifterne svarende til
800.000 kr. i 2012.
Efter drøftelse af projektet er der enighed om at det er støtteværdigt.
I Herning Kirke vil vi gennem information om arbejdet, ved modtagne gaver og
forskellige arrangementer prøve at rejse mindst 20.000 kr. til en vandtank og til
borde og bænke.
Man kan give penge til formålet på følgende måder:
1. Tegne sig for et gavebeløb pr. måned.
Henvendelse til kontaktperson.
2. Give et éngangsbeløb
Sendes enten over netbank (mærket ’Projektet’) eller gennem kontaktpersonen.
3. Tegne et medlemskab af FREMTID OG HÅB.
Et medlemskab koster 75 kr. for enkeltpersoner og 150 kr. for ægtepar. Henvendelse
til kontaktpersonen.
Bankoplysninger:
Herning Kirkes YMprojekt: Reg.nr. 7620
kontonr. 1046869.
Mærket ’ YM projekt’.
FREMTID OG HÅB:
Reg.nr. 1551 kontonr.
10320739
Kontaktperson:
Mette Lysholm,
Weysesvej 3, 7400
Herning
Tlf. 57 17 80 09 / kontakt@fremtidoghaab.dk

Foto © Helms
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Gudstjenester
H
K
i

September

1. 14.s.e.trin.
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Mission Afrika
6. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Bo Knudsen / Peter Bruun
8. 15. s. e. trin
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Årets konfirmander bydes velkommen
		 Kollekt: Kirkens missionsprojekt
15. 16. s.e. trin
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		Høstgudstjeneste
		 Kollekt: Høstindsamling
22. 17. s. e. trin
		 8.30 Bo Knudsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Norea Radio
29. 18. s. e. trin
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Dansk Missionsråds Efterårskollekt

erning

Rytmiske gudstjenester

irke

10. 24. s. e. trin
		 8.30 Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Kirkens missionsprojekt
17. 25. s. e. trin
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40 Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Sct. Nicolai Tjenesten
24. Sidste søndag i Kirkeåret
		 8.30 Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Familiegudstjeneste, hvor årets mini		 konfirmander afslutter undervisningen
		 Kollekt: Indre Mission i Danmark
29. Open by Night
		 21.00: Jens Moesgård Nielsen

December
1. 1. Søndag i Advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 15.15: Før Juletræet tændes
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

November
1. Rytmisk gudstjeneste
		
20.00: Bo Knudsen / Per Damgaard
3. Alle Helgens Søndag
		 8.30 Bo Knudsen
		 9.40 Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen og Jens Moesgård
		Nielsen
		 Oplæsning af navnene på årets døde
		 Kollekt: Danske Udlands og Sømandskirker

Gudstjenester 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 4. oktober og 1. november
Se under Rytmiske gudstjenester.
 Fredag 29. november
Gudstjeneste kl. 21.00 ved Jens Moesgård
Nielsen.
Åbent hus fra kl. 19.00.

Eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 31. oktober kl. 14.30
Bo Knudsen
Efterfølgende Kirkekaffe

Høstgudstjeneste

Oktober

4. Rytmisk gudstjeneste
		
20.00: Bo Knudsen / Milan Ganesan
6. 19. s. e. trin
		 8.30 Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Blå Kors
13. 20. s. e. trin
		 8.30 Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: : Menighedsfakultetet
20. 21. s. e. trin
		 8.30 Bo Knudsen
		 9.40 Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission
27. 22. s. e. trin
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen og
		 Bo Knudsen
		 BUSK-gudstjeneste. Årets konfirmander
		medvirker.
		 Kollekt: Børne og ungdomsarbejde ved
		 Herning Kirke
31. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Bo Knudsen

Den første fredag i måneden kl. 20.00
 6. september
Tema: "Go' Rytmisk - One Direction"
Taler: Efterskolelærer Peter Bruun, Herning
 4. oktober *
Tema: "Med livrem og seler"
Taler: Teologistuderende Milan Ganesan, Århus
 1. november *
Taler: Præst Per Damgaard, Kolding
 6. december
Taler: Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg
* Disse aftener er også open by night.

Børnekirke

Ved højmesser er der ’bibelfortælling for børn’
under prædikenen i Kirkehuset. Dog ikke i
skoleferier.

Efter højmesser er der 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.

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.

på Internettet

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

Kirken

For

børn og børnefamilier

Spaghetti-gudstjeneste

Kirkekaffe

Prædikener

 Søndag d. 15. september kl. 10.00
Høst- og familiegudstjeneste. Høstoffergang
under gudstjenesten.
Derpå Kirkefrokost i kirkehuset. Pris: 30,- kr. pr.
voksen. Børn gratis. Medbring gerne grøntsager,
frugt mv. Det sælges efterfølgende. Børn går
ind i kirken med frugt, brød, grøntsager mv.. Vi
mødes foran kirkedøren kl. 9.45.

er åben

Kirken er åben man-fre fra kl. 8.00 til 17.00.
Klokkespilstider: kl. 8.08 - 10.08 - 12.08 - 15.08
- 18.08 - 22.08. Tiderne er ca. tider.

Onsdage kl. 17.30 – 19.00
Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning
med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis.
Tilmelding senest to dage før:
smh@herningkirke.dk
25. september - 30. oktober - 20. november

