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Menighedsråds
Af menighedsrådsmedlem
Torben Sørensen,
formand for
valgbestyrelsen

Det er nu tid at gøre op med sig selv,
om det ikke kunne være en spændende udfordring at stille op til valget.
Allerede tirsdag den 13. september
2016 afholdes der orienteringsmøde
og opstillingsmøde i Kirkehuset, og
det er her, kandidaterne skal frem.
Kun hvis der melder sig flere lister,
afholdes der en egentlig valghandling
til november.
I menighedsrådet i Herning Sogn er
der 11 folkevalgte medlemmer, og
de vælges for en periode af fire år.
Sammen med kirkens præster og en
medarbejderrepræsentant udgør de
til sammen menighedsrådet.

Tirsdag den 8. november 2016 er der menighedsrådsvalg over hele landet, men inden da skal der findes nogle kandidater.
Opgaver
Menighedsrådet har til opgave at
styre sognets kirkelige og administrative anliggender, som der står i
menighedsrådsloven. Det foregår på
rådets møder, der normalt holdes om
aftenen en gang om måneden. Rådet
behandler større sager som budget og
regnskab, godkender indstillinger fra
udvalg og træffer afgørelse i personalesager mv. Nogle medlemmer har
særlige funktioner som kontaktperson i forhold til personalet, kasserer
osv.

udvalgene arbejder både med planlægning af sogneaftener, koncerter
med Herning Kirkes Drengekor og
andre arrangementer med kirkeligt
indhold og med teknisk-administrative opgaver som planlægning af
istandsættelsesarbejder og tilsyn med
arbejdets udførelse. Derudover er der
rent praktiske opgaver som forberedelse af festaftener og anretning af
kirkekaffe. Hertil kommer opgaver
ved gudstjenesterne som frivillig kordegn, og på linje med andre frivillige
opgaverne som lægmandslæser, nadveruddeler eller AV-operatør.

Derudover er der mulighed for at
være med i en række udvalg, som
bliver fordelt efter medlemmernes
interesser og særlige kompetencer.
Som eksempler kan nævnes, at vi i

Der er mange virkeligt forskellige opgaver, så alle har mulighed for at være
med og på deres måde bidrage til fællesskabet. Kunne det være noget for
dig?

Adresser
Præster

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

Kirkens kontor

Østre Kirkevej 1 ◆ 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal
29 92 97 18 ◆ Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch ◆ 27 40 13 74
carstenfaerch60@gmail.com ◆
Fridag: mandag
Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A ◆ 20 27 98 27
smh@herningkirke.dk
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Orienteringsmøde
tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.00
Ved orienteringsmødet vil reglerne
om valget bliver gennemgået. Det
centrale spørgsmål er, om der bliver
en eller flere opstillingslister. Kun
hvis der er to eller flere separate
opstillingslister, gennemføres valghandlingen den 8. november med
forudgående udsendelse af valgkort
osv.

Opstillingsmøde
Efter orienteringsmødet afholdes et
eller flere opstillingsmøder.
De seneste tre perioder har alle kandidater været opstillet på Den Fælles

Kirkelige Liste. På opstillingsmødet
er alle velkomne. Alle over 18 år, der
er folkekirkemedlemmer i Herning
Sogn, eller som har løst sognebånd til
en af præsterne i Herning Sogn, har
stemmeret og er opstillingsberettigede. Ved mødet foretages der skriftlig
afstemning blandt alle stemmeberettigede, der er mødt op denne aften.
Hvis nogle ønsker at oprette en anden liste, kan dette ligeledes gøres
efter orienteringsmødet – i et andet
lokale i Kirkehuset.
Hvis der er anmeldt to eller flere opstillingslister til valgbestyrelsen ved
fristens udløb den 27. september
2016 kl. 19, udløser det valghandlingen, der finder sted den 8. november
2016.

Anmeldelse af opstillingslister skal
ske til enten formanden for valgbestyrelsen, Torben Sørensen, eller
medlem af valgbestyrelsen Karen
Bunk.
Hvis der kun er én opstillingsliste
anmeldt til valgbestyrelsen pr. 27.
september, bliver de 11, der fik flest
stemmer på opstillingsmødet, valgt.
De øvrige på listen bliver suppleanter.
Det nye menighedsråd begynder sin
funktionsperiode 1. søndag i advent.
Læs mere om valget på www.herningkirke.dk, hvor vi løbende vil
præsentere de kandidater, der melder
sig til valget. Flere detaljer om det
tekniske forløb af valget kan findes på
www.menighedsraad.dk og på www.
km.dk

Sognerejse
til Lutherland
Støt det sociale i det lokale
Landsindsamling til Kirkens Korshær første søndag i advent.
Giv en hånd med under indsamlingen, som finder sted på Torvet og i sognets
gader – i lyset af byens fælles juletræ både som gave og fordring. Et fælleskirkeligt og folkeligt anliggende.
I Kirkens Korshær hjælper mennesker hinanden. Vi tilbyder omsorg, nærvær
og respekt – et måltid mad, et varmt bad, en samtale. Værdighed og fællesskab
til mennesker der lever på kanten af samfundet – sårbare mennesker med svære sociale, psykiske og økonomiske problemer. Misbrug, fattigdom, ensomhed.
Indsamlerne får base i Børnehjørnet, Bethaniagade 18, hvor man vil blive mødt
med varm suppe. Kirkens Korshærs øvrige væresteder og genbrugsbutikker er
åbne, og indsamlerne vil få et gavekort som tak for hjælpen.
Tilmeld dig og få nærmere information hos arbejdsgruppen:
Elin Høyer Hansen, tlf 23675722. Jens-Erik Ager, tlf 97121377.
Jan Lyngholm Jakobsen, tlf 26444923. Poul Erik Bollerup, tlf 30201387. Konsulent for gruppen Villy Stampe.
På vegne af fællesudvalget øsnkes glædelig adventsfest.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard, tlf 23266849

I 1517 slog Martin Luther de 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg som startede reformationen.
I 2017 skal vi derfor fejre 500 års
jubilæum for reformationen. Det
gør vi bl.a. ved et række sogneaftner om Luther, men i foråret
2017 arrangerer vi også en sognerejse til »Lutherland«.
Reserver allerede nu dagene. Vi
tager afsted 17. maj og returnerer 21. maj 2017. Vi bliver indlogeret på hotel i Erfurt og tager
derfra ture til de vigtige lutherbyer Wittenberg, Eisleben og Torgau, ligesom vi naturligvis skal
besøge borgen Wartburg, hvor
Luther oversatte Det Nye Testamente.
Nærmere program for turen kan
afhentes i Kirkehuset.
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Pyramider,

kirker

Tre af præsterne ved Herning Kirke Poul Nygaard Kristensen,
Bo Knudsen og Jens Moesgård Nielsen var sammen med 13 andre præster fra Herning Søndre Provsti på studietur til Cairo fra
13. - 17. juni.
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Det blev til nogle intense dage i en
intens, myldrende storby med en
kolossal trafik, masser af støv og affald i gaderne og tusindvis af ufærdige bygninger, hvor folk allerede
boede .Vi så den berømte Tahrirplads, hvor det arabiske forår begyndte i 2011 og vi handlede i Mellemøstens største bazar. Vi oplevede
Egyptens ældgamle imponerende
civilisation, som byggede pyramider fra 4700 år siden. Vi var bl.a.
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inde i den berømte Cheops pyramide (136 meter høj, bestående af
1,5 mio. stenblokke, der i snit vejer
1,5 ton. Samlet vægt: 2,25 milliarder
kilo! Sfinksen og Tut Ank Amons
guldmaske mm. så vi også.
Vi så Egyptens største moske, besøgte gamle valfartskirker, der lå på
steder, hvor Jesus, Maria og Josef
ifølge traditionen havde været, da
de var på flugt fra Kong Herodes. Vi
besøgte også to gamle klostre langt
ude i ørkenen og besøgte Cairos
kristne skraldeby, hvor 45.000
mennesker henter 15000 ton affald
rundt om i Cairo hver dag, bringer
det hjem og sorterer det.
Alt sammen et sansebombardement
af den anden verden.

Mødet

med de

		

kristne egyptere

Det, der gjorde mest indtryk på mig
var klart at møde de kristne egyptere (ca. 10 % af befolkningen). I
mere end 1350 år har de levet som
andenrangs borgere i deres eget
land. Under det muslimske broderskabs herredømme (fra 2012-2013)
blev mere end hundrede kirker ødelagt. Nu er situationen mere stabil
med den nye præsident Sisi. Overalt
hvor vi mødte kristne – hvad enten
de var koptisk-ortodokse eller protestanter var det alvor, glæde, vilje
til forsoning og tilgivelse og behovet
for bøn, der igen og igen blev understreget.

og skrald
Vi mødte munkene i klostrene, der
beder, læser og mediterer i op til 14
timer dagligt. Den evangeliske Father Nathan, der laver et stort hjælpearbejde for fattige ægyptere og
syriske flygtninge sammen med bibelundervisning for børn og voksne.
Den koptiske Father San Am, der
har fået sat skik på skraldebyen og
forandret et slumområde med misbrugsproblemer til en trods alt hektisk og fungerende (om end møgbeskidt) bydel med en lang række
kirker, beboerne nu er dybt stolte af.
Zakarias Gamal, der er født og opvokset i skraldebyen, som jeg mødte
og havde en lang samtale med ved
den store hulekirke. Og ikke mindst
vores fantastiske guide Essad, som
med humor, viden og ærlighed fortalte om Ægypten og også om at
være kristen der. Alle sammen talte
de om vilje til forsoning og tilgivelse
og behovet for bøn og nødvendigheden af samling blandt de kristne.

Udfordret

af

		

egyptisk tro

Det var intense dage, der var inspirerende og udfordrende. Der er
langt fra Herning til Cairo i livsvilkår, men at række ud mod hinanden, at bede og at tilgive hinanden
– det har vi også brug for her.
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Konfirmandvelkomst
I august og september begynder 4 nye hold med
konfirmandundervisning.
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 velkomstgudstjeneste
søndag d. 4. september i Herning kirke kl. 10.00
Kom og vær med til at byde
konfirmanderne velkommen!

Sogneaftner
Ved tre spændende sogneaftner sætter vi i efteråret fokus på Herning Kirkes diakonale arbejde, og
spørger: »Hvordan kan vi som kirken bidrage og
forpligte os i det diakonale arbejde?«
Onsdag den 14. september: Blå Kors varmestue –
en del af Herning Sogn.
Leder af Blå Kors varmestue Arne Christoffersen,
fortæller om arbejdet og livet på varmestuen, og
om hvad kirken betyder for Blå Kors varmestue.
Onsdag den 12. oktober: Kirken på sygehuset.
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard, fortæller om arbejdet som sygehuspræst og om kirkens arbejde på
sygehuset.
Onsdag den 9. november: Kirken i arresten.
Sogne- og arresthuspræst Bo Knudsen fortæller om
kirkens arbejde i Herning arrest og arbejdet som
arresthuspræst.
Entrepris: 50 kr. inkl. kaffe.
Velkommen til tre spændende aftener.

O pslag
Høstgudstjene

ste

søndag den 18. septembe
r i Herning kirke kl. 10.00
.
Vi holder høstgudstjeneste
r for at sige Gud tak for hv
ad han
har givet i årets løb.
Høstgudstjenesten er en
familiegudstjeneste, som
er tilrettelagt for både børn og vo
ksne.
Alle børn må gerne tag
e lidt af årets »høst« me
d (frugt,
grøntsager, blomster, brø
d, o.l.).
»Høsten« bæres ind ved
gudstjenestens begyndel
se i et festligt optog. (Vi mødes ved
kirkedøren kl. 9.45)
Efter gudstjenesten indbyd
er menighedsrådet til kir
kefrokost i kirkehuset, hvor den
medbragte frugt mm. sæ
lges. Pris
for voksne: 40 kr. Børn gra
tis.
Ved gudstjenesten samles
der et høstoffer ind, som
fordeles
mellem en række kirkelige
og humanitære organisa
tioner.
Velkommen til børn og vok
sne til en festlig gudstjenes
te.

Reformationsgudstjeneste
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther de 95 teser
op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til reformationen. I år er det 499 år siden det
skete. Vi fejrer det med reformationsgudstjeneste:
Mandag den 31. oktober kl. 19.30 i Herning Kirke
Velkommen til en gudstjeneste hvor vi synger nogle
af Luthers salmer og følger udviklingen i gudstjenesten fra reformationen til i dag.
Herning Kirkes Drengekor medvirker ved gudstjenesten.
(I 2017 fejres 500 årsdagen for reformationen ved en
gudstjeneste i Viborg Domkirke)

Minikonfir

mander

Eleverne i 3. klasse
på Midtjyllands Kr
istne Friskole er i
Herning Kirke. U
efteråret minikon
ndervisningen fo
firmander ved
re
ta
ge
s af Frauke Meldga
Søndag den 13. no
ard og Bo Knudse
vember afslutter
n.
minikonfirmande
ker ved gudstjene
rne årets undervisn
sten, hvor de også
ing og medvirfår overrakt et dipl
om.
Velkommen til en
festlig gudstjeneste
denne dag kl. 10.0
0.

6

stavlen
Alle helgens
gudstjeneste
r i Herning kirke kl. 10.00
Søndag den 6. novembe
i løbet af
ndes vi dem, som er døde
Denne dag nævner og mi
det sidste år.
bydes
det sidste år har mistet, ind
Familier, som inden for
ne søndag.
særligt til at være med den
trøst.
dstjeneste i lyset af håb og
Velkommen til en mindegu

Herning
Kirkehøjskole
Tema for efteråret 2016: »Hvad siger Luther os i dag.«.
Lørdag d. 3. september i Hedeagerkirken, Gl. Kirkevej 33: Stiftsteolog, ekstern universitetslektor Henning Kjær
Thomsen, Viborg: »Luther - om Gud,
verden og mennesket«.
Lørdag d. 1. oktober i Gullestrup Kirke,
Løvbakkevej 9: Dr. teol. Jens Lyster, Als:
»Martin Luthers kampsalmer«.

Lørdag den 5. november i Herning Kirkehus: Biskop emeritus Karsten Nissen,
Haderslev: »Luthers kirke i dag«.
Pris: Hele semestret: 275 kr. 		
Pensionister/efterlønnere: 250 kr.
En enkelt dag: 90 kr.
Skriftlig tilmelding på mail til:				
ruthsoendergaard@live.dk
Tidsplan
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.)

ÉEN

KIRKECAF

ag på et inte
er hver onsd
d
by
ed
m
en
e
fé
rn
ca
Kirke
ogram, ge
dholdsrigt pr
fx musik og
ressant og in
t emne, som
em
st
be
et
å
p
fokus
lleder, kreativt
, litteratur, bi
er
ri
to
is
sh
liv
sang,
.m..
ens gæst og m
værksted, dag
onsdag fra
ne døre hver
si
er
n
åb
en
åben for
Kirkecafé
rkehuset og er
ki
i
0
.0
12
l
ti
kl. 10.00
alle.
.
Kaffebord 20 kr

SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER
Et kristent fællesskab med Bibel, sang,
livsoplysning og hyggeligt fællesskab

Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3.
torsdag i måneden på skift i Bethania og
Kirkehuset kl. 14-16.
Torsdag den 1. september i Bethania:
Thue Thomsen, Hvide Sande: 		
»Jesus som livets lys«.
Torsdag den 15. september i Kirkehuset:
Inge Marie Svinth: »Hospice og de værdier,
der ligger bag«.
Torsdag den 6. oktober i Bethania:
Lydia Lodahl, Tjørring: »På rejse i 		
Columbia«.
Torsdag den 20. oktober i Kirkehuset:
Kurt Kleon Jeppesen, Herning: 		
»Det er ikke for sjov«.
Torsdag den 3. november i Bethania:
Per Hauge, Vinderslev: 			
»Guds skaberværk set gennem et kamera«.

Torsdag den 17. november i Kirkehuset:
Sognepræst Bo Knudsen: 			
»Vækkelsesprædikanten C. O. Rosenius«.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne
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KUL på tur
til Tyskland
Den 3.-5. juni var 7 KUL’er afsted på en spændende tur til
Tyskland for at deltage i »LAJUCA«. Et kæmpestort Sommercamp, som fandt sted i Verden, en lille by i nærheden
af Hannover. Hvert andet år mødes her unge mennesker
fra hele verden, inviteret af den tyske kirke i delstaten Niedersachsen. Og der var rigtig mange mennesker (ca. 2000)
og rigtig mange oplevelser! Noget af det bedste var, synes
vores 15-16- årige KUL’ere, at komme til »fede« koncerter
i musikteltene, lære andre unge at kende (fra 8 forskellige
nationer) og være med til noget vildt spændende bibelarbejde i det afrikanske telt. Sarah, Tanja, Michelle, Annejulie, Maja, Sana og Julie kom hjem til Herning, godt trætte,
men fyldt med gode oplevelser og mange nye indtryk.
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Foreninger medtilknytning til Herning Kirke
Missionshuset
Bethania

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

Kfum & KFUk i Herning
Brændgårdvej 18,
Herning, tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
»Børn og unge skal vide, at de kan tro«

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

FOLKEVIRKE

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

Noas ark – et tilbud
til børn og børnefamilier

For børn
& Unge
Herning Kirkes
legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor,
far, bedsteforældre, nabo eller en ung
pige i huset.
Ingen tilmelding nødvendig – bare
mød op! Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
kirkehuset.

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

NOAS ARK er et tilbud for familier med
børn mellem 8 mdr.
og 8 år. På programmet har vi bibelfortælling og sang samt
nogle sjove, lærerige aktiviteter. Vi mødes i kirkehuset kl. 16.30 nedenstående
onsdage.
Med fælles spisning fra kl. 17.15 til
18.30. De voksne betaler 30 kr. hver, og
børnene spiser gratis.
Datoer: 21. september, 26. oktober og
30. november.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejderen på smh@herningkirke.dk

KUL – Kirkens
Ungdomsledere
Når du er blevet konfirmeret her ved
kirken, har du mulighed for at være
med i KUL-gruppen. Her mødes kirkens ungdomsledere, som er interesseret i at være med i kirkens forskellige
aktiviteter for børn og unge.
KUL mødes samme tid og sted som
UNIK og der er tilmelding til Kirke-og
kulturmedarbejder Frauke Meldgaard
på tlf.: 20 27 98 27 eller på mail: smh@
herningkirke.dk

Anonyme 		
Alkoholikere

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

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Gudstjenester i børnehøjde og fæll
esspisning med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag d. 7. september
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 16. november
Hver gang kl. 17.00 – 18.45.
Vi inviterer børnefamilierne til en
gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grøn
t
fra salatbaren. Vi
begynder med en
kort gudstjeneste i kirken og
går derefter i
kirkehuset til
spisningen.
Ingen
tilmelding man kommer
bare.

Besøgstjenesten: Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven,
så kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 20 27 98 27.
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Musik

i

herning kirke

FOF-Kirkekoncert
med Anne Linnet
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30 i Herning Kirke

Når ikke andet anføres, er der gratis adgang til
arrangementerne. Dørene åbnes tre kvarter før
koncertens begyndelse.
Torsdag d. 1. september kl. 19.00: Orgelkoncert
med Kristian Marius Andersen, som præsenterer
det nyrestaurerede orgel med værker af Bach,
Vierne og andre kæmper.
Søndag d. 18. september kl. 19.00: Korkoncert
med det verdensberømte pigekor Little Armenian
Singers kl.19.00. Entré 75 kr. Salg ved døren.
Onsdag d. 28. september kl. 19.00: Klaverkoncert Præsentation af kirkens nye Bösendorfer
klaver.Ved pianisten Emil Gryesten.
Fredag d. 30. september kl. 17.00: Værkstedskoncert med sangere fra Den Jyske Sangskole
Lørdag d. 1. oktober kl. kl. 16.00: Mandskorskoncert med nuværende og tidligere mandssangere i Herning Kirkes Drengekor. Når glade
mænd synger. Entré 75 kr. Salg ved døren.
Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30: Anne Linnet
koncert. Arr. FOF.

Entré: 190 kr./ 169 kr. Billetsalg på www.fof.dk/ herning

rytmiske gudstjenester
Herning

kirke kl.

20.00

2. september: Tale ved Michael Høj, Århus: »Fix you«.

Fredag d. 28. oktober kl. 17.00: Værkstedskoncert med sangere fra Den Jyske Sangskole.

7. oktober: Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg: 			
»Jeg har et godt tilbud til dig!«

Mandag d. 31. oktober kl. 19.30: Reformationsgudstjeneste i anledning af 499 året for at Luther
opslog de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.
Luthersalmer og festlig gudstjenestemusik.

4. november: Sognepræst Orla Villekjær, 				
Sønder Felding.

Søndag d. 6. november kl. 16.00: Mozarts Requiem med Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor og Danmarks Ungdomsensemble.
Dirigent Morten Ryelund. Entré: 150 kr.
Billetter købes via www.herningkirkesdrengekor.dk
Søndag d. 27. november kl. 10.00: Højmessen 1. søndag i advent med musik af bl.a. John
Frandsen
kl. 15.15: Før Juletræet Tændes. Vi synger
adventssalmer for børn og voksne med Herning
Kirkes Drengekor inden borgmesteren tænder
byens store juletræ på torvet.
Onsdag d. 30. november kl. 19.30: Bachs
Juleoratorium Herning Kirkes Drengekor, Skt.
Clemens Drengekor, Ensemble MidtVest. Ditte
Højgaard Andersen - sopran, Karolina Blixt - alt,
Leif Aruhn-Solén - tenor, Jens Søndergaard - bas
og Carsten Seyer-Hansen - dirigent
Billetter 195 kr. www.billetlugen.dk
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Anne Linnet er sanger, sangskriver,
komponist og forfatter. Hun vil, udover nogle af sine egne sange og salmer, ved denne kirkekoncert synge
sangene fra samarbejdet med Johannes Møllehave samt sange fra sit arbejde med tekster af Tove Ditlevsen.
I kirkerummet vil der denne aften
kunne høres sange som »Lige glade,
ligeglad«- »Søndag i april« - »Levende
hænder« m.fl.. Der vil blive sunget fra Anne Linnets store sangskat,
hvor mange af os vil kunne nynne med på melodier som BARNDOMMENS GADE, SMUK OG DEJLIG, TUSIND STYKKER og
FORÅRSDAG. Sangene fremføres af: Anne Linnet, sang guitar Julie Lindell, sang Jesper Bo Hansen, keyboards

Se mere på facebooksiden: 						
Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke
Gudstjenester for alle! 						
Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, 			
prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset

Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik butik - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN

SKOLEGADES BAGERI

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

www.skolegadensbageri.dk

Skolegade 3
7400 Herning
Tlf. 97 12 06 24

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

- vi bygger på dialog og samarbejde!
Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

Velkommen til Hotel Herning
STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

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

www.hotelherning.dk
1111

Gudstjenester
H
K
i

DaG
Kirkedag
september

Indsamling

tid

erning

irke

Gudstjeneste

Præst

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK
JMN

2.

Fredag

4.

15. s. e. trin.

Danmission

8.30
10.00

11.

16. s. e. trin.

Dansk Missionsråd

18.

17. s. e. trin.

Høstindsamling

8.30
9.40
10.00
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
konfirmandvelkomst
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Høstgudstjeneste

25.

18. s. e. trin.

Ordet og Israel

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PK

Norea Radio

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

JMN
BK

oktober

2.

19. s. e. trin.

7.

Fredag

9.

20. s. e. trin.

Folkekirkens mellemkirkelige råd

16.

21. s. e. trin.

Danmarks Kirkelige Mediecenter

23.

22. s. e. trin.

Indenlandsk Sømandsmission

30.

23. s. e. trin.

Herning Sogns missionsprojekt

31.

Mandag

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
9.40
10.00
8.30
10.00
8.30
9.40
10.00
8.30
10.00
19.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
BUSK gudstjeneste
Reformationsgudstjeneste

JMN

20.00
8.30
10.00
8.30
10.00

BK
JMN

8.30
9.40
10.00
10.00
15.00

Rytmisk gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstj. m. minikonffirmandafslutning
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Før juletræet tændes

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK

SES
BK
JMN
BK

november

4.
6.
13.

Fredag
Alle Helgens
dag
25. s. e. trin.

20.

S. s. i kirkeåret

Indre Mission i Danmark

27.

1. s. i advent

Kirkens Korshær

Herning Sogns Menighedspleje
Menighedsfakultetet

BK

Herning Kirke
på facebook

JMN

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

PK
JMN

december

2.

Fredag

4.

2. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

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

CD-service fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.
Prædiken på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk

Gudstjenester i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i
Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag
kl. 17-18 og mandag formiddag kl. 11-12 på
FM frekvens 96,2 mHz.

