HERNING SOGN
Kirkeblad for Herning Sogn

Det er aften.
Kigger ud i mørket.
Herinde er det lyst endnu.
Men mørket trænger ind i stuen.
Det er som tågen,
den smyger sig omkring,
ikke en krog er glemt,
alt opsluges af tågen.
Jeg kvæles af den kulde,
som mørket efterlader.
Indeni er lyset borte,
tilbage er tomheden,
angsten, mørket, døden.
Der er ikke en smule lys.
Her er opgivenhed og håbløshed.
Gud hvor er du?
Hvad er det, du vil?
Gud, hjælp mig,giv mig lys.
Maria Møller Knudsen

december 2009 · januar · februar 2010

Advent og jul
i Herning Kirke

Pludselig er den her igen! December måned med adventstid og juleforberedelse. Alle vegne ”går der jul i den”! Ikke mindst i kirken, hvor
adventstiden og juletiden er en højsæson. Det kan ses på antallet af
arrangementer, gudstjenester og koncerter.
En fjerde gudstjeneste juleaften –
mest for børnefamilier

Vi har i de senere år oplevet en stor
tilstrømning til kirkens tre julegudstjenester juleaften: Kl. 14.00 med Midt
Vest Pigekor og 15.15 og 16.30 med
Herning Kirkes Drengekor. Så er der
virkelig fest. Nu udvider vi festen. Vi vil
i år også fejre en juleaftensgudstjeneste
om formiddagen kl. 10.00, som er velegnet til børnefamilier. En gudstjeneste
som sognepræst Erik Nikolajsen har
sammen med sognemedhjælper Frauke
Meldgaard. Det er en mulighed for at
komme i kirke juleaften, hvor der er
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bedre plads til børn. Musikken er med
både orgel og harmonika!
Byd det nye år velkommen – ikke
om aftenen, men på selve dagen!

I år har vi valgt at sætte ekstra streg under nytårsdag. Vi holder gudstjenesten
1. januar kl. 16.00 under medvirken af
mandskor fra Herning Kirkes Drengekor
og messingblæsere. Bagefter serverer
menighedsrådet en let forfriskning i
våbenhuset.
Vi har samtidig valgt IKKE at holde
en gudstjeneste nytårsaften, som vi ellers
har gjort i en årrække.

Ellers er adventstiden et overflødighedshorn af tilbud. Se blot her:

Í GUDSTJENESTER:
Advent, jul og nytår. LÆS SIDE 8
Í I KIRKEHUSET:
Adventsfest, sogneeftermiddag, kirkecafé
LÆS SIDE 6+7
Í MUSIK:
bl.a. Händels Messias, Messians ”Le
Nativité”, flere julekoncerter, bl.a. den
store med Herning Kirkes Drengekor og
MidtVest Pigekor. LÆS SIDE 7
Í FOR BØRN:
Spaghettigudstjeneste, julekrybbespil,
juleaftensgudstjeneste for børnefamilier
LÆS SIDE 8
Í I ØVRIGT:
Rytmisk gudstjeneste, Open by Night.
LÆS SIDE 8

Lindely - Herning Sogns Menighedsbørnehave opfører igen i år krybbespil i Herning
Kirke. Det sker onsdag 16. december kl. 10.
Fotos: Børnehaven Lindely

Kirkens
farvestrålende tid
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen
ADVENT
Godt nytår! Det er nu vi skal synge ”Vær
velkommen Herrens år” i den mest kendte udgave. Grundtvig skrev to: en til
kalenderåret (som synges nytårsaften)
og så en til kirkeåret, hvor det er det nye
kirkeår, der bydes velkommen. Advents
farve er lilla – en farve der signalerer
alvor, længsel og anger. Advent betyder
”komme”, og det handler om længslen
efter det, som Gud har lovet: Tilgivelse,
håb, glæde, fred, kærlighed.

JUL
JULEN handler så om opfyldelsen. Jesus,
Guds søn kom – og bragte tilgivelse, håb,
glæde, fred og kærlighed til mennesker.
Juleaften og Juledag er store festdage
med jubel og fuld musik. Derfor markerer farven fest og glæde og er hvid
eller gylden. Julen varer traditionelt 12
dage fra 25. december til 5. januar. De
øvrige helligdage
i juletiden er
anden ju-

I fire små artikler fortæller vi om kirkeåret. Hvilken betydning har de
forskellige højtider og perioder og hvad symboliserer farverne? Her er
anden artikel.

ledag, som også hedder Sankt Stefans
dag til minde om den første kristne
martyr, som blev stenet til døde kun et
par måneder efter Jesu død og opstandelse. Julens glædesbudskab kan koste
dyrt. Mange har fået julekonfekten galt
i halsen ved at komme i kirke anden
juledag i forventning om fortsat fest
og hygge! Julesøndag er med, hvis der
falder en søndag mellem 27.-31. december. Nytårsdag i kirken markerer
ottende-dagen for Jesu fødsel, hvor han
blev omskåret og fik sit navn, men bruges naturligvis mest til at fejre det nye
år - kalenderåret. Hvis der er en søndag mellem 2.-6. januar, får vi også en
Helligtrekongers søndag, som dermed
afslutter juletiden med beretningen om
de vise mænd, der kom med gaver.

HELLIGTREKONGER

Efter Helligtrekongers søndag følger
Helligtrekongertiden. I Norge hedder det
"Åpenbaringstiden", og temaet i denne
julens eftertid er, at det på forskellige
måder for forskellige mennesker bliver
klart (eller åbenbaret), at Gud viser sig
i Jesus. Julen er, at Guds søn blev født,
men Helligtrekongertiden handler om
de tegn, der viser, at Jesus ER Guds søn:
Ledestjernen, Jesus som 12-årig i templet, Jesus, der stilner stormen: alt dette
viser det. Helligtrekongertiden er grøn:
Åbenbaringen af, at Jesus handler med
Guds kraft vokser frem! n
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4 livsn

Drengekoret

Af Torsten Ørhøj

i Washington
og New York
Herning Kirkes Drengekor var
i efterårsferien på turne i USA.
Her gav koret koncerter og sang
ved gudstjenester i National
Shrine og National Cathedral
i Washington DC og i Trinity
Wall Street Church samt St.
Bartholomews’ Church i New
York.
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Koret fik stor ros af værterne for sangen og fik at vide, at det gerne måtte
komme igen.
Ud over det musikalske, som selvfølgelig var det vigtigste, var koret på
besøg hos den danske ambassadør i
Washington DC, og der var selvfølgelig
også tid til være på sightseeing i både
Washington og New York. n

om at blive
der gør liv
Det er aften.
Kigger ud i mørket.
Herinde er det lyst endnu.
Men mørket trænger ind i stuen.
Det er som tågen,
den smyger sig omkring,
ikke en krog er glemt,
alt opsluges af tågen.
Jeg kvæles af den kulde,
som mørket efterlader.
Indeni er lyset borte,
tilbage er tomheden,
angsten, mørket, døden.
Der er ikke en smule lys.
Her er opgivenhed og håbløshed.
Gud hvor er du?
Hvad er det, du vil?
Gud, hjælp mig,giv mig lys.
Digtet er skrevet af Maria Møller
Knudsen. Det er skrevet i en tid, da livet
var meget svært for hende. Så svært som
det heldigvis ikke altid er. Men der kan
til stadighed være forhold i livet, som
gør, at vi får ny indsigt i ens eget liv eller
i familiens eller venners liv, og som gør,
at vi bliver udfordret til at leve livet på
nye vilkår..
I foråret 2010 inviterer Herning Kirke
igen til en udfordrende mosaik af eksistensaftener. Der er tale om 4 forskellige
aftener, der handler om at blive bedre til
dét, der gør livet værd at leve.
Den første aften drejer sig om den
gode samtale. Om at lære at tale sammen.
Også om det, der er svært. Den anden
aften skal vi høre om psykisk sygdom.
Noget som mange mennesker på en eller
anden måde får berøring med. I eget liv
eller i families eller venners liv.
Dernæst skal vi møde Maria Møller
Knudsen, der kender til det på egen krop
og sind. Vi skal høre om, hvordan hun
er kommet videre, og om den hjælp Gud
har rakt hende.

snære aftener

e bedre til det,
vet værd at leve
Den tredje aften handler om den skyld,
som mennesker bakser med, men ikke
altid taler om. Det er for svært. Hvordan
skal vi forstå os selv? Hvad er der at gøre i
situationen? Den sidste aften skal vi høre
om håbet, der er så afgørende for vort liv.
Men hvad så, når vi mister håbet?
Velkommen til 4 livsnære aftener om
det at blive bedre til dét, der gør livet
værd at leve. n
Sognepræst Erik Nikolajsen

ONSDAG 10. FEBRUAR 2010 KL. 19.30-21.30
CONNY HJELM, DIANALUND: Den gode samtale
Bliv bedre til at snakke om alt det, der gør livet værd at leve,
og om det, der er svært.
Vi har alle brug for den personlige samtale både i vanskelige perioder
i livet og for at leve og udvikles i hverdagen. Men hvordan skabe rum
for samtale og vide, hvad der er det centrale? Det drejer sig om engagement, kundskab, respekt og færdigheder.

ONSDAG 10. MARTS 2010 KL. 19.30-21.30
MARIA MØLLER KNUDSEN, ÅRHUS:
Kunsten at leve med psykisk sygdom
Maria Møller Knudsen fortæller om, hvad der skete, da hun blev
psykisk syg, og om hvordan hun er kommet videre.
Maria Møller Knudsen blev i 1997 indlagt svært psykotisk og depressiv. I dag har hun det godt og tager rundt og holder foredrag. Hun
fortæller om, hvordan hun er kommet videre i sit liv. I foredraget vil
Maria læse egne digte og synge nogle sange og salmer, som har været
en hjælp undervejs.

ONSDAG 14. APRIL 2010 KL. 19.30-21.30
RUTH ØSTERGAARD POULSEN, ÅLBORG:
Der er ingenting, der er din skyld - eller er der?
Et foredrag om at tage skylden alvorlig og lade mennesker være det, de
er: fejlbarlige og skyldige.
Ruth Østergård Poulsen er sygehuspræst i Ålborg. Hun oplever ofte, at
skyld er et tabuemne. Vi taler ikke om vores skyld. Og hvis vi endelig
gør, forsikrer andre os straks om, at vi skam ikke er skyld i noget som
helst. Men at være menneske er at være skyldig. Foredraget vil komme
med bud på, hvordan vi kan hjælpe os selv og hinanden, når skylden
nager og fylder.

ONSDAG 5. MAJ 2010 KL. 19.30-21.30
CHRISTIAN BUSCH, KØBENHAVN: Håbets kilde

fire eksistensaftener

4 livsnære foredrag - hver aften kl.
19.30 til ca. 21.30. Entré pr. aften kr. 40
inkl. kaffe, kage og frugt.
Evt. yderligere oplysninger
på tlf. 97 12 23 95
eller kirkens hjemmeside
www.herningkirke.dk

Håb og livsmod er en væsentlig drivkraft i vores liv og i kristendommen.
Hvad er håb, og hvad kan vi gøre, når vi mister håbet?
Christian Busch har været sygehuspræst på Rigshospitalet de sidste 20
år. Håb er formodentlig et af de mest centrale begreber for alvorligt
syge patienter, for de pårørende og for behandlerne. Håbet gør, at man
kan holde ud at være i en verden af sygdom.
Foredraget beskæftiger sig med hvilke faktorer, der fremmer håbet og hvilke faktorer, der svækker håbet. I foredraget vil håbets
forskellige dimensioner blive demonstreret: fremtid, mening og
transcendens.

5

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:

Herning Kirkehøjskole 2009-10
Som jeg læser… - et udvalg af Det Gamle Testamentes
bøger valgt og læst af lokale præster
5. december i Sct. Johannes Kirke
Lisbeth Filtenborg: ”Et barn er født os...” Uddrag af Esajas’ Bog.
Jens Moesgård Nielsen: ”Klage, vrede, glæde og håb” Klange i dur og mol i
Salmernes Bog

Tema forår 2010: Kristen i verden

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 - 16-22 år. Torsdag kl. 19-22.00.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn
m.fl. Onsdage i hver uge. Tilmelding til
Kirsten Vindum dagen før.
Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

6. februar i Gullestrup kirke
Erling Tiedemann, redaktør, fhv. medlem af og formand for
Etisk Råd og fhv. amtsborgmester: "Den favre nye verden
- hvordan forholder vi os til lægevidenskabens mange
muligheder"

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

9. januar på Herning Friskole
Kurt Larsen, cand.theol, ph.d., lektor, Menighedsfakultet, Århus:
”Religion i det offentlige rum - i USA og i Danmark”

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.)

Foredrag om Menneskesyn
Onsdag d. 24. februar 2010 kl. 19.00 i Kirkehuset
"Menneskesyn og de vilkår, vi alle er underlagt som mennesker"
ved Provst Kirsten B. Thyssen, Herning Søndre Provsti,
Efterfølgende kaffebord. Alle er velkomne og deltagelsen er gratis.
Tilmelding senest d. 22. februar til smh@herningkirke.dk eller tlf. 97 12 23 95.
Arrangør: Folkekirkens Besøgstjenester i Herning.
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Brændgårdvej 18, Herning
Tlf. 97 12 05 30

www.herning.kfum-kfuk.dk

w w w. i m h e r n i n g . d k

Tryksag med yderligere oplysning ligger i kirkerne
Info: Kursusleder Bodil Pedersen 97 26 77 95

KFUM og KFUK
i Herning

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!

musik

i Herning Kirke
Onsdag 2.december

kl. 19.30

Händels Messias med Skt. Clemens
Drengekor, Herning Kirkes Drengekor
og Ensemble MidtVest. Margrethe
Smedegaard sopran, Andrea Pellegrini
alt, Tue de Stordeur tenor og Niels Peder
Skaarup Gejel bas, Dir. Carsten Seyer.
Entré 120 kr. salg på BilletNet samt ved
indgangen.

Mandag 7. december kl. 19.00
Lucia fortællekoncert med Den Jyske
Sangskoles MidtVest Forskole og MidtVest
Juniorkor. Entré 50/10 kr.

Tirsdag 8.december

kl. 19.00

Messiaen La Nativité ved orglet Kristian
M. Andersen. Jens Moesgård Nielsen
fortæller om teksterne til dette hovedværk
i orgellitteraturen om Kristi fødsel.

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

17. december: Adventshygge v. Jens Moesgård Nielsen.
21. januar: Ruth Christensen, soldaterhjemsleder, Fasterholdt:
”En ørkenrotte i grusgraven. Om soldaterne i Afghanistan.”
18. februar: Herluf Kortegaard, pastor em., Ikast::
”Fra bondestand til præstestand.”

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 1. marts 2009:
Søndag den 7. marts 2010 deltager Herning Sogn sammen med mere end 1.200 andre
sogne i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går til bekæmpelse af sult.
Tilmeld dig som indsamler hos Knud Haaning Andersen (tlf.: 97127805) .

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: Frauke Meldgaard,
sognemedhjælper,
tlf. 9712 2395

Lørdag 12 december kl. 13.00
Herning Musikskoles Julekoncert

Søndag 13. december
kl. 16.00 og kl. 19.00
Herning Kirkes Julekoncert med MidtVest
Pigekor og Herning Kirkes Drengekor.
Britten Ceremony of Carols mm.

Torsdag 24. december
14.00
Juleaftens gudstjeneste med
MidtVest Pigekor
15.15
Juleaftens gudstjeneste med
Herning Kirkes Drengekor
16.30
Juleaftens gudstjeneste med
Herning Kirkes Drengekor

Fredag 29. januar

kl. 16.30

Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole

Fredag 26. februar

kl. 16.30

Værkstedskoncert med elever fra Den
Jyske Sangskole

Adventsfest
Onsdag 9. december kl. 19.00
i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Sognets tradtionsrige adventsfest
med tale ved sognepræst i
Gjellerup, Brian Iversen, musik,
underholdning og lotteri.

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

Adresser

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 marts-april-maj 2010
indleveres senest 15. januar.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
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Gudstjenester
i Herning Kirke
december

4. Rytmisk gudstjeneste
Kl.20.00: Om tro på Gud og om tro i
		 hverdagen.
6. 2.s. i advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
13. 3.s. i advent
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
17. Open By Night
		 Kl. 21.00: Jens Moesgård Nielsen
20. 4.s. i advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
24. Juleaften
		 10.00: Erik Nikolajsen: Julegudstjeneste
		 for børnefamilier
		 14.00: Erik Nikolajsen
		 15.15: Jens Moesgård Nielsen
		 16.30: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og
		 Kirkens Korshær m.m.)
25. Juledag, Kristi Fødselsdag
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Børnesagens Fællesråd
26. 2. juledag, St. Stefans dag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
27. Julesøndag
		 10.00: Svend Erik Søgaard

7.
		
		
		
		
14.
		
		
		
		
		
21.
		
		
		
28.
		
		
		
		

Søndag seksagesima
8.30: Erik Nikolajsen (S)
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: KLF – Kirke og Medier
Fastelavnssøndag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Familiegudstjeneste med tøndeslagning
og kirkefrokost
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige
søndagsskoler
1.s. i fasten
8.30: Erik Nikolajsen
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde
2.s. i fasten
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Kristelig Handicapforening

marts
7.
		
		
		
		

3.s. i fasten
8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

januar
1.
		
		
3.
		
		
8.
		
10.
		
		
13.
		
		
17.
		
24.
		
		
28.
		
31
		
		

Nytårsdag
16.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Det danske Bibelselskab
Hellig tre kongers søndag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Møltrup
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
1.s.e.h.3 konger
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
Evangelisk Alliances Bedeuge.
19.00: Erik Nikolajsen
2.s.e.h.3 konger
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Sidste.s.e.h.3 konger
10.00: Erik Nikolajsen		
Kollekt: Kirkens Korshær
Gudstjeneste for ældre og gangbesværede
14.30: Jens Moesgård Nielsen
Søndag septuagesima
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen

februar

5. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Erik Nikolajsen

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 med
rundstykker 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.

Spaghetti-gudstjeneste
Tisdag 1. december kl. 17.30-19.15
Onsdag 27. januar kl. 17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest fredag den 27.nov. til
præsterne på erni@km.dk eller jcmn@km.dk
eller til sognemedhjælperen på
smh@herningkirke.dk

Rytmiske gudstjenester
4. december kl. 20.00:
Unge fortæller om Gud og om deres tro på Gud
i hverdagen
8. januar kl. 20.00: Erik Nikolajsen
5. februar kl. 20.00: Erik Nikolajsen
Gudstjenester med rytmiske sange, prædiken,
forbøn og nadver.
Kirke-café i Kirkehuset bagefter
Se: www.rytmisk.com

Julegudstjeneste for
børnehavebørn,
dagplejebørn og andre børn
Onsdag 16. december kl.10.00
ved Erik Nikolajsen
Krybbespil ved Lindely
Forældre og bedsteforældre er også meget
velkomne.

Open by night gudstjeneste
Torsdag 17. december 2009 kl. 21.00
Åbent hus fra kl. 19.00. Klokkespilskoncert ved
Karin Viller Hansen 20.15

Skriftemåls- og
nadvergudstjeneste
Onsdag 13. januar kl. 19.00
Gudstjenesten holdes som led i evangelisk
alliances bedeuge.

Gudstjeneste for ældre
og gangbesværede
Torsdag 28. januar kl.14.30
ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere.
Der er en handicapvenlig indgang ind til våbenhuset fra kirkens nordside.

Fastelavns- og
familiegudstjeneste
Søndag 14. febr. kl.10.00
Efter gudstjenesten er der:
Tøndeslagning
Børnene må gerne komme udklædt
Præmier til de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost - Voksne: 25 kr. - Børn: Gratis
For små og store, unge og gamle.

U2 gudstjeneste i Viborg
Domkirke
Fredag 14. maj 2010
Se www.u2gudstjeneste.dk

