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Ramzi fra Bethlehem,
Sara fra Jerusalem....
Et bugnende adventsog juleprogram
Pop og passion

DECEMBER 2010  JANUAR  FEBRUAR 2011

THI GLÆDE SIG JERUSALEM
Sådan synger vi i julesalmen.
Og sådan oplevede konfirmander i Herning Kirke det
helt bogstaveligt torsdag den
9. september.

Foto © Erik Nikolajsen

Den dag havde vi nemlig besøg af
Ramzi, der er født og bor i Bethlehem,
og Sara, der bor i Jerusalem. Den ene
er arabisk palæstinenser, den anden
jøde. Og begge tror de på, at Jesus er
Guds Søn.
Begge lever også i et meget konfliktfyldt land. Ramzi er født og bor som
nævnt i Bethlehem, en by mange
forbinder med lys, hygge og fred. Men
virkeligheden er en helt anden.

Se og genkende

“Muren” gør livet svært

Engang var de fleste indbyggere i
Bethlehem kristne. Men i dag er
de fleste muslimer. Mange kristne
er rejst og bor rundt om i verden, i
Sydamerika, USA, Canada, Europa
og flere andre steder. Sådan er det
gået, fordi folk har oplevet, at det er
meget svært at bo i Bethlehem på
grund af den politiske situation, arbejdsløshed, og fordi man er blevet et
religiøst mindretal. Ikke mindst har
’muren’ gjort livet svært for mange på
Vestbredden og i Bethelhem. ’Muren’
er en flere steder 8 meter høj betonvæg, som israelerne har bygget rundt
om store dele af Vestbredden for at
hindre arabiske palæstinensere i at
øve terror. Men den har altså også
begrænset mange menneskers bevægelsesfrihed.
2

Jesus og troen på ham har
brudt muren ned, så der
er kristne jøder og kristne
arabiske palæstinensere,
der kan se hinanden, anerkende hinanden og få så
meget tillid til hinanden,
at de kan være sammen, ja
værdsætte og elske hinanden, ligesom Jesus værdsætter og elsker dem hver
især.
Alt sammen på grund
af barnet, der blev født i
Bethlehem. På grund af
ham er der blandt jøder og
palæstinensere nogen, der
kan glæde sig sammen.

F.eks. skal Ramzi have speciel tilladelse for at komme til Øst-Jerusalem, hvor indbyggere hovedsageligt
er arabiske palæstinensere. Også hvis
han skal på hospital i Øst-Jerusalem.
Mange føler, at de bor som i et fængsel.
Børn og unge bliver mange gange
også opdraget til at hade jøderne på
den anden side. Og de gør det. Omvendt er jøderne oplært til at frygte
de arabiske palæstinensere. De er
utilregnelige og vil kun jøderne det
værste.
Fjendtlighed, frygt og fordomme

Ramzi fra Bethlehem og Sara fra Jerusalem
besøgte konfirmanderne i Herning Kirke.

blomstrer folkene imellem. Der er en
mur imellem dem.

Jesus har brudt muren ned

På trods af alt det, der er imellem
jøderne og de arabiske palæstinensere
i Israel, havde vi besøg af Ramzi og
Sara på samme tid. Hvordan er det
muligt?
Det korte svar er:
’Et barn er født i Bethlehem,
thi glæde sig Jerusalem!’

Når man ved noget om,
hvor langt der er mellem jøder og arabiske
palæstinensere
opleves
det som et under, det vi så
og oplevede sammen med
Ramzi og Sara.
De legede en lille leg
med konfirmanderne. Klassen blev
delt i 2 hold, som sad på hver sin side
af et tæppe, der blev holdt op imellem
dem. Hvert hold skulle nu vælge en,
der blev sat i midten lige foran tæppet. På et tidspunkt faldt tæppet, og
den af de 2, der hurtigst sagde navnet
på den, han eller hun sad lige overfor
på den anden side, havde vundet.

Legen var et spørgsmål om at se den
anden og genkende den anden.
Det er også opgaven i det splittede
Israel. Og den opgave er Ramzi og
Sara med til at føre ud i livet i Israel.
De arbejder i en organisation, der arbejder ud fra kristne værdier, og som
ser det som sit mål af føre jøder og
arabiske palæstinensere sammen.
Organisationen hedder ’Musalaha’. Det betyder ’fred’ på arabisk.
En af tingene, man gør i denne organisation, er, at man inviterer jøder
og arabiske palæstinensere på ture
ud i den israelske ørken. Man går
sammen, spiser sammen, hygger sig,
deler evangeliet om Jesus som Guds
Søn med hinanden og overnatter ude
i ørken.
Disse ting kan være rigtig svære.
“Tør jeg lægge mig til at sove i min
sovepose, når der ligger en arabisk
palæstinenser i soveposen lige ved
siden af? Tør jeg det? Kan jeg spise
den mad, som en israeler har stået og
lavet?” Men på turene ser man hinanden, er sammen, lærer hinanden
at kende og lærer at anerkende hinanden. Ja, de kan komme så langt,

at de kan glæde sig over at være sammen. Sagt med andre ord: de låner
Jesu øjne til at se på hinanden med.

Et barn er født

Det samme kan også være en opgave
for os i vore liv. Også når vi fejrer jul
og synger:
Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!
Julens budskab er nemlig ikke kun til
brug for lys og hygge. Det udfordrer
også til at leve i den sandhed og kærlighed til hinanden, som præger ham,
der blev født i Bethlehem. Gør vi det,
kan det også ske, at vi kan glæde os
med nogen, som vi ikke troede, vi
kunne glæde os med. Måske fordi
Jesus har hjulpet os med at bryde
de mure ned, som skiller os fra hinanden.
Det er det, Musalaha lader sig udfordre til. Og det kalder julen også os
til. Så vi sammen kan synge:
Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja! n
Foto © Erik Nikolajsen

Et barn er født
							 i Bethlehem

Af sognepræst
Erik Nikolajsen

“Muren” som palæstinensere og israelere dagligt
må leve med i Israel.
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Advent
og
jul
i Herning Kirke
Nu er den her igen – advents og juletiden - det
la´r sig ikke nægte, og Herning Kirke vil bugne
af tilbud i hele december måned. Se listen her
– og find yderligere oplysninger på side 6-8 i
Kirkebladet – eller på www.herningkirke.dk
Før juletræet tændes

• 28/11 1. søndag i advent kl. 15.15: Musikandagt med
Herning Kirkes Drengekor og Herning Garden. Efterfølgende går vi samlet ud og ser borgmesteren tænde byens juletræ.

Efterfølgende traktement i våbenhuset.
• 2/1
Helligtrekongerssøndag
kl.
10.00: Her rundes julefejringen af.

Advent i kirkehuset

Ny bog om

“U2 med danske ører”
Jeg er en af de personer, som er interviewet i bogen ”Pop og passion – U2 med danske ører”, en
flot bog med interviews med tolv danskere, der har et nært forhold til U2, deres musik, tekster
og betydning.

• 8/12 kl. 19.30: Adventsfest med det traditionsrige julebankospil,
• 16/12 kl. 14.00: Adventshygge Sogneeftermiddag,
• Hver onsdag kl. 10.00: Kirkecafé.

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Store musikoplevelser

Der er en hel særlig stemning og tematik over de fire adventssøndage, hvor kirkens store adventskrans er tændt.
Toner af længsel, glæde, håb, smerte og forventning. Og
salmer vi kun synger her: Blomstre som en rosengård, Tak
og ære være Gud, Gør døren høj osv.
• 28/11, 5/12, 12/12 og 19/12 kl. 10.00

• 1/12 kl. 19.30: HÄNDELS MESSIAS med Herning
Kirkes Drengekor m.fl.
• 12/12 kl. 16.00 og 19.00: JULEKONCERT med Herning
Kirkes Drengekor og Midt Vest Pigekor
• 13/12 kl. 19.00: Lucia fortællekoncert med Midt Vest
Spirekor
• 14/12 kl. 19.00: KONCERT MED ST: JOHNS CHOIR,
Cambridge.

Julegudstjenester

For børn

Øvrige medvirkende
er bl.a. Hummels
direktør Christian
Stadil, MF Kamal
Qureshi, Morten
Marcher fra Die
Herren, Leif Skov
fra Roskilde Festival m.fl.

For unge

Bogen er skrevet
af Thomas Brunstrøm og Peter
Krogholm, Byens
Forlag. Pris 299
kr.

De Fire Adventsgudstjenester

Vi fejrer Jesu fødselsdag fra juleaften og til og med Helligtrekongerssøndag med otte gudstjenester:
• 24/12 Juleaften kl. 10.00 (mest for børn), 14.00 (Midt
Vest Pigekor), 15.15 og 16.30 (Herning Kirkes Drengekor).
Bemærk: Fire gudstjenester igen i år.
• 25/12 Juledag, på Jesu fødselsdag kl. 10.
• 26/12 Anden juledag kl. 10
• 1/1 Nytårsdag kl. 16.00: Her byder vi 2011 velkommen.

• 3/12,10/12 og 17.12 kl.14.00-16.00 og 18/12 kl. 11.0013.00: KRYBBEN I KIRKEN – kom og mød Melchior, en af
de hellige tre konger og se og hør julens beretning
• 15/12 kl. 10: Julekrybbespil med optrin af Lindely,
• 24/12 kl. 10: Julegudstjeneste for børnefamilier
• 3/12 kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste og Open by Night

Jeg var inviteret til Bog Forum, hvor jeg blev deltog i en samtale med Kamal
Qureshi og forfatteren Thomas Brunstrøm.
Foto: Hanne Moesgård Nielsen

Temaaftener i Kirkehuset ved Herning Kirke

Kristendommens udfordringer i 10’erne
Fire aftener for dig, der er optaget af kristendommen og dens største udfordringer i dag.
Fire aftener i foråret 2011 der sætter fokus på fire store udfordringer til kirken og kristendommen: islam, ateisme, selvudvikling og kirken selv.
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Onsdag 9. februar kl. 19.30
Udfordringen fra Islam

Onsdag 9. marts kl. 19.39
Udfordringen fra Ateismen

Ved Sognepræst Jens Moesgård Nielsen.
Er Jesus Guds søn eller er han en stor profet? Danmarks
næststørste religion er Islam. Hvordan forholder kirken sig
til Islam, og hvad siger Koranen i øvrigt om Jesus?

Ved Sognepræst Jens Moesgård Nielsen. Er Gud altings skaber og opretholder, eller er troen på Gud en illusion og et bedrag? Præsentation og diskussion af Richard Dawkins kontroversielle og ateistiske verdenshit: ”Illusionen om Gud”.

Onsdag 13. april kl. 19.30
Udfordringen fra idéen om Selvudvikling

Onsdag 11. maj. kl. 19.30
Udfordringen fra Kirken selv

Ved Iben Krogsdahl, religionsvidenskab, Århus Universitet
og moderne salmedigter.
Er Jesus vejen, sandheden og livet eller skal jeg selv finde
min sandhed inde i mig selv? Der er langt flere NLP terapeuter end præster i Danmark. Hvordan forholder kristendommen sig til tanken om, at alting begynder med mig
selv? I løbet af aftenen vil Iben Krogsdahl også introducere
os til hendes salmer til moderne mennesker.

Ved Sognepræst Erik Nikolajsen.
Tid og folk ændrer sig. Vore forældre oplevede store forandringer i deres liv. Det gør vi også. Hvordan skal vi være
kirke i tiden? Kan kirken også i 2011 både være tro mod sit
budskab og være troværdig i sin nutid?
Entré alle aftener: 50 kr.
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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
Familietræf  Kontakt: Gunna Andersen  97 21 72 67  gunna@sport.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: Maria Byskov Lind  22 90 03 67  maria_byskov@hotmail.com
Herning Indre Missions hjemmeside: www.imherning.dk  kontakt@imherning.dk

www.imherning.dk			

“Et hus med en mission”

KFUM og KFUK I hERNING

Brændgårdvej 18, Herning ● Tlf. 97 12 05 30

MOK for børn  4-7 år  Onsdag kl. 16.30-17.45
Børnediskoklubben “Allstar”  2.-6. klasse  Første fredag hver måned kl. 19-21.30
Mini-Teen  2.-6. klasse  “Seje Sild” og “Friske fyre” - to klubber i én!  Mandag kl. 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.

BESØGSTJENESTEN

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

Bethaniagade 30: tlf. 97 22 25 99
Åben hele døgnet

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

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. Pr.
15.11.2010 har vi indsamlet ca. 11.000 kr.
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“Børn og unge skal vide, at de kan tro”

Herning Kirkehøjskole
Efterår 2010  “Frihed - bundethed - fællesskab“

4. december i Herning Kirkes Kirkehus: Esben Lunde Larsen, teolog og phd-stipendiat, Stauning
“Er Grundtvigs politiske frihedsforståelse relevant i dag?”
8.januar i Hedeager Kirke: Betty og Peter Arendt, Haslev
”Enhed i mangfoldighed.” Emnet belyses i sang og musik.
5.februar i Fredens Kirke: Forfatter og foredragsholder Monica
Papazu, Randers
”Menneskelig frihed, kristelig frihed” Med en indfaldsvinkel fra Rumænien.
En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket.
Skriftlig tilmelding på vedhæftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Pris for hele semestret: 225 kr. (75 kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen).
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.
Timeplan:
9.00: Morgensang
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til
9.15 - 10.00: Foredrag (1. afd.)
Kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
10.00 – 10.30: Kaffe á 10 kr.
10.30 – 11.15: Foredrag (2. afd.)

Kirkegrupper i Herning Kirke

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.

Tirsdag 14. december kl. 19.00
Koncert med St. Johns Chapel
Choir, Cambridge
Entré: 150/75 kr. for børn
BILLETnet samt salg ved døren.
Fredag 28. januar
kl. 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole
Fredag 25. februar
kl. 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole

Sogneeftermiddagsmøder

Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14.00-16.00 - kaffe: 20 kr.
◆ 16. december: Adventshygge v. Erik Nikolajsen
◆ 20. januar: Hans Særkjær, pastor, Skjern:
“En husmandssøn fra Sønderjylland”
◆ 17. februar: Frede Agger, tidl. skoleinspektør, Skjern:
Genfortælling af Martha Christensens ’Høvdingebørn’.

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.
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.

kIRkE
CaFéEN

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag.

Hver onsdag kl. 10-12
i kirkehuset, Østre kirkevej 1

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 ◆ 97 12 76 33
Sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk

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!

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

BLÅ KORS VARMESTUE

Søndag 12. december kl. 16.00
Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor.
Entré: 50 kr.
Søndag 12. december kl. 19.00
Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor.
Entré: 50 kr.
Mandag 13. december kl. 19.00
Luciakoncert med Den Jyske Sangskoles Spire- og Forskolekor.
Entré: 50 kr. og 10 kr. for børn.

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

www.herning.kfum-kfuk.dk		

Onsdag 1. december
kl. 19.30
G.F. Händel ”Messias” med Ensemble MidtVest, Skt. Clemens Drengekor, Herning Kirkes Drengekor
Kristine Becker Lund, sopran Andrea
Pellegrini, alt Adam Riis, tenor
Jens Søndergaard, bas, Søren K.
Hansen dirigent
Entré: kr. 150, Herning Turistkontor eller BILLETnet eller ved indgangen.

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 mar.-apr.-maj. 2011 indleveres senest 15. januar 2011.

Herning kirkes hjemmeside:

www.herningkirke.dk
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i Herning Kirke

November

28. 1.s. i advent
		
10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Trankebarfondet
		 15.15: Før juletræet tændes
		 Kollekt: Amnesty International

December

3. Rytmisk gudstjeneste
		 og Open By Night
		
20.00: Erik Nikolajsen
5. 2.s. i advent
		
10.00: Jens Moesgård Nielsen
12. 3.s. i advent
9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
15. Julegudstjeneste for børn
		 - med krybbespil
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
19. 4.s. i advent
		
10.00: Erik Nikolajsen
24. Juleaften
10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier
		 v.Jens Moesgård Nielsen og
		 Frauke Meldgaard
		 14.00: Jens Moesgård Nielsen (MVP)
		 15.15: Svend Erik Søgaard (HKD)
		 16.30: Erik Nikolajsen (HKD)
		 Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og
		 Kirkens Korshær m.m.)
25. Juledag, Kristi Fødselsdag
		
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Børnesagens Fællesråd
26. 2.juledag, St. Stefans dag
		
10.00: Erik Nikolajsen

Januar

1. Nytårsdag
		
16.00 (NB!): Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Det danske Bibelselskab
		 Vi ønsker hinanden godt nytår med vin
		 og kransekage i våbenhuset bagefter.
2. Hellig tre kongers søndag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
7. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Erik Nikolajsen
9. 1.s.e.h.3 konger
9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Herning Kirkes missionsprojekt
12. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
Evangelisk Alliances Bedeuge.
		 19.00: Erik Nikolajsen
16. 2.s.e.h.3 konger
10.00: Erik Nikolajsen
23. 3.s.e.h.3 konger
9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Kirkens Korshær

27. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Jens Moesgård Nielsen
30. 4.s.e.h.3 konger
10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: ’Bibelfortælling for Børn’
		 i Herning Kirke

Februar

4. Rytmisk gudstjeneste
20.00: Erik Nikolajsen
6. 5.s.e.h.3 konger
8.30: Erik Nikolajsen (S)
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Børne- og ungdomsklubber i
		 Herning Kirke
13. Sidste.s.e.h.3 konger
8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde
20. Søndag septuagesima
8.30: Erik Nikolajsen
		 10.00: Erik Nikolajsen
27. Søndag seksagesima
8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KLF – Kirke og Medier

krybbespil

Onsdag den 15. dececmber kl.10.00
Jens Moesgård Nielsen
Børnehaven Lindely opfører krybbespil
For børnehaver, dagplejebørn, forældre og
bedsteforældre.

Juleaften for børnefamilier

Juleaften den 24. december kl. 10.00
Juleaftensgudstjeneste for og børnefamilier
Tilrettelagt af Frauke Meldgaard og Jens
Moesgård Nielsen.

Skriftemåls- og

nadvergudstjeneste

Onsdag den 12. januar kl. 19.00
Gudstjenesten holdes som led i evangelisk
alliances bedeuge.

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 26. januar kl.17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest mandag den 24. januar
til præsterne på erni@km.dk eller
jcmn@km.dk eller til sognemedhjælperen
på smh@herningkirke.dk

Eftermiddagsgudstjeneste
Torsdag den 27. januar kl. 14.30
Jens Moesgård Nielsen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
i Kirkehuset.

(S) Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Rytmiske gudstjenester

Bibelfortælling for børn

Se www.rytmisk.com

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

Kirkekaffe

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.

Prædikener på Internettet

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

Fredag den 3. december kl. 20.00
Erik Nikolajsen, sognepræst:
”Kan du glæde dig?”
Fredag den 7. januar kl. 20.00
Fredag den 4. februar kl. 20.00

Gudstjenester for alle! Med salmer,
rytmiske sange, rytmisk musikgruppe,
prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i
Kirkehuset.

Adventsfest
Onsdag 8. december kl. 19.30
i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Sognets tradtionsrige adventsfest
med tale ved hospitalspræst
Svend Erik Søgaard
Musik, underholdning og lotteri.
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Gudstjenester

Julegudstjeneste med

