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Nyt og udvidet

Kirkeblad

Vi tror, det har betydning, at den
lokale kirke kommer ud med informationer og stof til eftertanke til
sognets indbyggere. Vi har længe
syntes, at vi havde svært ved at få
plads til det hele, så nu udvider vi
bladet med et par sider. Der bliver
nu plads til flere artikler og interviews m.v., der handler livet, som
det leves og om troen på Gud. Der
bliver også bedre plads til artikler,
der handler om livet ved Herning
Kirke. Vi vil indføre sådan en LEDER, som vil være en introduktion til
kirkebladet.

Sponsorer

Samtidig er vi glade for at kunne byde
velkommen til en række sponsorer,
der har gjort det muligt at lave den

Velkommen til Herning sogns Kirkeblad i ny udgave. Efter
ti år med HERNING SOGN som et selvstændigt kirkeblad
kommer bladet i en udvidet version.
udvidelse af Kirkebladet i en tid, hvor
øvelsen i Menighedsrådet – ligesom
mange andre stedet – går på at skære
ned.

JUL i fire verdensdele

Til dette nummer, der udkommer lige
op til december, har vi interviewet tre
kvinder, der kommer i Herning Kirke
og som har levet en stor del af deres
liv i et andet land. I kan møde Janne
Garder, Rosemonde Gutheil Elsen
og Isabel Thomsen, der fortæller om,
hvordan de har fejret jul i henholdsvis
Indien, Cameroun og Mexico – og nu
Danmark.
Der er naturligvis også den store
oversigt over alle advents-, jule- og
nytårsarrangementerne i Kirke og
Kirkehus.

Adresser
Adresser

Præster

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.16.00 - 18.00.

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

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1.sal ◆ 29 92 97 18
kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

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

2. organist
Kristian Andersen ◆ 29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1 ◆ 97 12 04 17
erni@km.dk
Fridag: mandag.
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Kirkens Kontor

I kan også læse om menighedsrådsmedlem Karen Bunk, der som medlem
af korudvalget for første gang deltog i
en koncertturné med Herning Kirkes
Drengekor – til San Francisco.
Endvidere er der et hav af informationer om koncerter, foredrag,
aktiviteter for alle aldersgrupper.
Bl.a. løftes sløret for forårets temaaftener: Evangeliet ifølge Bob, Bjørn
og Bono, hvor man kan blive klogere
på Bob Dylan, Bjørn Eidsvåg og Bono
(og resten af drengene fra U2). De er
forskellige, men fælles om at beskæftige sig med de dybe lag i menneskelivet. Sange om smerte, glæde, håb og
håbløshed, magtesløshed, afkald, død
og liv i en stadig inspiration fra og
livtag med kristendommen. n

Kirketjener Carsten Færch ◆ 27 40 13 74
Fridag: mandag
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A ◆ 97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Adresser

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Herning Sogns Kirkeblad

udgives af Herning kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård
Nielsen er ansvh. red.
Stof til bladet for marts-april-maj 2012 indleveres senest 15. januar 2012.

Herning kirkes hjemmeside:

www.herningkirke.dk
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Julens

gode besked er for alle

”Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele
folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” Beskeden er for hele folket, det vil sige rettet til
alle mennesker til alle tider og på alle steder.

Rosemonde Gutheil Elsen
er født i Cameroun, der
ligger i Afrika tæt på
ækvators varmende sol.

Maria Isabel Thomsen
stammer fra Mexico
og kom til Danmark
i 2001.

Julens gode budskab er da også blevet forkyndt for mange mennesker ud over
jorden. Men hvad betyder budskabet for dem og hvordan fejrer de jul?
Jeg har været på besøg hos nogle, der kommer til gudstjeneste i Herning
Kirke og som ved noget om det.

Janne Garder

var leder af en kostskole for piger, som
i 2003 havde knap 500 elever. Skolen
blev startet omkr. år 1900 og er et
skoletilbud til de fattigste af de fattige.
Skolen har et kristent grundlag, men
det er ikke udelukkende kristne, der
går på skolen. Ca. 45 % af eleverne er
kristne. Hovedparten af de øvrige er
hinduer og nogle få er muslimer.
Julen betyder rigtig meget for skolen og for de kristne på egnen. Man
begynder fejringen 1. s. i advent. I
tiden derefter går grupper af unge
rundt til hjemmene midt om natten
fra kl. 3 – 5 og spiller og synger julesange.
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Er det ikke et upassende
tidspunkt at komme til
døren?
Nej, det er en tradition. Man har selvfølgelig
varskoet familierne om, at
man kommer. Og så bliver
man budt indenfor og får
kaffe og kage, og man har
en indsamlingsbøsse med,
hvori der lægges penge til
de fattige.
De kristne familier
hænger i advents- og juletiden en stjerne med lys
udenfor deres hjem. På den
måde signalerer de, at her bor
en kristen familie.
På skolen lavede vi en
stor julefest, hvor vi opførte et stort krybbespil
med 100 medvirkende
børn og med levende
får og geder som statister. Stykket blev spillet 3
gange. Der var generalprøven for kostskolens
egne elever, en forestilling, hvor folk fra byen var
inviteret og tredje gang
var, når forældrene kom og
hentede deres børn hjem
på juleferie.

Janne Garder
stammer fra Mors, men har boet
og arbejdet i Sydindien i 35 år fra 1968 – 2003.

Piger får lys med hjem

Ved kostskolens julefest sluttede vi af
med en lystænding. Alle pigerne tænder
et stearinlys, mens vi står sammen i en
stor rundkreds og synger og beder aftenbøn. Det samme lys tager pigerne med
hjem. Det tænder de julemorgen, hvilket
giver dem anledning til at fortælle julens
budskab til deres familie.
I skolens hjemby er der gudstjeneste juleaften. Vi begyndte kl. 18
og fortsatte hele aftenen, hvor børn
og voksne sang for menigheden og
fortalte om julens evangelium, om

glæden, troen og håbet. Det hele slutter af med et festfyrværkeri.
Når man så kommer hjem sent
på aftenen får børnene gaver. Ikke de
voksne. Gaverne er ofte nyt tøj. I Indien går man op i, at man får nyt tøj til
jul. Andre former for gaver spiller ikke
den store rolle. Dog gav skolen hver
elev en lille gave, en bold, et sjippetov,
en fyldepen eller noget lignende. Ikke
meget, men det skabte stor glæde.
Juledag stod vi tidligt op. Julegudstjenesten begynder kl.5 om
morgenen. Og så har man sit nye tøj
på. Efter gudstjenesten er der fest
i hjemmene med god mad, og det
fortsætter i juledagene. I juledagene
holder man i kirken også en julefest
for børnene og en for de unge.
I kirken og på skolen havde vi et
juletræ. Kirken var pyntet med guirlander af papir. Der var også pyntet
med lyskæder på træer og buske i
kirken såvel som i hjemmene.

Af sognepræst
Erik Nikolajsen

Savner du den indiske jul?
Ja, meget. Det var dejligt at opleve,
hvordan julens kerne betyder noget
for folk. Man pynter og fester, men
det er ikke gaverne,
man
går
op i.
Ju l e d a g
er der fest
i hjemmet
hele dagen.
Inderne synger
meget,
og især kvinderne og børnene danser
kædedans. Eller man går på
besøg. Man går
rundt med mad
til ikke-kristne
naboer eller til
fattig. De skal
også mærke, at
det er jul. Omvendt kommer mus-

limerne med mad til kristne ved afslutningen af ramadanen, og hinduerne gør det samme ved deres fester.
Inderne er i det hele taget gode til
at feste og være sammen. Man kommer hinanden ved.

Rosemonde Gutheil Elsen

Hvordan husker du julen i Cameroun?
I julen er kirken pyntet med guirlander, der er lavet en julekrybbe af
palmegrene, og der er masser af sang
og musik i kirken og i hjemmene. Juleaften spiser vi god mad inden vi går
i kirke kl.20, og gudstjenesten varer
til midnat. Børnene har en stor plads i
gudstjenesten. De optræder med sang
og med dans. Der er også børn, der
har fået udleveret en bibeltekst, og de
fortæller ud fra den om, hvad julen
og Jesus betyder for dem. Efter deres
vidnesbyrd får den, der har fortalt en
gave. En dukke, en bamse, lidt slik eller kiks.
Børnene dramatiserer fortællinger
fra bibelen, som de har øvet på
forhånd. Der bliver sunget og spillet på trommer, piano og guitar. Man

voksede op i en søskendeflok på 3
drenge og 2 piger. Hun kom til Danmark som au pair - pige for sin onkel,
der er buschauffør i Århus. Hun har
nu boet i Danmark i 6 år og studerer
marketing og business-innovation på
univesitet i Birk. Hun er i gang med
den afsluttende masterdel.
Sproget i Cameroun er dels fransk,
dels engelsk, men da jeg besøger
Rosemunde i hendes lejlighed, taler vi
dansk og ikke fransk, som er hendes
modersmål. Heldigvis.
Rosemonde er vokset op med at
gå i kirke, og det gør hun stadigvæk
i Herning Kirke. I Cameroun kom
familien i en evangelisk kirke, hvor
man måtte komme tidligt for at få en
plads.

Jul som kristen minoritet

Julen er i høj grad også en jul i
menigheden. Ikke alene i hjemmene.
Et fællesskab om julens centrale budskab om, at Gud kom til os i sin søn,
Jesus Kristus, så vi i ham ser, hvad der
bor i Guds i hjerte. Den side af julen
oplevede jeg står stærkere i Indien
end i julefejringen her i Danmark.
Det gør noget ved folk, når de
oplever sig selv som en religiøs minoritet. De har brug for at støtte hinanden. Og det var julen en god
anledning til i Indien. Ligesom vi
oplevede julen som en tid, hvor vi
blev mindet om, hvordan Gud støtter
os i hverdagen. 
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snakker og hilser på hinanden. Når
man kommer hjem ved midnatstid,
får børnene gaver. Hvis de da ikke er
for trætte, så får de dem juledag om
morgenen.
Allerede kl. 7 julemorgen er der
børnegudstjeneste. Det er tidligt,
men børnene kan ikke sove alligevel.
Kl. 9 er der gudstjeneste på de voksnes præmisser. Og efter den går man
hjem og spiser.

Salmer hører til i kirken

Juledag og i dagene derefter står døren
åben til hjemmene. Man går rundt og
hilser på hinanden, hygger sig og får
lidt godter. Måske smager man den

Maria Isabel Thomsen

mødte sin senere ægtefælle, Allan
Thomsen, i Japan, hvor hun var på en
konference i forbindelse med hendes
arbejde som professor i økonomi ved
et universitet i Mexico City. Det kan
få store konsekvenser, når man tilbyder at tage et billede af en professor
og hendes veninde, der er på tur i en
have i Tokyo i forbindelse med en
konference.
Isabel og Allan Thomsen havde
begge mistet deres ægtefæller flere år
tilbage, og nu fik hun besøg i Mexico
adskillige gange indenfor det følgende år. Det endte med, at hun flyttede
til Herning. Hun blev gift med Allan
Thomsen og har nu boet her i 10 år.
Isabel Thomsen blev alene igen sidste
år, da Allan Thomsen døde, men hun
bor her stadigvæk. Og nu sidder jeg i
Isabel Thomsens hyggelige og dejlige
lejlighed midt i Herning for at tale
med hende om, hvordan man fejrer
jul i Mexico.

Adventskransen velsignes

Juleforberedelserne begynder allerede søndagen før 1. søndag i advent.
Den dag er der om muligt endnu flere
mennesker i kirken end vanligt. Bl.a.
har skolebørnene for skik at deltage
for at få velsignet adventskransen, der
sættes op den følgende søndag.
Den første uge i adventstiden bliv6

julekage, der er tradition for at lave
til jul. Man pynter med guirlander, og
dem der har råd til det, kan have et
kunstigt juletræ.
Man synger ikke julesalmer i
hjemmene. Det gør man i kirken, men
mange hører julemusik i radioen.
Klimaet i Cameroun er varmt.
Det regner om sommeren, men ved
juletid er det tørt og varmt. Omkring
30 grader. Det sætter sit præg på
julefejringen. Så døren kan fint stå
åben, når det er jul. Også i overført
betydning.
Jeg er vokset op med, at min mor
eller far læste et stykke i bibelen for os
børn, før vi gik i seng, og de bad en

bøn. Det gjorde vi også juleaften, hvis
tiden tillod det.

er julekrybben sat frem i kirken såvel
som i mange hjem.
I kirken kan den være meget stor.
Nogle steder sætter man også en stor
julekrybbe op i sin have. Den 16. december begynder ’posada – festerne’.
Ved ’posada – festerne’ går man
rundt til familie og venner og synger
udenfor døren. I sangen spørger man:
”Må jeg sove her i natten?” – som
Josef og Maria måske har gjort det.
Indenfor svarer familie, ved at synge
syv vers, der undskylder, at deres hus
er alt for lille, de har ikke så megen
plads, de er bare en fattig familie osv.
Men i det 8. vers synger man, at hvis
folkene foran døren – ligesom Maria
og Josef - vil lade sig nøje med det, de
har at byde på, er de velkomne indenfor. Og man kommer ind og får frugt,
lidt sødt til ganen og en drik, der hedder ’ponche’, som er lavet af forskellige
frugter, valnødder og en speciel tørret
frugt, der er lidt sur i smagen. Næste
aften besøger man andre hjem, og det
gentager sig. Også i kirken laver man
’posada’.

efter at have sunget posada-sangen,
slår man på piñata -figuren med en
sammenrullet avis eller lign.. I den
forbindelse synger man også en sang,
som alle kender. En sang der minder
om, at hver person kun må slå tre
gange, før det er den næstes tur.
På et tidspunkt går ’piñata’en’ i
stykker og man får det i godterne og
morer sig om vandet i ballonerne.
Den 23. december bliver julemaden lavet. I mange hjem står den
på fyldt kalkun stegt i ovnen. Og til
kalkunen serveres der kartofler, en
særlig tilberedt sovs og nogle små
frikadeller, hvori der er rejer, chili og
havregryn. I nogle hjem har man juletræer dekoreret med kunstig sne.
Efter middagen juleaften bliver
der delt gaver ud, medens der er frugt
og sødt på bordet. Nogle bruger at
gå til midnatsgudstjeneste, og så går
man i øvrigt meget sent i seng julenat. Klokken kan godt blive 3, før
man går til ro. Har man ikke været til
gudstjeneste den 24. dec., så går man i
kirke den 25.dec, hvor der stort set er
gudstjenester hele dagen.
Juledag er det mange steder en
skik, at man juledag lægger Jesus-barnet i et tørklæde i form af en lille dukke, og så synger man en vuggesang
for Jesus. En sang der beretter om, at
engle, dyr og mennesker kommer for
at ære Jesus. n

PiÑata

En ting yderligere som præger tiden
op til jul er ’piñata’. Ordet dækker
over en figur, der oftest er lavet som
en stjerne af papir. Den er fyldt med
frugt, slik og små balloner med vand.
Når man kommer ind i hjemmet

Hvad betyder julen for dig?
Jesus bringer os håb. frelse og et
bedre liv.
Jeg er glad for at bo i Danmark.
Vores behov for mad og lægehjælp
bliver dækket. Jeg skal ikke vågne
om morgenen og tænke på, hvad jeg
skal spise i dag. Men folk er ikke så
åbne her i Danmark. Jeg prøver på at
være åben overfor danskere. De, der
kender mig ved, at min dør er åben
for alle, og at alle er velkommen til et
hyggeligt besøg. 

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 10-11 i Kirkebladet – eller på www.herningkirke.dk

FØR JULETRÆET TÆNDES:

• 27/11 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.

DE FIRE ADVENTSGUDSTJENESTER:

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. 1. søndag i advent bliver alle sejl sat til med
uropførelse John Frandsens musik til 1. søndag i advent i Herning Kirke
• 27/11, 4/12, 11/12 og 18/12 kl. 10.00

JULEGUDSTJENESTER:

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

ADVENT i KIRKEHUSET:

• 14/12 kl. 19.30: Adventsfest for hele sognet – bl.a. med det traditionsrige julebankospil samt tale af
sognepræst Mona Kjær Nielsen.
• 15/12 kl. 14.00: Adventshygge Sogneeftermiddag,
• Hver onsdag kl. 10.00: Kirkecafé.

STORE MUSIKOPLEVELSER

• 1/12 kl. 19.30: HÄNDELS MESSIAS med Herning Kirkes Drengekor m.fl.
• 11/12 kl. 16.00 og 19.00: JULEKONCERT med Herning Kirkes Drengekor og Midt Vest Pigekor  
• 12/12 kl. 19.00: Lucia fortællekoncert med Midt Vest Spirekor

FOR BØRN:

• 14/12 kl. 10: Julekrybbespil med optrin af Lindely,
• 24/12 kl. 10: Julegudstjeneste for børnefamilier

FOR UNGE:

• 2/12 kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste
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Karen og alle drengene
- med Herning Kirkes Drengekor i Californien
Fotos © Torsten Ørhøj

Jeg var for første gang som medlem af korudvalget med HKD på udenlandstur fra
torsdag d. 13. til fredag d. 21. oktober. Turen
gik til San Francisco området i Californien.
Af Karen Bunk, Menighedsrådsmedlem
Det er en fantastisk gruppe at rejse med, fordi drengene er
så sammentømrede som gruppe og samtidig tillidsfulde
over for os voksne medrejsende. De havde tillid til, at vi
kunne klare alverdens småproblemer og skavanker for dem.
Dejligt!
Alle fra koret var privat indkvarteret hos medlemmer fra
Pacific Boychoir, hvilket gav turen en ekstra dimension, da
der også er blevet knyttet nye venskaber og gamle venskaber
fra 2006, hvor de besøgte os, er blevet genopfrisket.
Lørdag deltog koret og Jens Moesgård Nielsen i en katolsk
messe i Sacremento Domkirke. Det var helt specielt ikke
mindst med korets danske sange og salmer under nadveren.
Det var en stor oplevelse, da vi om søndagen, midt i
San Francisco, på trappen ved Grace Cathedral i 30 graders
varme, mødtes med Midtvest Pigekor for efterfølgende at
have fælles koncert med pigerne og to amerikanske kor i
kirken.

Evangeliet ifølge

Bjørn, Bob og Bono
Foråret 2012 tager vi ved Herning Kirke livtag med tre store kunstnere, som hver især er dybt
præget af kristendommen og i stadig dialog med Gud om livet, der kan være så svært at leve.
Fælles for Bob Dylan, Bjørn Eidsvåg og Bono fra U2 er at de
selvkritisk og skarpt belyser menneskelivet med dets mørke
og lyse sider. Fælles for Bjørn, Bob og Bono er også at de
har haft en enorm indflydelse for mange mennesker – dels i
Norge og dels i verden!!
Vi tager fat på amerikanske Bob Dylan over to aftener –
dels med foredrag og dels med koncert ved kopibandet

”Evangeliet ifølge Bob”. Norske Bjørn Eidsvåg får vi endda
besøg af, udover at vi har et optaktsforedrag om ham. Til
sidst rundes af med irske Bono og hans band U2.
Alle aftener - på nær koncerten med Bjørn Eidsvåg - koster
50 kr. incl kaffebord.
Læs mere på www.herningkirke.dk

Onsdag 8.februar kl. 19.30 i Kirkehuset: Bob Dylan
Anders Thyrring Andersen om Bob Dylan som kristen modernist

Anders Thyrring Andersen er mag. art. i litteraturhistorie og post doc ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier,
Syddansk Universitet n

Turen var en god blanding af hårdt arbejde for koret med
daglige prøver på den amerikanske sangskole og fire koncerter, men også tid til sightseeing i San Francisco og
omegn.
”Man rejser ud for hjem at vende” (citat H.C.Andersen)
og jeg vil slutte med: ”beriget af mange oplevelser og ørerne
fulde af dejlig kormusik!” n

Onsdag 14. marts kl. 19.30 i Kirkehuset:
Bjørn Eidsvåg
Svend Erik Søgaard: Når livet mærkes
- om Bjørn Eidsvåg og mødet med magtesløsheden

Svend Erik Søgaard er præst ved Herning Kirke og hospitalspræst på Regionshospital Herning, og er hovedmanden bag at Bjørn Eidsvåg kommer til Herning. n

Tirsdag 27. marts kl. 19.30 i Herning Kirke
Koncert med Bjørn Eidsvåg

Billetpris: 180 kr. Billetsalg: www.fofherning.dk
Dørene åbnes en time før.
Koncerten er arrangeret i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Foreningen
Norden, Personaleforeningen på Regionshospital Herning og FOF. n

Onsdag 11. april kl. 19.30 i Herning Kirke
Koncert med Evangeliet ifølge Bob
Billetpris: 50 kr.

Onsdag 9. maj kl. 19.30: Bono og U2

Jens Moesgård Nielsen: Det er ikke en bakke – det er et bjerg – om U2 og livet som en problematisk pilgrimsfærd
Jens Moesgård Nielsen: Det er ikke en bakke – det er et bjerg – om U2 og livet som en problematisk pilgrimsfærd.
Jens Moesgård Nielsen er sognepræst ved Herning Kirke og arrangør af flere U2-gudstjenester
8
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MISSIONSHUSET

Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl.14.00-16.00 - kaffe: 20 kr.

www.imherning.dk			

		
		
		
		
		

15. december: Jens Moesgaard Nielsen, sognepræst: Julehygge.
19. januar: Gunnar Andreasen, pastor em., Viborg: “Vejen gennem verden sig
underlig snor”.
16. februar: Heinrich Pedersen, sogne- og flyverpræst, Nørup: “I fredens tjeneste
og i krig mod Gadaffi”.

Torvet 9, Herning ● Tlf. 97 12 32 37

“Et hus med en mission”

KFUM og 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”

Musik
i Herning Kirke

Babysalmesang

Inspirationsaften Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 19.00 i Sct. Johannes Kirke

Bemærk, at dørene åbnes en time før
koncertstart. Når intet andet er anført, er
Herning Kirke arrangør af koncerten.

Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.
Tid: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00

Mød Hospitalsklovn Birgit Bang Mogensen, Skejby Sygehus. Om humor og glæde midt i vanskelige livssituationer.
Alle er velkomne. Kaffe og brød serveres. Pris: gratis. Tilmelding senest d. 27/2  på mail tbj@sctjohannes.dk eller tlf. 40 35  65 53.
Arrangører: Folkekirkens Besøgs- og Aflastningstjenester i Herning Kommune

Torsdag d. 1. december
19.30
Händel Messias.
Ensemble MidtVest Skt. Clemens Drengekor,
Århus og Herning Kirkes Drengekor.
Ensemble, Bente Vist, sopran. Maria
Kontra, alt. Mathias Hedegaard, tenor. Jens
Søndergaard, bas. Dirigent Carsten Seyer.
Billetter 150 kr., sælges fra Herning Turistkontor eller BILLETnet eller ved døren før
koncerten.

Herning kirkes

Se mere på www.herningkirke.dk

legestue

Fredage kl. 9.30-11.30 ◆ Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Se mere på www.herningkirke.dk

Herning

Kirkehøjskole

Tema: Med håndbogen i hånden - om salmebogens 5 bøger.

Tirsdag d. 6. december
19.30
Hjerteforeningens Julekoncert.
Trompetist Per Nielsen spiller sammen med
to andre musikere.
Entré: 175 kr. Arr. Hjerteforeningen.

Lørdag den 3. december - Fredens Kirke

Lørdag d. 10. december
13.00
Musikskolens Julekoncert.
Fri éntre. Arr. Herning Musikskole

Ulla Morre Bistrup,Rønde ”Hvad skal vi med fælles ritualer” Ritualerne som
vi kender dem fra bl.a gudstjenesten.

Søndag 11. december
16.00 og 19.00
Julekoncert med Herning Kirkes Drengekor
og Midt Vest Pigekor.
Entre 50 kr.
Mandag d. 12. december
19.00
Lucia-koncert med MidtVest Pigekorets
Forskole.
Fri entré. Arr. Den Jyske Sangskole
Lørdag d. 17. december
16.00
Orkesterefterskolens julekoncert.
Fri entré. Arr. Orkesterefterskolen.
Fredag 27. januar 		
16.30
Værkstedskoncert med solister fra Den Jyske
Sangskole (arr. Den Jyske Sangskole)
Fredag 24. februar 		
16.30
Værkstedskoncert med solister fra Den Jyske
Sangskole (arr. Den Jyske Sangskole)
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Bethania

Sogneeftermiddagsmøder

Lektor Leise Christensen, Højmark “Hvorfor har vi tekstrækker i folkekirken”

Lørdag den 7. januar i Sct. Johannes Kirke:

Erik A. Nielsen om salmer belyst gennem Ingemann og Brorson

Lørdag den 4. februar:

En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket.
Skriftlig tilmelding på vedhæftet blanket til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40, Herning.
Pris for hele semesteret: 225 kr. (75 kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen).
Timeplan:
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.
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.)

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

Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer onsdag formiddag og vær med til
hyggeligt samvær med andre.
• Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
• Pris: 20 kr. pr. gang
• Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

”Klovnen og humoren som kommunikationsmetode”

Bedeuge i Uge 2

Evangelisk Alliance
Program:
Man 9. januar: Bethania, Torvet (Forkyndelse: Herning Frikirke)
Tir 10. januar: Herning Frikirke, Møllegade 1B (Forkyndelse: Herning Kirke)
Ons 11. januar: Herning Kirke. Skriftemåls og nadvergudstjeneste
v. Erik Nikolajsen (Forkyndelse: Luthersk Mission)
Tor 12. januar: Luthersk Mission, Godthåbsvej 23 (Forkyndelse: Sct. Johannes)
Fre 13. januar: Sct.Johannes kirke, Fredhøj Allé. (Forkyndelse: Bethania)
Alle arrangementer begynder kl. 19.00.

Slutspurt

Søndag d. 4. marts 2012:

Herning Kirkes nuværende missionsprojekt
støtter oversættelsen af bibelen til et stammesprog i Tanzania.

4. marts sender Herning sogn igen frivillige
indsamlere på gaden for at bekæmpe sult
ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

på Herning Kirkes
Missionsprojekt

Vi har indtil nu indsamlet ca. 16.750 kr. og
mangler således godt 3.000 kr. i at nå målet
på 20.000 kr. Hjælp os det sidste stykke i land
ved at indbetale på kontonr. 7620 1046869.
		

Erik Nikolajsen

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.

Kampen mod sult
fortsætter

Meld dig som indsamler til Knud Haaning
Andersen (tlf. 5180 9236 eller e-mail: kha@
fibermail.dk)
Læs mere: http://www.noedhjaelp.dk/

Adventsfest
Onsdag 14. december kl. 19.30
i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Sognepræst Mona Kjær Nielsen,
Snejbjerg taler.
Julebankospil
Stort kaffebord

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

Blå Kors Varmestue
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

Sct. Nicolai Tjenesten
Telefontjeneste tilknyttet Folkekirken
Hver aften fra kl. 20.00 – 02.00. Tlf. 70 120 110.
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Gudstjenester
November
27.
		
		
		
		
		

1.s. i advent
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Trankebarfondet
Musik af John Frandsen.
15.15: Før juletræet tændes
Kollekt: Amnesty International

December
2.
		
4.
		
		
11.
		
		
14.
		
		
		
16.
		
		
18.
		
		
24.
		
		
		
		
		
		
		
25.
		
		
26.
		

Rytmisk gudstjeneste
20.00: Peter Sode-Jensen, præst, Holstebro
2.s. i advent
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Børne- og ungdomsarbejde i Bethania
3.s. i advent
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Julegudstjeneste for børnehavebørn,
dagplejebørn og andre med
pædagoger eller forældre
10.00: Erik Nikolajsen
Open by Night-gudstjeneste
21.00: Jens Moesgård Nielsen
Åbent hus fra kl. 19.00
4.s. i advent
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Folkekirkens Ungdomskor
Juleaften
10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier v. Erik Nikolajsen
14.00: Erik Nikolajsen (M-V pigekor)
15.15: Jens Moesgård Nielsen (HKD)
16.30: Svend Erik Søgaard (HKD)
Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og
Kirkens Korshær m.m.)
Juledag, Kristi Fødselsdag
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
2. juledag, St. Stefans dag
10.00: Erik Nikolajsen

Januar
1.
		
		
		
		
7.
		
		
8.
		
		
		
11.
		
		
15.
		
		
19.
		

Nytårsdag
16.00(NB!): Erik Nikolajsen
Kollekt: Det danske Bibelselskab
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår i våbenhuset
Rytmisk gudstjeneste
20.00: Flemming Harpøth Møller,
sognepræst, Videbæk
1.s.e.h.3 konger
9.40: Skriftemål
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
Evangelisk Alliances Bedeuge.
19.00: Erik Nikolajsen
2.s.e.h.3 konger
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Herning kirkes missionsprojekt
Eftermiddagsgudstjeneste
14.30: Erik Nikolajsen

i

Herning Kirke

22.
		
		
		

3.s.e.h.3 konger
9.40: Skriftemål
10.00: Erik Nikolajsen
Kollekt: Kirkens Korshær

29.
		
		
		

Sidste.s.e.h.3 konger
10.00: Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: ’Bibelfortælling for Børn’ i
Herning Kirke

Februar

3. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Bo Gimm, sognepræst, Herning
5. Søndag septuagesima
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Børne- og ungdomsklubber i
		 Herning Kirke
12. Søndag seksagesima
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: KLF – Kirke og Medier
19. Fastelavnssøndag
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Familiegudstjeneste med tøndeslagning
		 og kirkefrokost
		 Kollekt: Danmarks Folkekirkelige
		søndagsskoler
26. 1.s. i fasten
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde

Marts
4.
		
		
		
		

2.s.i fasten
8.30: Jens Moesgård Nielsen
9.40: Skriftemål
10.00 Jens Moesgård Nielsen
Kollekt: Kristelig Handicap Forening

Gudstjenesterne kl. 8.30: I Sakristiet.

Bibelfortælling for børn

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

Kirkekaffe

Rytmiske gudstjenester
Herning Kirke kl. 20.00

Fredag den 2. december: Peter Sode Jensen,
præst, Holstebro
Fredag den 6. januar: Flemming Harpøth
Møller, sognepræst, Videbæk
Fredag den 3. februar: Bo Gimm, sognepræst, Fredens Kirke, Herning
Se www.rytmisk.com

Open By Night Gudstjeneste
Fredag den 16. december
Åbent hus med rundvisning.
Gudstjeneste kl. 21.00 ved Jens Moesgård
Nielsen

Skriftemåls- og

nadvergudstjeneste

Onsdag den 12. januar kl. 19.00
ved Erik Nikolajsen

Eftermiddagsgudstjeneste
Torsdag den 19. januar kl. 14.30
ved Erik Nikolajsen
Efterfølgende kirkekaffe i Kirkehuset

For børn og børnefamilier
Julekrybbespil ved Lindely

Onsdag den 14. december kl. 10.00 ved Erik
Nikolajsen. For børnehaver, dagplejere og
børn med forældre og bedsteforældre.

Børnenes Julefest

Tirsdag den 20. december kl. 17.30 - 19.00 i
Kirkehuset.

Spaghetti-gudstjenester

Onsdag den 18. januar kl. 17.30 - 19.15 i
Kirkehuset og i kirken.
Tirsdag den 31. januar kl. 17.30 - 19.15 i
Kirkehuset. (Spaghetti og Sigurd)
Tilmelding på erni@km.dk eller jcmn@
km.dk eller smh@herningkirke.dk

Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i
Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Fastelavns- og

CD-optagelse fra gudstjenesten

Søndag den 19. februar kl.10.00
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.
Præmier til de mest fantasifulde og flotte
udklædninger.
Kirkefrokost - Voksne: 30 kr. - Børn: Gratis

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.

familiegudstjeneste

