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Nyt menighedsråd
Evangeliet ifølge Bach
Jul i Norge, Tanzania og Danmark
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Godt

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

nytår!

Ja – det er ikke for tidligt at sige det. For det er nytår 4. december! For da
begynder noget helt nyt.
Det er første søndag i Advent og første søndag i det nye kirkeår og vi
skal synge ”Vær velkommen Herrens år” med fynd og klem.
Kirkebladet udkommer passende også til dette nytår, samtidig med
at de fire blade netop udkommer i hver sin årstid, så velkommen
også til vinteren.

Læsning i kirkebladet
Og så er der en masse nyt at læse i bladet. Om julens mange arrangementer, om menighedsrådet, U2gudstjeneste og Herning Kirke på
besøg hos kirkesamfund uden for Folkekirken.
God fornøjelse! n

Kampvalg
Ikke blot kirkeåret er nyt. Der er et helt nyt menighedsråd, som
præsenteres i bladet. Vi havde ikke afstemningsvalg i Herning Sogn,
da der kun var en liste opstillet. Dermed følger Herning Sogn en
trend der er tydelig i hele Danmark. Alligevel synes jeg det er misvisende at kalde valget et freds- eller aftalevalg. Jeg tror alle 113, der
afgav stemme på opstillingsmødet i september oplevede et kampvalg
– hvor der var rift om pladserne. Midt i en tid, hvor mange sogne
har svært ved at samle folk nok til et råd, var det en stor glæde at der
var kamp om det.

Sejr i byretten

Adresser

Adresser
Præster

Sognepræst Erik Nikolajsen
Kontor: Nørre Allé 1  97 12 04 17
Privat: Vesterdamsvænget 142, Lind
erni@km.dk
Fridag: mandag.
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
Mobil: 23 26 68 49
sels@km.dk

Kirkens

kontor

Østre Kirkevej 1  97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegn: Laila Nielsen
Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00.
Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal  29 92 97 18
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag
2. organist
Kristian Marius Andersen  29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

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

Herning Sogns Kirkeblad

Adresser

Nyt er det også, at Menighedsrådet 13. november har vundet den
famøse skelsag i Byretten, så Kirkehuset foreløbig kan blive stående.
Sagen bliver dog anket til Landsretten.

udgives af Herning Kirke og redigeres
af et redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.].
Stof til bladet for marts - april - maj 2012-13
indleveres senest 15. januar 2013.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk

Herning Kirkes Hjemmeside:
www.herningkirke.dk

Af Maurits Dirdal
Overlæge og
menighedsrådsmedlem

Min jul
Når jeg tænker tilbage på de mange julehøjtider som jeg har
oplevet (20 i Norge, 3 i Tanzania og resten her i Danmark), så
er der både forskelle og ligheder.
Vi kan starte med maden. I Norge bestod menuen af lammeribben, tilberedt på enebær og birkekviste med kålrabistuvning til. Jeg kan mærke, at mundvandet løber blot ved tanken.
I Tanzania var det vildtkød, som vi
”hentede” i omgivelserne. En jul havde
vi dog været i Kenya og købt kalkun. Kan
I forestille jer, hvordan den så ud efter 14
timer på landevejen, ingen køleelementer
og i stegende varme. Hjem kom vi, og
kalkunen var, kan man godt sige uden
at overdrive, slatten. I fryseren kom den
atter en gang, og vi spiste den med stort
velbehag, og tænk vi blev ikke syge.
Gaver har der været alle steder. Unægtelig
er gaverne blevet dyrere med årene, men
er det til det bedre? Det er underligt at
tænke på, at den gave jeg husker bedst,
var en traktor jeg fik som 6 årig.
I Norge boede vi så langt fra civilisationen, at der ikke var gudstjeneste juleaften. Imidlertid oste hjemmet af julens
egentlige indhold. I Tanzania havde vi
gudstjeneste 1. juledag. Børnene kunne
være noget utålmodige, når gudstjenesten varede flere timer, og jeg skal ikke
benægte, at for de ”gamle” kunne den
også blive lang, da sprogkendskabet ikke var af en kvalitet, som
gjorde det muligt at forstå alt,
eller blot en lille del.
Her i Danmark er
kirkegang juleaften en
tradition for de fleste,
og lad os glæde os
over det.
Jeg ved ikke helt,
hvordan det hænger
sammen, men med
årene er julens egent-
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lige budskab blevet mere afgørende.
Travlheden op til jul er der stadig, men
den fylder mindre. Stilheden, ventetid
på det, som skal ske atter engang, fylder
mere og mere. At Jesus, Guds søn kom til
vor jord er ikke en opdigtet historie, men
virkelighed.

Hvor end julen blev og bliver
fejret er ligheden afgørende
Da englene sang for hyrderne på marken
for over 2000 år siden, var det et himmelsk
kor under Guds ledelse som dirigent. I
dag er der født Eder en frelser i Davids
stad, og han er Kristus Herren.
Budskabet var det samme i Norge.
Budskabet var det samme i Tanzania.
Budskabet er det samme her i Danmark.
En enestående unik kendsgerning af virkeligheden.
”Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud”

Juleoratoriet

Af organist og
korleder
Mads Bille

– Bach fortæller
juleevangeliet
Johann Sebastian Bachs Juleoratorium er
et af komponistens mest berømte og oftest opførte kirkelige værker.
Juleoratoriet er gudstjenestemusik
skrevet som seks selvstændige kantater
til seks sammenhængende søndage i juletiden.
Ved dette års kantater opføres de
tre første kantater, nemlig de kantater
som fortæller historien om Jesu fødsel.
Fortællingen begynder altså med evangeliet, som vi kender fra juleaften, hvor
Josef og den gravide Maria drager til
Jerusalem, og hvor hun om natten føder
sit barn og kalder ham Jesus.
Bach skrev sit juleoratorium som et

led i en storslået plan om at lave musik
til alle evangelierne i kirkeåret, ikke bare
til en enkelt tekstrække men til begge
tekstrækker. Bach skrev mere end 300
kantater, hvoraf de 209 er bevaret.

Kendskab til Bachs
Juleoratorium
Ved Herning Kirke har vi besluttet at
opføre Bachs Juleoratorium og Händels
Messias på skift. Igennem de sidste 4 år
har Herning Kirkes Drengekor og Skt.
Clemens Drengekor i samarbejde med
Ensemble MidtVest opført Händels
Messias. Nu vil vi så igennem de næste
par år opføre Bachs Juleoratorium. Den

pædagogiske tænkning bag dette valg
er, at alle drenge i vores drengekor
skal have et indgående kendskab til
disse to mest betydningsfulde musikalske beskrivelser af begivenhederne
omkring Jesu fødsel.

Der er kun to slags musik
I arbejdet med disse geniale værker,
bliver man igen og igen mindet om,
at børn ikke skelner imellem ny musik
og gammel musik. Børnene siger med
den berømte bigbandmusiker Duke
Ellington, ”Der er kun to slags musik.
God musik og dårlig musik”. Juleoratoriet
er god musik. God fornøjelse. n

Advent og jul i Herning Kirke
Se listen her – og find yderligere oplysninger på side 10-12 i Kirkebladet – eller på www.herningkirke.dk
Før juletræet tændes
•

2/12 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
• 2/12, 9/12, 16/12 og 23/12
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.

Julegudstjenester
Vi fejrer Jesu fødselsdag fra juleaften og
til og med Helligtrekongerssøndag med
ni 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 og 30/12
Julesøndag kl. 10
1/1 Nytårsdag kl. 16.00: Her byder
vi 2013 velkommen. Efterfølgende
traktement i våbenhuset.
2/1 Helligtrekongerssøndag kl. 10.00:
Festligt punktum for julefejringen
med Heligtrekongersspil af Midt Vest
Juniorkor.

Advent i kirkehuset
•
•
•

Onsdag 12/12 kl. 18.00: Adventsfest
med spisning, luciaoptog og amerikansk julelotteri.
Torsdag 20/12 kl. 14.00: Julehygge
Sogneeftermiddag,
Hver onsdag kl. 10.00: Kirkecafé.

•

16/12 kl. 16.00 og 19.00:
JULEKONCERT med Herning Kirkes
Drengekor og Midt Vest Pigekor.

For børn
•
•

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

For unge
•

7/12 kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste

Hele advents- og juletiden er Herning
Kirke åben 8-17 på hverdage og her kan
man se kirkens italienske JULEKRYBBE.

Store musikoplevelser
•
•

4/12 kl. 19.30: BACHS JULEORATORIUM med Herning Kirkes
Drengekor m.fl.
10/12 kl. 19.00: LUCIA fortællekoncert med Midt Vest Spirekor
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Tak

Følgende

er valgt til
menighedsrådet 2012-2016
1.	Karen Bunk
2. Torben Sørensen
3.	Arne Bach		
4.	Anne Damgaard
5. Tobias Ramm Eberlein
6.	Ulrik Torp Svendsen
7.	Maurits Dirdal
8.	Elin Hansen
9.	Kristian Moesgaard
10.	Arne Laugesen
11.	Ulrik Baun

Karen Bunk

– til et menighedsråd
og velkommen - til et andet!
Den 13.november blev der sat et nyt hold af
medlemmer i menighedsrådet ved Herning Kirke.

Otte medlemmer har forladt rådet, tre
fortsætter og otte nye er kommet med
på holdet, der består af elleve valgte
medlemmer.

Stor tak
Til det fratrådte råd skal der lyde en STOR
TAK for et omfattende stykkede frivilligt
arbejde i Herning Sogn og Kirke. Nogle
har været med i menighedsrådsarbejdet i
mere end 25 år og brugt rigtig mange timer og kræfter på arbejdet. Der er blevet
lavet dagsordener til møder i menighedsrådet, drøftet og truffet mangfoldige og
mangeartede beslutninger. Der er holdt
talrige udvalgsmøder, der blevet malet,
tømret, lavet spandevis af kaffe, bagt,
købt ind og serveret mad. Der er lavet
kirkekaffe, sogneaftener, sogneeftermiddage, kirkefrokoster ... jeg kan blive ved.
Hvem sørger lige for, at der serveres
en duftende kirkefrokost til 120 mennesker i Kirkehuset. Det gør frivillige
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også fra menighedsrådet. Og bedst af alt
... det gøres med godt humør i et dejligt
fællesskab. Hvem kappes om at være
frivillig kordegn ved gudstjenesterne?
Det gør menighedsrådets medlemmer.
På menighedsrådsmøderne drøftes det
ene og det andet. Meninger mødes, men
altid på en positiv måde. Vi har arbejdet
på samme sag. Selvfølgelig har der være
ting, man kunne ønske sig anderledes,
hvis bare vi havde haft penge til det.
Men det er ikke gået ud over den gode
stemning.

Frivilligheden er stor
Forleden mødtes nogle menighedsrådsmedlemmer og ansatte i kirkens aktivitetsudvalg, men denne gang skulle vi ikke
aftale nyt møde. For en del af medlemmerne i udvalget holder i menighedsrådet. Men ingen ville sige farvel. ”Det kan
vi da ikke. Vi fortsætter da, om ikke i
udvalget, så med at hjælpe til.”

Af sognepræst
Erik Nikolajsen

En sådan holdning har gjort det til en
fornøjelse at være med i menighedsrådets arbejde og givet fornyet energi til
arbejdet.
Jeg vil gerne her lægge ord til en STOR
TAK til de afgående medlemmer. Og ...
jeg tror, der er mange, der bakker op om
den tak.
Nu går arven så videre og skal forvaltes af
arvingerne. Der bliver mange spændende
opgaver at tage fat på: Præstevalg, måske et
bispevalg, forholdene omkring Kirkehuset,
Herning Købstads jubilæum og den del,
som kirken tager vare på i den anledning,
Kirkens 125 års jubilæum i 2014 og mest af
alt det daglige arbej-de med gudstjenester
og livet omkring kirken, så Guds gode ord
og vilje må blive formidlet videre til mennesker i vores by og sogn.
Velkommen til arbejdet i og omkring
Herning Kirke med lyst og godt humør. n

Torben Sørensen
Arne Bach

Desuden er sognepræsterne Erik
Nikolajsen, Jens Moesgård Nielsen
og Svend Erik Søgaard fødte
medlemmer af Menighedsrådet.
Kirketjener Carsten Færch er medarbejderrepræsentant.

Anne Damgaard

Ulrik Torp
Svendsen

Tobias Ramm
Eberlein
Maurits Dirdal

Elin Hansen

Kristian Moesgaard
Arne Laugesen

Ulrik Baun
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Folkekirken – og de andre kristne kirker.
I Danmark er Folkekirken – Den evangelisk Lutherske Kirke i Danmark – den
helt dominerende kirke i landet. Men
det betyder ikke at der ikke er andre.
Bare her i Herning er der 15 frikirker,
frimenigheder og valgmenigheder ved
siden af de ni sognekirker, der er i byen.
Der er mange grunde til at lave sin
egen menighed. Folkekirken selv er jo et

Onsdag 6.

februar i

imellem til en tur rundt i det kirkelige
landskab i Herning.
Vi holder fire temaaftener: en introduktionsaften og tre besøg hos tre
nabokirker. Det drejer sig om Frelsens
Hær, Den Katolske Kirke og den apostolske Åben Kirke.
Alle aftenerne begynder kl. 19.30 og
varer til ca. 21.30. Man mødes det pågældende sted. Alle fire steder byder kirkerne på en kop kaffe og kage – og lægger
op til spørgsmål, kommentarer, undren
og inspiration. Deltagelse er gratis. n

resultat af kirkesplittelsen mellem Den
Katolske Kirke og reformatoren Martin
Luther.
Og dog er alle disse kirker enige om
at forkynde den treenige Gud og Jesus
Kristus som verdens frelser.
I foråret 2013 vil vi i Herning Kirke
invitere alle, der har lyst til at blive
klogere på ligheder og forskelle kirker

Kirkehuset, Østre Kirkevej 1

Vi er eet, men ikke ens – en aften om de forskellige trosretninger inden for kristendommen.
Hvad forener og hvad adskiller? Et oplæg til foredragsrækken fra et luthersk perspektiv
ved sognepræst ved Herning Kirke Jens Moesgård Nielsen

Onsdag 13.

marts i

Frelsens Hær, Søndergade 19

Hvad står Frelsens Hær for – og hvordan
Frelsens Hær i Herning Inge Lise Larsen.

Onsdag 10.

april i

arbejder de her i

Herning? Oplæg

står Den Romersk Katolske Kirke for – og hvordan arbejder de her i
ved sognepræst i Skt. Peters Kirke pastor Winek Barwinski.

maj i

ved major i

Skt. Peters Kirke, Lillelundvej 36

Hvad

Onsdag 15.

Herning? Oplæg

Åben Kirke, Olufsgade 10

Hvad står Åben Kirke og den apostolske kirke for – og
Oplæg ved ledende præst i Åben Kirke Lars Bo Olesen

hvordan arbejder de her i

Herning?

Danske Kirkedage 9.-12.
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U2gudstjeneste 2013:

Påske - afmagt og håb
22. marts 2013 sker det igen! U2 gudstjenesten er tilbage i Herning Kirke.
Det bliver en gudstjeneste, hvor sognepræst Jens Moesgård Nielsen sammen
med det professionelle U2-kopiband Die
Herren holder en gudstjeneste fyldt med
den irske rockgruppe U2s stærke og
bevægende musik og tekster. U2, der
gennem mere end 30 år har været et af
verdens største – og vigtigste – rockbands.

Medvirken af nye og "gamle"

"Menneske hvor er du?"
5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i
Aalborg til et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under
temaet ”Menneske, hvor er du?”
Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende

Foto © Flemming Staal

Vi er men
étikke ens!

maj

2013

Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm
gospel.

"At rejse sig efter en rystelse"
Blandt hovednavnene er den norske ”Utøya-præst”, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har skrevet
bogen ”At rejse sig efter en rystelse” med udgangspunkt i terror-

Gudstjenesten ligger fredag op til
Påskeugen og temaet er netop påsken
med dens vibrerende spændvidde mellem afmagt og håb - fortvivlelse og glæde
– død og opstandelse. Denne gang vil
det Herningbaserede gospelkor Gospel
d'light medvirke ved nogle af sangene.
Og Jens Meyer er lystroldmand.

Det er fjerde gang at dette samarbejde
skal løbe af stabelen. Herning Kirke var
både i 2005 og 2007 propfyldt af mennesker til U2-Gudstjeneste. I alt 2500
mennesker deltog i disse. I 2010 afholdt
vi to gudstjenester i Viborg Domkirke,
hvor mere end 1500 var med.

Efterspørgsel på
U2gudstjenesten
Mange har spurgt til det – og nu er
U2gudstjenesten omsider tilbage i
Herning. Det bliver en helt ny og anderledes U2gudstjeneste. Håbet er, at det
bliver en intens og uforglemmelig aften,
der vækker eftertanke og inspirerer dem.
Læs mere om U2gudstjenesten på
www.u2gudstjeneste.dk. og på www.
facebook.com/u2gudstjeneste

aktionerne i Norge. Den palæstinensiske biskop og præsident for
Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på
kirkedagene.
Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele
familien med.

Her kan man også se billeder fra andre
U2gudstejenster og følge med i nyt om
U2gudstjenesten – bl.a. når informationer om udlevering af adgangskort er på
plads.

Igen en gratis oplevelse
Det er helt afgørende at det er en gudstjeneste ikke en koncert – og derfor er der
naturligvis gratis adgang. Gudstjenesten
er derfor muliggjort af mange forskellige
sponsorer. n
Læs om kopibandet Die Herren på
www.dieherren.com
Læs om Gospel d'light på
www.gospeldlight.dk

Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg
Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens
kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle aldre.
Derfor: ”Menneske, hvor er du?” - i Aalborg 9.-12. maj 2013!
Læs mere på www.kirkedage.dk – og på facebook.com/kirkedage!
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Musik
i Herning Kirke
Søndag 2. december
10.00
1. Søndag i Advent med John Frandsens
musik
15.15
Før Juletræet Tændes med
Herning Garden og Herning Kirkes
Drengekor.

Tirsdag 4. december
19.30
J.S. Bachs Juleoratorium, del 1-3.
Ensemble MidtVest og Esbjerg Ensemblet,
Herrning Kirkes Drengekor og Skt.
Clemens Drengekor
Kristine Becker Lund, sopran, Karolina
Blixt, alt, Mathias Hedegaard, tenor, Jens
Søndergaard, bas, Carsten Seyer-Hansen,
dirigent
Billetter 150 kr. BILLETnet
Mandag 10. december
19.00
Lucia Fortællekoncert med MidtVest
Juniorkor og Børnekor Eva Freitag. Entré
50 kr. Børn gratis.
Søndag 16. december
10.00
Højmesse med deltagelse af Vildbjergkoret ledet af Miki Hildebrandt sammen
med mandssangere fra Drengekoret.
Søndag 16. december
16.00+19.00
Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor
Éntre 50 kr.
Mandag 24.december
14.00
Juleaftensgudstjeneste med MidtVest Pigekor
15.00 +16.30
Juleaftensgudstjeneste
med Herning Kirkes Drengekor
Søndag 6. januar		
10.00
Højmesse med Hellig 3. Kongers Spil med
MidtVest Juniorkor, dirigent Eva Freitag.
Fredag 25. januar		
16.30
Værkstedskoncert med sangere fra Den
Jyske Sangskole
Fredag 22. februar		
16.30
Værkstedskoncert med sangere fra Den
Jyske Sangskole

BabySalmesang

Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.
 Tid: Alle torsdage kl. 10.15-11.15
 Sted: Herning Kirke
 Varighed: 8 gange i alt
 Leder: Sognemedhjælper Frauke Meldgård
 Aldersgruppe: Babyer på 0-9 måneder
 Pris: Deltagelsen er gratis
 Husk: Tæppe/underlag til babyen
 Tilmelding: hele året rundt til sognemedhjælperen på
smh@herningkirke.dk eller sms til 3055 1207
Se mere på www.herningkirke.dk

Herning Kirkes Legestue
Herning kirkes legestue  Fredage kl. 9.30-11.30 i Kirkehuset,
Østre Kirkevej 1
Se mere på www.herningkirke.dk

Kirke-Caféen
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.
 Pris: 20 kr. pr. gang
 Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

Herning

Kirkehøjskole

Efterår 2012
Tema: "Fra Bibelsyn til Kirkesyn - hvilken Folkekirke skal vi ha'?"
1. december - i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1:
Sognepræst Claus Thomas Nielsen, Stauning: "Efter os, syndfloden?"

Forår 2013
Tema: "Kristendommens betydning for europæisk kultur"

5. januar – i Kirkehuset, Herning Kirke, Østre Kirkevej 1:
Lektor David Bugge, Aarhus: Foredrag om K.E.Løgstrup
2. februar - i Hedeager kirke, Gl. Kirkevej:
Organist exam.art. Knud Svendsen, Aarhus: "Kristendommen i Johan Seb. Bachs musik "
3. marts - i Gullestrup kirke, Løvbakkevej: Professor em. Brian Patrik McOuire,
Kalundborg: "Klostrenes betydning for dannelsen af den europæiske ånd og kultur"
Programfolder kan afhentes gratis i byens kirker og på biblioteket.
Skriftlig tilmelding på vedheftet blanket til kassereren
Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Timeplan:
Pris for hele semestret: 225,- kr.
9.00:
Morgensang
(75,- kr. for en enkelt dag. Betaling ved indgangen).
9.15 - 10.00: Foredrag (1. afd.)
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.
10.00 – 10.30: Kaffe á 10 kr.
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til
10.30 – 11.15: Foredrag (2. afd.)
kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
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Missionshuset

Bethania

Torvet 9, Herning ● Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk 		

"Et hus med en mission"

KFUM og KFUK i Herning
Brændgårdvej, Herning ● Tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk

"Børn og unge skal vide, at de kan tro"

Adventsfest
Onsdag 12.

december kl.

Kirkegrupper

18.00 i Kirkehuset

Fællesspisning, Luciaoptog, adventshistorie,
kaffebord og stort Amerikansk lotteri med mange
spændende præmier.
Pris for spisning og kaffebord: 75. kr. pr. voksen.
Børn gratis (til og med konfirmationsalderen)
Husk tilmelding senest mandag 10. december
til smh@herningkirke.dk

Sogneeftermiddagsmøder
Den 3. torsdag i måneden  Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl. 14-16.
Kaffebord á 20 kr.
Sogneeftermiddagen er et tilbud fra Herning Kirke til alle, der har lyst til
at være med i et godt fællesskab. Sogneeftermiddagene indeholder en buket
af foredrag, fortællinger, rejseberetninger m.m.
 20. december: Erik Nikolajsen, sognepræst: ”Julehygge"
 17. januar: Jørgen Breindal, socialrådgiver, Hedensted:
 21. februar: Henning Lysholm, lærer og tidl. Medlem af
Folketinget, Gårslev:
”Livet – en pilgrimsvandring”

i Herning Kirke

Hvis man ønsker at være med i en
kirkegruppe, henvender man sig til
Erik Nikolajsen, tlf. 97120417, mail:
erni@km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som
passer til vedkommendes ønsker, alder
og interesser.

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 • 96 28 54 30
Åben hele døgnet

Anonyme
Alkoholikere
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag kl.
14.00.
Al-Anon (pårørende til alkoholikere) holder møde samme sted mandag kl. 19.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Folkekirkens Besøgs- og Aflastningstjenester i Herning Kommune
spændene Inspirationsaften under overskriften

”Vil

inviterer til en

du tænde, må du brænde!”

Tirsdag d. 5.3.2013 kl. 19.30 i Baunekirken i Tjørring.
Provst Kræn Christensen fra Hjerting Kirke ved Esbjerg er aftenens foredragsholder.
Deltagelsen (m. kaffebord) er gratis. Alle interesserede er velkomne.
Tilmelding senest den 1. marts 2013 til sognemedhjælperen på smh@herningkirke.dk
eller tlf. 3055 1207/9712 2395
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GudstjenesterH
i

December

2. 1.s. i advent
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Musik ved John Frandsen.
		 15.15: Før juletræet tændes
7. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Peter Bruun, efterskolelærer, taler
9. 2.s. i advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
12. Julegudstjeneste for børnehavebørn,
		 dagplejebørn og andre med pædagoger
		 eller forældre
		 Kl.10.00: Jens Moesgård Nielsen
16. 3.s. i advent
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
23. 4.s. i advent
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
24. Juleaften
		 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier
		 v. Jens Moesgård Nielsen:
		 14.00: Jens Moesgård Nielsen
(M-V pigekor)
15.15: Erik Nikolajsen (HKD)
16.30: Svend Erik Søgaard (HKD)
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: Erik Nikolajsen
30 Julesøndag
		 10.00: Jens Moesgaard Nielsen

Januar

1. Nytårsdag
16.00 (NB!): 10.00: Jens Moesgaard
		Nielsen
		 Kollekt: Det danske Bibelselskab
		 Efter gudstjenesten serveres en nytårs		 drink i våbenhuset.
6. Hellig tre kongers søndag
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Midt Vest Juniorkor medvirker
		 Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
9. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
		 Evangelisk Alliances Bedeuge.
		 19.00: Erik Nikolajsen
13. 1.s.e.h.3 konger
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde
20. Sidste s. e. h. 3 konger
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Kirkens Korshær

erning

Kirke

27. Søndag septuagesima
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: ’Børnekirken’ i Herning Kirke
31. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Jens Moesgård Nielsen

Februar

1. Rytmisk gudstjeneste
		20.00:
3. Søndag seksagesima
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 10.00: Erik Nikolajsen
		 Kollekt: Børne- og ungdomsklubber i
		 Herning Kirke
10. Fastelavns søndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Familiegudstjeneste med tøndeslagning
		 og kirkefrokost
		 Kollekt: Danmarks Folkekirkelige
		søndagsskoler
17. 1.s. i fasten
		 8.30: Erik Nikolajsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Erik Nikolajsen
24. Søndag seksagesima
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00 Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KLF – Kirke og Medier
Bemærk: Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

Rytmiske

gudstjenester

Herning kirke kl. 20.00
Den første fredag i måneden.
 Fredag 7. december: Peter Bruun, efterskolelærer, taler
 Fredag 1. februar
Se www.rytmisk.com
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.

Skriftemåls-

og
nadvergudstjeneste
Onsdag 9. januar kl. 19.00
Gudstjenesten holdes som led i evangelisk alliances bedeuge.

Eftermiddagsgudstjeneste
Torsdag 31. januar kl. 14.30
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i
Kirkehuset.

For

børn og børnefamilier

Julegudstjeneste for børnehavebørn, dagplejebørn og andre
børn

 Onsdag 12. december kl.10.00
ved Jens Moesgård Nielsen
Krybbespil ved Lindely. Forældre og bedsteforældre er også meget velkomne

Juleaftensgudstjenste
for familier

Børnekirke

Ved højmessen er der under prædikenen
’Børnekirke’ i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Kirkekaffe

 Juleaften 24. december kl. 10.00
Ved Jens Moesgård Nielsen og Frauke Meldgaard

Helligtrekonger

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

 Søndag 6. januar kl. 10.00
Med Helligtrekongers spil ved Midt Vest
Juniorkor.

CD-service fra gudstjenesten

spaghetti-gudstjeneste

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

Onsdag 23. januar 2013
kl. 17.30-19.00 i Kirkehuset og Kirken
Voksne: 30 kr. - Børn: Gratis
Tilmelding til smh@herningkirke.dk senest
mandag 21. januar.


Fastelavns-

og

familiegudstjeneste

 Søndag 10. februar kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning
Børnene må gerne komme udklædt
Præmier til de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost - Voksne: 30 kr. - Børn: Gratis

