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Det

kommer nu!
Af sognepræst
Jens Moesgård Nielsen

Så står vi på tærsklen til advents og juletiden igen. Det er nu det
kommer igen! Den tid, som både er så rig på traditioner og
minder og som rummer verdens bedste fortælling om Guds
søn Jesus, der blev født for vores skyld. Men hvornår er

det egentlig jul – hvornår begynder julen? Det har Bo Knudsen
skrevet en artikel om i denne udgave af Kirkebladet. Desuden
kan man læse om alle advents- og juletidens arrangementer og
læse en reportage fra det lovpligtige menighedsmøde, der blev
afholdt i september måned
Efter jul kommer nytår, helligtrekonger og senere fastelavn – der er meget at se frem til. Og så vil vi også præsentere
Folkekirkens nye logo, som fremover også vil være en del af
præsentationen af Herning Kirke på hjemmesiden, i kirkebladet
osv. God fornøjelse! 

Folkekirkens

For et år siden, i december 2012, lancerede Folkekirken sit nye logo, og nu vil Herning Kirke
præsentere det her i kirkebladet – og vi har sat det på forsiden!
Styregruppen bag arbejdet med logoet tæller bl.a. Biskop
Karsten Nissen og det er lavet i samarbejde med
Jacob Jensen Design. Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter for de ti stifter,
Landsforeningen af Menighedsråd
og FKOF (Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg).

Præster
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Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
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nye logo

Den første: I den evangelisklutherske kristendom er troen et
personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud.
Kirken kan forkynde evangeliet og give
rum til det kristne fællesskab, men troen
er et individuelt anliggende og kirken rummer
mange former for tro; derfor de mange små kristne
symboler inde i det store symbol.
Den anden: Den Danske Folkekirke har den lokale kirke og
menighed i centrum. Det er menighedsrådet og præsten, som
beslutter og leder de kirkelige aktiviteter i sognet - og friheden er
meget stor. Derfor er Folkekirken i praksis en mangfoldighed af

lokale, folkelige og kirkelige fællesskaber - også det afspejles af de mange små symboler.
Noget forener i Folkekirken. På tværs af alle
individuelle og lokale forskelligheder:
Troen og dåben. Den kristne tro,
evangeliet og dåben, symboliseret
ved kristendommens vigtigste
tegn: Korset. Døbefonten symboliseret ved cirklen. Samlet
set viser folkekirkens logo, at
Folkekirken kan give rum til
forskellighed og en høj grad
af individualitet inden for en
klar fælles ramme.
KORSET er kristendommens
centrale symbol.
HJERTET skal pege hen på
Guds kærlighed til mennesket og
næstekærligheden.
KIRKEN er indsat som symbol på de
konkrete og lokale kristne fællesskaber.
DUEN skal pege hen på Helligånden og er
kendt som et symbol på fred.
ENGLEN er symbol på Guds ledsagere og budbringere.
DAGMARKORSET er indsat som symbol på dåben og har en
historisk dimension.
ANKERET er symbol på håb.
SKIBET er et symbol på den kristne kirke og menighed.
FISKEN er det ældste kristne symbol for Jesus Kristus, Guds søn. 

Julen?

Af sognepræst
Bo Knudsen

Hvornår

begynder
De store varehuse giver nærmest
indtryk af, at julen begynder ved
afslutningen af efterårsferien.
Allerede på det tidspunkt kom julevarerne i hvert fald frem på hylderne. Ved
nærmere øjesyn kunne man imidlertid

se, at ikke alle julevarerne og al julepynten var fundet frem. Det var kun
de ting, der skulle bruges til juleforberedelserne, for julen skal forberedes,
og hvis det skal være ordentligt, gælder
det om at være i god tid.

Forberedelser

Faktisk er det ikke nogen ny opfindelse, at julen skal forberedes. I
slutningen af det 5. århundrede
blev det almindeligt at fejre en
adventstid som en forberedelsestid
til julefesten. Adventstiden blev fastlagt til ca. 4 uger - begyndende 4
søndage før jul. Formålet var at have
en tid, der skulle bruges til forberedelse, så julens evangelium kunne
modtages værdigt.
Det er også meningen med adventstiden i det 21. århundrede!

Herren

at ”Herren Kommer”. Derfor handler
teksterne i kirken i adventstiden om,
at Herren kommer. F.eks. læses beretningen om Jesu indtog i Jerusalem.
Desuden læses ord fra det gamle testamentes profeter, der peger frem mod,
at Gud vil sende Messias – Kristus.
Men helt siden man begyndte at
fejre advent, har det også været tiden,
hvor man gav sig tid til at lytte til og
tænke over Jesu løfte om, at han en
dag vil komme igen! Derfor bruges
adventstiden også til at læse tekster
om, hvordan det vil være, når Jesus
kommer igen. Ingen ved, hvornår det
sker, men Jesus talte om, at det gælder
om at være rede den dag.
Derfor bruger vi også
adventstiden til at

tænke over Jesu ord om, at han kommer igen.

Julegås

og rødkål

Adventstiden bliver let en forberedelsestid, hvor det rent praktiske tager
opmærksomheden; det drejer sig om
at få julegåsen indkøbt, rødkålen i hus,
juletræet fældet og julegaverne ordnet,
inden køerne bliver alt for lange.
Alt dette er vigtigt, men lad os ikke
glemme også at bruge adventstiden til
at forberede os på at være lydhøre over
for julens evangelium. Lad os heller
ikke glemme, at Jesus har talt ganske
klart om, at han en dag kommer igen,
for at oprette sit evige herlighedsrige.
God forberedelsestid og glædelig jul,
når den tid kommer.
Bo Knudsen 

Se listen her – og find yderligere oplysninger på www.herningkirke.dk
Før
•

juletræet tændes

1/12 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

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.
• 1/12 1. søndag i advent kl. 10.00. Med John Frandsens adventsmusik
• 8/12 2. søndag i advent kl. 10.00
• 15/12 3. søndag i advent kl. 10.00
• 22/12 4. søndag i advent kl. 10.00

Advent i Kirkehuset
•
•
•

Onsdag 11/12 kl. 18.00: Adventsfest med spisning, adventstale og amerikansk julelotteri
Torsdag 19/12 kl. 14.00: Julen står for døren. Sogneeftermiddag
Hver onsdag kl. 10.00: Kirkecafé

Store
•
•
•
•

musikoplevelser

Tirsdag 3/12 kl. 19.30: BACHS JULEORATORIUM med Herning Kirkes Drengekor m.fl.
Lørdag 14/12 kl. 11.00: Klokkespilskoncert ved Benjamin Davis Maack
Søndag 15/12 kl. 16.00 og 19.00: JULEKONCERT med Herning Kirkes Drengekor og Midt Vest Pigekor
Mandag 16/12 SYNG JULEN IND med Midt Vest Juniorkor og Midt Vest Børnekor

For

børn

For

unge

•
•

•
•

Onsdag 11/12 kl. 10.00: Julekrybbespil med optrin af Børnehuset Lindely
Juleaften 24/12 kl. 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier

Fredag 6/12 kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste. "Hvad venter vi på?"
Fredag 3/1 kl. 20.00: " Rytmisk gudstjeneste. Nyt år – ny Jesus?"

Julegudstjenester

Bemærk: Fire gudstjenester igen i år.
• 24/12 Juleaften kl. 10.00 (mest for børn)
• 24/12 Juleaften kl. 14.00 (med Midt Vest Pigekor)
• 24/12 Juleaften kl. 15.15 (med Herning Kirkes Drengekor)
• 24/12 Juleaften kl. 16.30 (med Herning Kirkes Drengekor)
• 25/12 Juledag, Kristi fødsels dag kl. 10.00
• 26/12 Anden juledag, Sankt Stefans dag kl. 10.00
• 29/12 Julesøndag kl. 10.00
• 1/1 Nytårsdag kl. 16.00: Her byder vi 2014 velkommen. Efterfølgende traktement i våbenhuset
• 5/1 Helligtrekongerssøndag kl. 10.00

kommer

Advent er latin og betyder
”komme”. Det, der menes, er,
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Det kan der gives mange svar på.

Advent og jul i
Herning Kirke

Hele advents- og juletiden er Herning Kirke åben 8-17 på hverdage,
og her kan man se kirkens italienske JULEKRYBBE
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Af menighedsrådets
sekretær
Torben Sørensen
”Er der noget, der binder det hele sammen?”, spurgte sognepræst Bo Knudsen, da han omtalte mangfoldigheden af
aktiviteter i Herning Sogn. Han svarede selv med henvisning
til Folkekirkens formål – at forkynde evangeliet om Kristus
som hele verdens frelser.
Inden da havde menighedsrådsformand Arne Bach indledt
med at fortælle om arbejdet i selve menighedsrådet. Den
første tid har været præget af, at otte af rådets 11 medlemmer er nyvalgte. Der har været behov for at lære hinanden og
arbejdet at kende.

Projekter

Menighedsmøde
sognets liv

Den 22. september 2013 blev der afholdt et velbesøgt menighedsmøde,
hvor menighedsrådet orienterede om sit arbejde.

og penge

De vigtigste projekter i foråret har været istandsættelse af
præstegården, Nørre Allé 1, og ansættelsen af en ny sognepræst. Det er rådets opfattelse, at det er forløbet godt.
Derudover har menighedsrådet været optaget af to projekter,
som rådet ikke selv aktuelt har rådighed over, men som vil
være af stor betydning for Herning Sogn fremover. Det gælder
opførelsen af en ny hospitalskirke ved regionshospitalet i
Gødstrup, der skal stå færdig i begyndelsen af 2017, og som
Snejbjerg Menighedsråd står for, og det gælder fornyelsen af
kirkehuset ved Herning Kirke. Vedrørende kirkehuset venter
menighedsrådet på afgørelsen af appelsagen vedrørende skellet til nabogrunden. Den retssag er berammet til den 14. maj
2014.
Arne Bach omtalte de aktuelle debatter om folkekirkens
styre og om kirkelukninger, inden han sluttede af med at understrege, at menighedsrådet har fokus på nye måder at være
kirke på, og hvordan kirkens synlighed kan fremmes.
Kasserer Ulrik Torp Svendsen gennemgik hovedtal fra
regnskab 2012 og budget 2013. Der henvises til faktaboksen.

hele familien. Han spurgte i den forbindelse, om vi kan skabe
en bedre sammenhæng med aktiviteterne for børn og unge,
således at vi i højere grad alle kan samles ved søndagsgudstjenesten. Han understregede, at det er en balancegang, hvor det
er vigtigt at holde fast i højmessens karakter og den særlige
kvalitet og det særkende, som Herning Kirkes Drengekor
bringer.
Indlæggene gav anledning til en del spørgsmål og debat –
ikke mindst om gudstjenesten. Her blev det bl.a. bemærket
af Henny Rønnow, at det er vigtigt at fastholde kvaliteten og
sammenhængen i gudstjenesten – og at det værste ville være
at ende med et miskmask, som ingen finder glæde ved. 

Den store stigning i udgiften til præsteboliger modsvares af
en ekstrabevilling til istandsættelse af præsteboligen på Nørre
Allé 1.

Tradition

og fornyelse

Arbejdet med børn og unge lå sognepræst Bo Knudsen særligt på sinde. Blandt de mange aktiviteter omtalte han bl.a.
de fire konfirmandhold ved kirken, konfirmandcaféen Unik
og et nyt koncept for spaghettigudstjenesten. Han understregede, at kirken skal være kirke i sin tid, og at vi hele tiden
skal være opmærksomme på, at hvis vi skal løse den opgave,
kan vi ikke gøre det som for 50 eller 10 år siden. Bo Knudsen
understregede søndagsgudstjenestens betydning som centrum for det hele og sit ønske om at gøre den til en fest for
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om

Formål	Regnskab 2012	Budget 2013

Ligningsbeløb til drift
4.737.394
5.241.500
Kirkebygning og sognegård, udgift
1.230.829
670.500
Kirkelige aktiviteter, udgift
2.399.421
2.437.200
Præstebolig mv., udgift
71.254
1.038.900
Administration og fællesudgifter, udgift
1.000.591
1.045.000
Finansielle udgifter, udgift
38.851
49.900
Resultat af drift, underskud
-3.552
0
	Ovenstående tal er kun vedr. Herning Sogn og kirke, dvs. uden de regnskab- og
budgettal for Herning Kirkegårde, som medtages i Herning Sogns officielle regnskab
som et bi-regnskab.		
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Julegudstjeneste
med hørehensyn

i Studsgård Kirke d. 24.12 kl. 15:15.
Prædikant: Sognepræst Mona Kjær Nielsen
Gudstjenesten tekstes på storskærm og TSK-tolk
medvirker.

Arr.: Kontaktpræst for
hørehæmmede i
Herning provstierne
Mona Kjær Nielsen

Sogneeftermiddagsmøder
Torsdag den 19. december
Sognepræst Bo Knudsen: ”Julen står
for døren”
Torsdag den 16. januar
Hartvig Wagner: "Bibelske steder
omkring Genezerat sø". En rundrejse
med masser af billeder
Torsdag den 20. februar
Bitten Damgaard: "Et liv med kunst"
Kirkehuset, Østre Kirkevej
1 kl.14-16.
Kaffebord á 20 kr.
Datoer: 19. december –
16. januar - 20. februar

Missionshuset Bethania
Torvet 9, Herning. Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
”Et hus med en mission”

Brændgårdvej 18,
Herning
Tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
”Børn og unge skal vide, at de kan tro”

Søndag d. 9. marts 2014 sætter Herning Sogn igen alle sejl til for at samle penge ind til
kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling.
Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende
i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede
mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok
i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og
afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.
Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er
det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt

Kirkecaféen

Hver onsdag kl. 10-12
i Kirkehuset. Pris 20 kr.

Blå Kors Varmestue

Bethaniagade 30  96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Besøgstjenesten

Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt:
sognepræst Jens Moesgård Nielsen på
tlf. 97 12 12 56.

Anonyme Alkoholikere

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

For

børn og
børnefamilier
Herning Kirkes

legestue
Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i
Kirkehuset.

Babysalmesang

Nyt hold begynder 14. januar 2014.
Babysalmesang finder sted hver tirsdag i Herning Kirke kl. 10.15 – 11.00.
Tilmelding til Sognemedhjælper på
30 55 12 07.
Underviser: Sognemedhjælper Frauke
Meldgård.
Der oprettes løbende nye hold, hele
året rundt.
Der skal dog være mindst 5 mødre og
5 babyer, før et nyt hold kan dannes.
Forløbet er på i alt 8 gange og deltagelsen er gratis.
Husk forudgående tilmelding til
sognemedhjælper Frauke Meldgaard
på smh@herningkirke.dk eller sms til
30 55 12 07.

Juniorkonfirmandklub

Herning Kirkes Missionsprojekt

Juniorkonfirmandklub mødes
mandage på KFUM og KFUK,
Brændgårdvej 18 kl. 13-15.30.

Fremtid

en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En
katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året
for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i
det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne
til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere
tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.
Det er arbejdet med at give hjælp til selvhjælp Herning
Sogn vil støtte ved Sogneindsamlingen d. 9. marts.

Sidste
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Fællesskab

med
tilknytning til
Herning Kirke

Kfum og Kfuk
i Herning

Alle er velkomne.

med i kampen mod sult

Ved Sogneindsamling 2013 fik ca. 19.000 frivillige indsamlere over
hele Danmark 13,5 mio. kroner i bøsserne til kampen mod sult og
underernæring.
Foto: Mikkel Østergaard.

Foreninger

år samlede vi

17.491,75

kr. ind

”I år håber vi at få flere indsamlere, så vi kan dække alle ruter
i sognet. Så inviter venner og familie med til en festlig indsamlingsdag,” siger indsamlingsleder Villy Stampe.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste
indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler
hos Villy Stampe, ruvista@os.dk eller 97 12 12 38. 

og håb
Vores missionsprojekt er i god gænge. Hjemmet for gadebørn i Sumbawanga,
Tanzania er netop indviet, og Mette og Niels Erik Lysholm var med. De fortæller, at
der er stor brug for skolehjemmet, og at de oplever arbejdet som sundt og drevet på
en god måde. Der er stadigvæk mange ting, vi kan hjælpe til med: Hjemmet har fået
senge, men der er brug for myggenet til at beskytte mod malaria.
Vi vil gerne anskaffe 50 myggenet á 25 kr. Det drejer sig om 750 kr.
Indtil nu har vi samlet knap 14.000 kr. ud af de 20.000 kr. som er målet.
Man kan støtte arbejdet ved at indbetale på en af de 2 nedenstående konti:
Herning Kirkes YM-projekt: Reg.nr. 7620 kontonr. 1046869. Mærket ’ YM projekt’.
FREMTID OG HÅB: Reg.nr. 1551 kontonr. 10320739.
Indsamling og information om projektet ifm. gudstjenesterne den 2. februar 2014.

Adventsfest

Onsdag 11.
Kirkehuset

december kl.

18.00

For konfirmander
Konfi Café Unik

mødes mandage og onsdage i kirken
kl. 19.00.

Husk tilmelding senest mandag 9. december
til jcmn@km.dk
i

Fællesspisning, adventstale, 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)
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Musik i
Herning Kirke
Søndag 1. december
10.00
Højmesse med korværk af John
Frandsen.
15.15 Før juletræet tændes med
Herning Kirkes Drengekor og Herning
Garden.
Tirsdag 3. december
19.30
J.S. Bach Juleoratoriet (del 1, 2, 3 og
6) med Ensemble MidtVest, Herning
Kirkes Drengekor, Skt. Clemens
Drengekor og Solister.
• Ditte Højgaard Andersen, sopran
• Karolina Blixt, alt
• Leif Aruhn-Solén, tenor
• Jens Søndergaard, bas
• Carsten Seyer-Hansen, dirigent
Billetpris 150 kr. www.billetlugen.dk
Lørdag 14. december
11.00
Klokkekoncert med Benjamin Davis
Maack (høres bedst udenfor kirken)
Søndag 15. december 16.00 og 19.00
Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor.
Entré 50 kr.
Mandag 16. december
19.00
Syng julen ind med MidtVest Juniorkor og MidtVest Børnekor i Herning
Kirke.
Entré: 75 kr. Børn 25 kr.
Tirsdag 25. februar
19.00
Orgelkoncert med Kristian M.
Andersen. Bl.a. Vierne's 5. Orgelsymfoni.
Fredag 28. februar
16.30
Værkstedskoncert med sangere fra
Den Jyske Sangskole

Sogneaftener

forår

2014

Tema: "Bibelen i 2014"
Fire

onsdage kl

Onsdag

den

5.

Onsdag

den

12.

Onsdag

den

9.

Onsdag

den

14.

19.30-21.30 i Kirkehuset

februar

"Bibelen, hvad er det for en bog?" ved sognepræst Bo Knudsen
marts

"Filiperbrevet" ved Klaus Laursen, der reciterer hele brevet.
april

"Bibelen i mange udgaver" ved sognepræst Jens Moesgård Nielsen
maj

"Hvordan kan man bruge og læse bibelen i dag?" ved generalsekretær i
Israelsmissionen Bodil Skjøtt.

Herning
Kirkehøjskole
Program forår 2014  Tanker om det evige liv
Lørdag 4. januar kl. 9.00 – 11.15 i Hedeagerkirken, Gl.
Kirkevej 33
Dr.teol. Helge Kjær Nielsen, Odder: "Hvad siger de bibelske skrifter om det
evige Liv?

Lørdag 1. februar kl. 9.00 – 11.15
H.C. Ørstedsvej 68

på

Friskolen,

Cand. teol. Kaj Mogensen, Thy. "Forholdet mel. frelse og fortabelse - i
lyset af spørgsmålet om: frelse her og siden hen."

Lørdag 1. marts kl. 9.00 – 11.15 i Fredens Kirke,
Sjællandsgade 34
Prof.teol. Niels Henrik Gregersen, København: "Hvordan kan
vi tale om opstandelse og det evige Liv"?

Lørdag 5. april kl. 9.00 – 11.15 i Sct.
Johannes Kirke, Fredhøjallé 1

Sogne- og hospicepræst Ole Raakjær, Sulsted: "Himlen,
der forsvandt" "Hvordan møder man mennesker med
talen om det evige Liv?"
Programfolder kan afhentes gratis i byens kirker og på biblioteket. Skriftlig
tilmelding 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.
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95.
Herning Kirkehøjskole arrangeres i et samarbejde mellem lægfolk og præster fra både Herning
Valgmenighed, Herning Sogn, Fredens Sogn,
Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn.
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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.)

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

www.hotelherning.dk
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Gudstjenester
H
K
i

December

1. 1. Søndag i Advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Børnekirke
		 Musik af John Frandsen.
		 15.15: Før Juletræet tændes
		 Med Herning Kirkes Drengekor og
		 Herning Garden
6. Rytmisk gudstjeneste
20.00: Jim Pfrogner, ungdomskonsulent,
		Aarhus
8. 2.s. i advent
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Menighedsplejen
11. Gudstjeneste med Krybbespil af
		 Børnehuset Lindely
		 for børnehaver, vuggestuer, dagplejere og
		 alle andre.
		 Kl.10.00: Jens Moesgård Nielsen
15. 3.s. i advent
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Blå Kors i Herning
22. 4.s. i advent
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Menighedsplejen
24. Juleaften
		 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier
		 v. Bo Knudsen
		 14.00: Bo Knudsen (M-V pigekor)
		 15.15: Svend Erik Søgaard (HKD)
		 16.30: Jens Moesgård Nielsen (HKD)
		 Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og
		 Kirkens Korshær m.m.)
25. Juledag, Kristi Fødselsdag
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Børnesagens Fællesråd
26. 2. juledag, St. Stefans dag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
29. Julesøndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Den grønlandske bibelsag

Januar

1. Nytårsdag
		 16.00 (NB!): Bo Knudsen
		 Kollekt: Det danske Bibelselskab
		 Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
		 godt nytår i våbenhuset
3. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Fritidsforkynder Søren Rønn, Århus
5. Helligtrekonger søndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KFUMs sociale arbejde
8. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
		 Evangelisk Alliances Bedeuge.
12. 1.s.e.h.3 konger
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
19. 2.s.e.h.3 konger
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Kirkens Korshær

erning

Rytmiske gudstjenester
Herning Kirke kl. 20.00

irke

26. 3.s.e.h.3 konger
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen
		 Kollekt: Kristeligt Forbund for
		Studerende

Februar
2. 4.s.e.h.3 konger
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt Herning kirkes missionsprojekt
7. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Bo Knudsen
9. Sidste.s.e.h.3 konger
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard
		 Kollekt: Kollekt: Danmarks Kristelige
		Gymnasiastbevægelse
16. Søndag septuagesima
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: Bibellæserringen
23. Søndag seksagesima
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen
		 Konfirmander medvirker
		 Kollekt: KLF – Kirke og Medier

Marts
2. Fastelavnssøndag
10.00: Bo Knudsen
Familiegudstjeneste med tøndeslagning og
kirkefrokost i Bethania
Kollekt: Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

Børnekirke

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

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.

 6. december
Jim Pfrogner, ungdomskonsulent, Aarhus
Tema ”Hvad venter vi på?”
 3. januar
Fritidsforkynder Søren Rønn, Aarhus.
Tema: ”Nyt år – ny Jesus?”
 3. februar
Bo Knudsen, sognepræst ved Herning Kirke
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.
Se www.rytmisk.com

Eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 23. januar kl. 14.30
Jens Moesgård Nielsen
Efterfølgende Kirkekaffe

For

børn og børnefamilier

Spaghetti-gudstjeneste

Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning
med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis.
Tilmelding ikke nødvendig. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag d. 22. januar kl. 17.30 - 19.15
Onsdag d. 26. februar kl. 17.30 - 19.15

Fastelavns-gudstjeneste
Søndag den 2. marts 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

