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Forandringer

Jubilæumsgudstjeneste

Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.
Vi fejrer, at vi har været kirken på torvet i 125 år.

Vi markerer også den samhørighed med andre sogne,
vi har ved, at præster fra vores modersogn Rind
og præster fra de kirker, der siden er udskilt
fra Herning Sogn deltager, og mange tidligere
præster ved Herning Kirke kommer også.
Indtil 1889 var Herning Sogn, et annekssogn
til Rind. Rind-Herning pastorat havde
den samme præst: præsten i Rind. Så
blev Herning Sogn selvstædigt,
og siden er yderligere seks
sogne blevet skilt fra. I dag
består det gamle pastorat
af otte selvstændige sogne:
Rind, Kollund, Kølkær,
Herning, Sct. Johannes,
Fredens, Hedeager og
Gullestrup.

Adresser
Præster
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20  97 12 12 56
jcmn@km.dk
Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1  97 12 04 17
bakn@km.dk
Vikar for Bo Knudsen indtil 31. december: Juma
Kruse  22 45 63 35  jukr@km.dk
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  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

Af sognepræst og redaktør
Jens Moesgård Nielsen

Jubilæumsdagen fortsætter
med klokkespilskoncert,
mens folk går ud af
kirken. Efterfølgende
er der jubilæumsfest i
kirkehuset, og inden
juletræet tændes på
torvet, rundes jubilæumsdagen af
med kor fra byen
og fra Thy.
Så kommer julen og
siden nytår, helligtrekonger og fastelavn.
Der er nok at se frem
til i den kommende
periode. 

Kirketjener Carsten Færch  27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag

er orgelpulpituret blevet udbygget
(senest i 1999). Inden kirken fik sit
travertingulv (1956), var der trægulv i
hele kirken – og træet herfra blev på
ægte Herning-manér genanvendt til
nyt alterbord, døre, trapper, borde mv.
Belysningen har også været anderledes
(bl.a. fik kirken nye imponerende
gaslysekroner i 1898, der ret hurtigt
blev pillet ned igen).

Altertavlen er blevet udskiftet (i
1916), da Bindesbøls lille alter
med Kristus på himmeltronen
veg for Joachim Skovgaards
store alter med Jesus i Nazarets
synagoge. Det gamle alter står
nu i sakristiet.

Det oprindelige orgel er i dag i Vestre
Kapel (det nuværende kom i 1949).
Den eneste rest af kalkmalerierne fra
1917 er englene, der stadig spiller,
mens koret synger. Tre gange er pladsen til koret ved orgelet blevet udvidet.
Først stod de som sild i en tønde, så fik
de en balkon og til sidst det elegante,
transparente pulpitur.

Der har også været kalkmalerier, der siden er blevet overmalet (1956), og i to omgange

Hvem ved, hvordan kirken ser ud 1.
december 2139, når der er gået 125 år
yderligere? 

Adresser

I 125 år har Herning Kirke dannet ramme om forkyndelsen
af evangeliet til trøst, til tro, til vækkelse og til inspiration for
mennesker. Utallige mennesker har haft nogle af livets største
begivenheder her. Huset står der ikke for sin egen skyld, men
for menneskers skyld, for at vi skal have et sted at mødes med
verdens største kærlighedserklæring – fra Gud til os, som rummer tilgivelse, frisættelse og udsendelse.

Herning Kirke fylder 125 år og ikke alt ser i dag ud som det gjorde 1. december 1889.

Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Herning Sogns Kirkeblad

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

udgives af Herning Kirke og redigeres af et
redaktionsudvalg.
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.].
Stof til bladet for marts-maj 2015 indleveres
senest 25. januar.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72  kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag

Herning Kirkes Hjemmeside:
www.herningkirke.dk
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En

melodi, der giver mening

På U2´s nye album Songs of Innocence ser
gruppen tilbage på uskyldens tid - barndommen og ungdommen. Også på ting i ungdommen, der gjorde at uskylden forsvandt og på
hændelser, der satte sig varige spor.

Af sognepræst
og redaktør
Jens Moesgård
Nielsen
Ethvert menneske har i sit liv nogle
nedslag, hændelser. hvor man pludselig oplever noget, der rammer en og
får tilværelsen til at give mening. Det
kan ske på utallige måder – ofte gennem mødet med andre mennesker og
også tit gennem f.eks. litteratur, som
man ser det i filmen Døde Poeters
Klub, hvor unge mennesker blev for
altid forandrede af mødet med poesi
og en ny lærer.
For andre kan noget sådant ske
gennem musik. Da jeg var ca. 14
år i 1983, blev jeg blæst omkuld af
mødet med U2, for her hørte jeg et
band fyldt med længsel, håb og frustrationer, som jeg kunne spejle mig
selv i. Siden har U2 fulgt mig, og jeg
har fulgt dem, og de er både et slags
”soundtrack” til mit liv og en stadig
kilde til inspiration og modsigelse.

Meget

personligt album

Det er derfor en stor ting for mig, at
U2 dette efterår har udgivet Songs
of Innocence, et album, hvor fokus
vendes indad og bagud. Albummet
kredser nemlig om begivenheder og
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Sådan har alle sangene på Songs of
Innocence denne dobbelthed af personlige erindringer og almengyldige
sange båret af kristen tro.
”Every breaking wave” og ”Song
for someone” er begge sange skrevet
til og om Bonos kone Alison (hans
kæreste siden 1976 og ægtefælle siden
1982). Men særligt "Song for someone" er i høj grad også en sang, der

mennesker, der prægede især forsangeren Bono som barn og ung. Her
synger de sange om den musik, de
nedslag, de begivenheder og de mennesker, der satte varige præg på dem.
Da bandet snød sig ind til koncert
med The Ramones (som sangen "The
Miracle (of Joey Ramone)" handler
om) og Bono dér hørte den mest vidunderlige lyd, han nogensinde havde
hørt. En oplevelse, der gav verden
mening og retning for ham. En erfaring af at komme til sig selv og at få
langt mere, end man fortjener.
Der er meget personligt, og hver
især kan vi mennesker selv indskrive
andre nedslag end Bonos oplevelse
ved den koncert i 1977.

Sange

til

Ali

og

kunne være skrevet til Jesus. En sang
om kærlighed, smerte, tilgivelse og
håb.
Der er også en sang om hans mor,
som døde, da Bono var 14 år. (”Iris”)
og en sang om hans barndomsgade,
der ikke kun rummede idyl, men både
frygt og evigt venskab (”Cederwood
Road”).

iTunes-balladen

Den uafrystelige ”Raised by Wolves”
handler om en bilbombe, Bono kom
tæt på i Dublin i 1974, som dræbte 33
mennesker. En sang, der er rystende
aktuel og en dirrende advarsel mod
at bruge sin tro eller ideologi til at
retfærdiggøre uhyrligheder.
Albummet er nr. 13 og med sin
selvbiografiske vinkel, er den et brud
med den langt mere eksplicit åndelige
og globalt politisk orienterede ”No
Line On The Horizon” fra 2009.
Musikalsk er den også anderledes
end forgængeren. Tydeligt, at der er
skiftet producer. Musikken er både
mere klassisk U2, mere elektronisk, ja
lidt mere i retning af Coldplay.
Albummet udkom som gratis gave
på iTunes i september, en handling,

der har medført en masse opmærksomhed og en del kritik. U2 devaluerer musikken ved at give den væk
og forlover sig med storkapitalen,
siger nogle. Tja, det kan man mene,
men intentionen er helt sikkert, at
få så mange som muligt i tale. U2 er
en slags missionærer. De vil ud med
deres sange til mange – ikke bare til
trofaste fans.
I oktober kom pladen så fysisk og
på alle andre platforme.
Jeg vil stærkt anbefale, at man får
fingrene i deluxe-versionen, der rummer to stærke nye sange – bl.a. en
sang om at blive befriet fra at være i
”Lucifers Hands”. Endvidere er der ni
andre numre - heraf seks af sangene
fra Songs of Innocence i smukke og
enkle akustiske versioner.

To

album mere!

For mig er Songs of Innoncence en
guld-grube af inspiration, og jeg
ser frem til efterfølgerne Songs of
Experience og Songs of Ascent, som
efter sigende kommer til at udgøre en
trilogi af personlige / selvbiografiske
albums. 

Jesus

Som altid er der mange lag i U2s
tekster, så det bliver ikke blot en sang
om noget, Bono oplevede, men en
sang om længsel efter at blive grebet
og finde mening i livet. Derfor handler
sangen ikke blot om en koncert engang, men generelt om at blive grebet
– også af Guds Ånd. Ikke for ingenting hedder sangen ”The Miracle”
– og så kun i parentes (- of Joey
Ramone”). Sangen understreger, at
længselen efter at finde sin stemme
aldrig kun er individuel, men rummer viljen til at høre andres melodi
også. We can hear you – your voices
will be heard!

Foto © Jens Carl Moesgård Nielsen
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Drengekoret Downunder
-

om turen til

Australien

Kæmpeorgel

Af Karen Bunk, korudvalgsformand
Mandag d. 6. oktober i nattens mulm og mørke troppede 56
forventningsfulde korsangere og medrejsende op ved
Herning Kirke for at begive sig ud på korets
hidtil længste rejse.
Først tirsdag aften sent ankom vi
til Sydney, hvor vi
skyndte os i seng efter den lange rejse.

Sightseeing

Flere gange i løbet af det 11 dages ophold i Australien fik
vi mulighed for at komme på sightseeing.
Første gang var allerede dagen efter ankomsten, hvor vi
drog på en guidet bustur til en dyrepark og Blue Mountains
og fik mulighed for at opleve dette meget anderledes kontinent og dets dyreliv. I dyreparken var der alle muligheder for
at komme tæt på – og klappe – både kænguruer, vombats og
slanger. Der var rigtig mange, der blev foreviget sammen med
bl.a. en koala.
I Blue Mountains, som har fået navnet pga. den blå dis,
der stammer fra eukalyptustræernes dampe, kørte vi ned i
en regnskov med verdens stejleste togbane. Ikke alle var lige
begejstrede for denne alternative transportform, men der var
rigtig flot, da vi nåede målet og efter en gåtur kunne tage en
svævebane tilbage til toppen. Vi var også til en forestilling
med aboriginals, så vi fik viden om de oprindelige folkeslag
i Australien. Flere af drengene blev så fascineret af did-

geridoos, at de derfra og resten af turen rejste rundt med en
sådan – ikke altid uden besvær!
Turen sluttede med et kig på den olympiske by, som må
siges at have en speciel betydning for danskere, da det jo var
ved det OL, at kronprinsen fandt sin prinsesse.
Senere på ugen var vi rundt i Sydney for bl.a. at se området, hvor James Cook gik i land for mere end 200 år siden
og grundlagde de første kolonier i 1788, og vi sejlede ud til
Stillehavskysten ved Manley Beach.
Ved ankomsten til Melbourne startede vi ud på en 500
km lang og strabadserende bustur på Great Ocean Road for
at opleve parakitter, latterfugle og koalaer i det fri og for at
nyde udsigten langs den smukke sydkyst med klipper. Turens
vendepunkt var De 12 Apostle, klippeformationer, der står
ude i havet. Der er dog kun 7 tilbage. Desværre var vejen
ikke som en lige vestjysk vej, så flere blev køresyge undervejs.
Adelaide er kendt for at være fødevarernes mekka, og derfor var det et must at besøge Adelaide Central Market, hvor
vi fik mulighed for at smage på mange af landets specielle
fødevarer.
Selvom sangen havde sin plads, var der også tid til små
sightseeingture i smågrupper undervejs, hvor alle sugede til
sig af alt det anderledes og shoppede.

Korsang

Mandag aften fik vi til gengæld al den orgellyd, vi kunne ønske os til koncerten i Sct. Andrews Cathedral, hvor Herning
Kirkes Drengekor havde deres egen koncert. Mange tilhørere
havde heldigvis trodset et forrygende uvejr og var kommet
til koncerten alligevel. De fik, hvad de kom for, en rigtig fin
og velklingende koncert, og så var det tid at tage afsked med
værtsfamilierne efterfølgende.

og koncerter

Da vi kom tilbage fra den første sightseeing til Blue Mountains,
ventede Sct. Andrews-koret på os, da 36 korsangere skulle privat indkvarteres. Det er altid med spænding, at korsangerne
ser hinanden an, men det var en stor oplevelse at komme ud
at bo privat og opleve kulturen så langt hjemmefra.
Næste morgen kl. 7.30 mødtes vi til den første fælles korprøve med Sct. Andrews-koret, da vi sammen med dem både
sang til Even Song og til søndagens gudstjeneste, hvori Jens
Moesgård også deltog i embeds medfør.
Den første koncert var nok den, vi så mest frem til, da den
foregik i Sydney Operaen – oven i købet i Utzon Room. Vi gik
dertil en varm morgen, fik afleveret kortøj m.m. og havde derefter
tid til at kigge os lidt omkring, dog skulle der først lige laves et indslag til TV-midt vest. Frokosten indtog vi i en nærliggende park,
inden vi kom på rundvisning i hele Operahuset – wouw, det var
fantastisk. 4 vidt forskellige sale med hver deres formål og akustik.
Koncerten gik fint og Kristian Marius spillede forrygende, selvom
der ikke var orgel til rådighed. Der var mødt rigtig mange danskere op til denne begivenhed, sågar en tidligere korsanger, Hans
Martinsen, der havde været med i drengekoret i dets spæde start.

og flot finale

I Melbourne gav koret koncert i Sct. Pauls Cathedral – den
anglikanske kirke. En lunch-koncert, som ikke var helt så
lang som de andre koncerter. Det var meget stemningsfuldt,
da drengene stod i korstolene under den første del af koncerten. Man blev hensat til en fjern fortid. Koncerten sluttede
med, at Kristian Marius spillede et orgelstykke af Vierne, så vi
fik at se, hvad dette store orgel kunne. Vi skal vist være glade
for, at vi har fået Kristian Marius med hjem igen, for vi rejste
fra det ene til det andet sted med store og velklingende orgler,
som han fik alt det bedste ud af.
Koncertrækken sluttede af i Adelaide Town Hall – en
meget imponerende koncertsal. Vi kunne ikke have fundet
et flottere sted at sætte punktum for koncerterne med både
et stort publikum og en australsk gæstesolist, Grace Bawden.
Drengene tog kegler, da de sluttede af med et potpourri af
tre australske folkesange. Efter koncerten var det tid for det
obligatoriske fællesbillede. Til denne koncert var både den
danske og polske konsul til stede.

Afsked

Lørdag d. 18. okt.– den sidste dag på turen – var det tid til de
sidste indkøb, inden vi var inviteret til frokost på ”A Hereford
Beefstouw” hos Lars Damgaard. Tænk, en restaurant i
Australien, der er som en dansk ”A Hereford Beefstouw”. Vi
er taknemmelige for den gæstfrihed, Lars og Anne viste os
ved at lave mad til os.
Det var tid for en sidste fælles korsang, inden et par af
drengene tog videre rundt i landet med deres familier og
resten af gruppen drog til lufthavnen for at tage flyet hjem
med kufferten og sindet fyldt af fantastiske minder. Tak for
turen til alle deltagerne, det er en fornøjelse at være på tur
med jer og tak til alle jer, der har støttet os på forskelig vis, så
denne tur blev mulig! 

Kort
Afslutning

nyt

Foreninger

af missionsprojekt

I 2013-14 har Herning Sogns missionsprojekt været at støtte
”Fremtid og Håb”, der hjælper gadebørn i Sumbawanga i det
vestlige Tanzania.
Vi har samlet ind til borde, bænke og en vandtank til de nybyggede huse, hvor tidligere gadebørn bor i dag. Resultatet
blev 28.473 kr. og borde og bænke er allerede taget i brug!
Mette Lysholm fra ”Fremtid og håb” siger hermed menigheden en stor TAK for medleven og givervilje.
Man kan fortsat støtte formålet. Læse mere på www.fremtidoghaab.dk

Nyt

missionsprojekt

"Forfulgte kristne
på Vestbredden"

Som kristne på Vestbredden bliver man set ned på, marginaliseret og til tider forfulgt.
De to ungdomsmedarbejdere Issa og Elias ønsker som kristne
i Jesus fødeland at engagere sig i deres samfund og være med
til at nedbryde de fordomme, der er over for dem som kristne
Derfor arrangerer de sammen med Det Palæstinensiske
Bibelselskab og Den Danske Israelsmission i 2015 en sommerlejr for børn og unge på Vestbredden
Målet er at samle 25.000 kr. ind, som skal bruges til at sørge
for at fattige børn og unge fra Vestbredden kan komme på
sommerlejren i 2015.
Beløb kan sættes ind på Herning Kirkes konto:
Reg.nr. 7620 kontonr. 1046869. Mærket ’ YM projekt’.
Erik Nikolajsen

11. marts: Marianne og Wessam Youssef, Århus
Det arabiske forår og de kristnes vilkår i Egypten.

Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor,
far, bedsteforældre, nabo eller en ung
pige i huset.

Herning Kirkes

Søndag den 8. marts 2015
Meld dig som indsamler hos
lokale sognepræst.

Tak

til

din

Juma

Juma Kruse har i seks måneder vikarieret for hhv. Jens Carl Moesgård Nielsen
og Bo Knudsen under deres studieorlover. Vi er taknemlige for den store
indsats, Juma har ydet, hvor han med
krum hals og gåpåmod har taget fat på
de mange opgaver, der er i et stort sogn, både med gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmander, minikonfirmander, udvalgsarbejde mv.

biskop

Viborg Stift har fået ny
biskop. Generalsekretær
i Folkekirkens
Nødhjælp Henrik
Stubkjær blev valgt
og bispeviet i Viborg
Domkirke, 23. november 2014.

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”

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.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Fællesskab
Sogneeftermiddagsmøder

legestue

Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i kirkehuset

Ny
18. februar: Massoud Fouroozandeh
Den forbudte frelse og Massouds historie
- om hvordan han kom til Danmark.

Missionshuset Bethania

og

Ingen tilmelding nødvendig – bare
mød op!

Tak fra menighedsråd, ansatte, præster og menighed ved
Herning Kirke og Guds velsignelse over dit fremtidige virke.

Sogneaftener 2015

For børn
Unge

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

Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

2015:

med
tilknytning til
Herning Kirke

Babysalmesang

Det nye hold begynder torsdag
d. 15.1. kl. 10.15-11.00 i kirken.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på
smh@herningkirke.dk eller 3055 1207.

Besøgstjenesten

Ønsker du at blive besøgsven, eller
ønsker du at få en besøgsven, så
kontakt: sognemedhjælper Frauke
Meldgaard 3055 1207

Livsoplysning, forkyndelse,
samvær.
Den 3. torsdag i måneden
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
kl. 14-16. Kaffebord á 20 kr.

18. december: Sognepræst Jens
Moesgård Nielsen, Herning. Julen står
for døren.
15. januar: Sygehuspræst Svend Erik
Søgaard, Herning. Herning sygehus
– en del af Herning Kirkes diakonale
arbejde.
19. februar: Varmestueleder Arne
Christoffersen, Herning, Blå Kors
Varmestue – en del af Herning Kirkes
diakonale arbejde.

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hver onsdag på
et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på
et bestemt emne, som fx
musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder,
kreativt værksted, dagens
gæst og m.m..
Kirkecaféen åbner sine døre
hver onsdag fra kl. 10.00 til 12.00
i kirkehuset og er åben for alle.
Kaffebord kr. 20,-

Herning Kirkehøjskole
6. december i Hedeagerkirken,
Gl. Landevej 33

Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster 1989:
"Kirken efter murens fald"

Program forår 2015 
Fællesskabets nødvendighed
3.

januar i

Sct. Johannes Kirke

Bibelselskabets generalsekr.pd.d Morten Thomsen
Højsgaard
Hvor skal fællesskabet stå? Hvad binder os sammen i
Danmark 2015?

7.

februar i

Fredens Kirke

Prof. Anders Klostergaard Petersen:
De første kristne menigheder

Pris: 275,00 kr. for fire foredrag, 250,00 kr. for pensionister,
90,00 kr. for et
enkelt foredrag. Betaling ved indgangen.
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.

Timeplan:
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 – 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 – 11.45: Foredrag (2. afd.)
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Advent

og jul i Herning Kirke
Se listen her – og find yderligere oplysninger på
www.herningkirke.dk
FØR JULETRÆET TÆNDES:

• 30/11 1. søndag i advent kl. 15.15: Musikandagt med Herning Kirkes Drengekor
med flere. Efterfølgende går vi samlet ud og ser borgmesteren tænde byens juletræ.

Musik i
Herning Kirke
Tirsdag 2. december
kl. 19.30
Händels Messias
Ditte Højgaard Andersen, sopran
Stina Schmidt, mezzosopran
Mathias Hedegaard, tenor
Jens Søndergaard, bas
Herning Kirkes Drengekor (indstud.
Mads Bille)
Treenighedskirkens Drengekor (indstud. Lone Gislinge)
Esbjerg Ensemble
Ensemble MidtVest
Carsten Seyer-Hansen, dirigent
Billetter: 195, Billetlugen.dk eller ved
døren. Dørene åbnes tre kvarter før
koncerten begynder
Lørdag 6. december
kl 15.00
Herning Musikskoles julekoncert
Gratis adgang
Søndag 14. december
kl. 16 og 19
Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor.
Billetter: 50 kr., billetsalg fra
www.herningkirkesdrengekor.dk
eller www.midtvestpigekor.dk
Dørene åbnes 3 kvarter før koncertstart.
Søndag 1. marts 		
kl. 16.00
Den Jyske Sangskoles afslutningskoncert på 11. Masterclass i Unge
Stemmer.
Entré 50 kr.
Når intet andet er anført, er Herning
Kirke arrangør af koncerten.

DE FIRE ADVENTSGUDSTJENESTER:

30. november • 7. december • 14. december • 21. december
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. 10.00
• 26/12 Anden juledag kl. 10.00 og 28/12 Julesøndag kl. 10.00
• 1/1 Nytårsdag kl. 16.00: Her byder vi 2015 velkommen. Efterfølgende traktement i våbenhuset.
• 4/1 Helligtrekongerssøndag kl. 10.00:

ADVENT i KIRKEHUSET:
•
•
•

Hver onsdag i Kirkehuset: Kirkecafé kl. 10.00
Bemærk: Onsdag 17/12 kl. 10.00: Kirkecaféen
synger julen ind i kirken
Torsdag 18/12 kl. 14.00: Julen står for døren.
Sogneeftermiddag,

Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

STORE MUSIKOPLEVELSER
•

2/12 kl. 19.30: HÄNDELS MESSIAS med
Herning Kirkes Drengekor m.fl.
• 6/12 kl. 15.00 JULEKONCERT med Herning
Musikskole
• 14/12 kl. 16.00 og 19.00: JULEKONCERT med Herning Kirkes Drengekor
og Midt Vest Pigekor

FOR BØRN:
•
•

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

- vi bygger på dialog og samarbejde!
Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

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

FOR UNGE:
•

5/12 kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste ”Sikken voldsom trængsel”

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

www.hotelherning.dk
11

i

November

30. 1. Søndag i Advent
		 10.00 Jens Moesgård Nielsen (BJ)
		 Kollekt: Børnekirke
		 Musik af John Frandsen.
		 15.15: Før Juletræet tændes
		 Med Herning Kirkes Drengekor m.fl.

December

5. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Stillegudstjeneste
7. 2.s. i advent
		 10.00: Juma Kruse (B)
		 Kollekt: Menighedsplejen
10. Gudstjeneste med Krybbespil af
		 Børnehuset Lindely
		 for børnehaver, vuggestuer, dagplejere og
		 alle andre.
		 Kl.10.00: Jens Moesgård Nielsen
14. 3.s. i advent
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
		 Kollekt: Blå Kors i Herning
21 4.s. i advent
		 10.00: Juma Kruse
		 Kollekt: Menighedsplejen
24. Juleaften
		 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier
		 v. Jens Moesgård Nielsen
		 14.00: Jens Moesgård Nielsen
		 (M-V pigekor)
		 15.15: Juma Kruse (HKD)
		 16.30: Svend Erik Søgaard (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: Juma Kruse
28. 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
2. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Peter Bruun: "Se, jeg har alting nyt"
4. Helligtrekonger søndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Kollekt: KFUMs sociale arbejde
11. 1.s.e.h.3 konger
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
		 Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
14. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
		 19.00: Bo Knudsen
		 Evangelisk Alliances Bedeuge.

erning

irke

18. 2.s.e.h.3 konger
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (B)
		 Kollekt: Kirkens Korshær
		 prædiken, forbøn,
25. Sidste.s.e.h.3 konger
		 9.40: Skriftemål
		 10.00: Bo Knudsen (B)
		 Kollekt: Kristeligt Forbund for
		Studerende
29. Eftermiddagsgudstjeneste
		 14.30: Jens Moesgård Nielsen

Februar

1. Søndag septuagesima
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (B)
		 Kollekt Herning kirkes missionsprojekt
6. Rytmisk gudstjeneste
		 20.00: Peter-Jan Teunissen: "Lys i mørket"
8. Søndag seksagesima
		 8.30: Svend Erik Søgaard
		 10.00: Svend Erik Søgaard (B)
		 Kollekt: Kollekt: Danmarks Kristelige
		Gymnasiastbevægelse
15. Fastelavnssøndag
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen
		 Familiegudstjeneste med tøndeslagning
		 og kirkefrokost i Bethania
		 Kollekt: Danmarks Folkekirkelige
		søndagsskoler
22. 1. søndag i Fasten
		 8.30: Bo Knudsen
		 10.00: Bo Knudsen (BJ)
		 Konfirmander medvirker
		 Kollekt: KLF – Kirke og Medier

Marts

1. 2. søndag i Fasten
		 8.30: Jens Moesgård Nielsen
		 10.00: Jens Moesgård Nielsen (B)
		 Sogneindsamling til Folkekirkens
		Nødhjælp
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

Børn

i kirken

Små børn: Under højmesserne er der mulighed
for at gå ind i sakristiet med de små børn. Her
er der noget legetøj, og det er muligt for de
voksne via højttalere at høre, hvad der foregår
i kirken.

Børnekirke (B)

Ved højmesserne er der under prædikenen
Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
For alle børn.

Juniorkirke (J)

To gange i måneden, for børn i 3-6 klasse.

Konfikirke

Gudstjenester, hvor konfirmanderne er sammen.

 Torsdag 29. januar kl. 14.30 Jens Moesgård

E
ftermiddagsgudstjeneste
Nielsen

Efterfølgende
Torsdag 28.
august kl. 14.30 - Bo Knudsen
kirkekaffe.
Efterfølgende kirkekaffe

For børn og børnefamilier
For børn og børnefamilier
Fastelavns
- og
S
paghetti-gudstjenester

Gudstjenester
i børnehøjde og fællesspisning
familiegudstjeneste
med spaghetti og kødsovs
 Søndag den 15. februar kl. 10.00
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning.
Info: smh@herningkirke.dk
Børnene må gerne komme udklædt.
Onsdag 27. august kl. 17.30 - 19.15
Præmier til de mest fantasifulde og flotte.
Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig
gudstjeneste.
Kirkefrokost - Voksne: 30 kr. - Børn: Gratis
Derefter går vi over i kirkehuset og spiser spaghetti, kødsovs og alt godt fra salatbaren.

Spaghetti-gudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning
U
dflugt for alle børnefamilier

med spaghetti og kødsovs
Søndag den 31. august
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info:
Vi mødes lige efter familiegudstjenesten ved
smh@herningkirke.dk
kirken.
Vi kører fra Herning Kirke til ”Søndre Anlæg”
 Onsdag 28. januar kl. 17.30 – 19.15.
her i Herning.
 Onsdag 25. februar kl. 17.30 – 19.15
Transport sker familievis i egne biler.
Vi mødes i kirken til en kort og børnevenlig
gudstjeneste.
P
rogram:
Derefter
går vi over i kirkehuset og spiser spa•ghetti,
Frokost
udeog ialtdet
fri.fraMan
tager selv sit
kødsovs
godt
salatbaren.
grillkød med samt tæppe eller campingstole,
service og bestik. Der er en fælles grill på
stedet.
Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og
brød. Fri saftevand, juice og vand.
• Efter frokost er der familievenlige aktivKirkekaffe
iteter, som Lisbet og Mette står for. Der er
Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i
også en god legeplads i anlægget.
Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
• Eftermiddagskaffe. Vi kommer med kage, og
I tager selv kaffe med.
service
gudstjenesten
•CDOprydning
efterfra
kaffen,
og vi siger tak for i dag!
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af
gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke
Tilmelding:
selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedSenest onsdag den 27. august til enten Bo eller
hjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne.
Frauke. Det er gratis at deltage på udflugten.
Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og
Prædiken
på nettet
voksne
i jeres familie.
Lyt til månedens prædiken på
www.herningkirke.dk
Venlige
sommerhilsener fra
Bo, Frauke, Lisbet og Mette

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.

Kirken

er åben

Kirken er åben man-fre fra kl. 8.00 til 17.00.
Klokkespilstider: Kl. 8.08 – 10.08 – 12.08 –
15.08 – 18.08 – 22.08. Tiderne er ca. tider.

Forsidefoto: Karl Skou

Gudstjenester
H
K

R
ytmiske
gudstjenester
Rytmiske
gudstjenester

Herning
Kirkekl.
kl.20.00
20.00
Herning kirke
Se www.rytmisk.com
Fredag den 5. september
Tema: "Connected"
Taler:
Teologistuderende
Michael
Gudstjenester
for alle! Med
salmer,Nygaard,
rytmiske
Aarhus
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn,
Gudstjenester
nadver m.m. for alle! Med salmer, rytmiske
sange,
rytmisk musikgruppe,
prædiken,
Efter gudstjenesterne
er der kirke-café
i forbøn,
nadver
m.m. Efter gudstjenesterne er der kirkeKirkehuset.
café i Kirkehuset.
Se
www.rytmisk.com
Eftermiddagsgudstjeneste

