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V ær velkommen
H errens år …
Af sognepræst
Bo Knudsen

Sådan synger vi, når vi tænder den store adventskrans i
kirken og tager hul på et nye kirkeår 1. søndag i advent.
Der er en særlig stemning over adventstiden, men også
et meget alvorligt budskab der lyder til os de fire adventssøndag. Derfor har adventstiden også tidligere været præget af faste og bod. Det er den nok ikke så meget
mere, men boden spiller alligevel med som en personlig
erkendelse af behovet for frelse. Vi begynder det nye kirkeår med en periode, hvor vi mindes om, at vi har brug
for en frelser, og når vi kommer til juledagene, fejrer vi
at denne frelser blev født i Betlehem for godt 2000 år
siden. Det er en god måde at begynde et nyt år på.

Ny kordegn
Et nyt år medfører også altid nyt. Sådan er det også
i Herning Kirke, og vi har allerede taget hul på det
nye, for allerede 1. november tiltrådte en ny kordegn på det fælles kirkekontor. Den nye kordegn
præsenterer sig således:
Mit navn er Jette Neesgaard Sørensen, jeg bor i
Tjørring sammen med min mand Jesper og vores 3
børn på 12, 11 og 7 år.
Jeg har boet i Herning og omegn siden jeg uddannede mig til tandklinikassistent, hvor jeg blev færdig i 1995, i 2009 var tiden til at prøve noget andet
og jeg startede som kordegn i Tjørring sogn, der
har jeg været i 6 år, nu er tiden klar på nye udfordringer.
Jeg glæder mig til at blive en del af det fælles kirkekontor i Herning, hvor der venter nye udfordringer
og oplevelser.

Et stort velkommen til Jette Neesgaard Sørensen!

Adresser
Præster

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

Østre Kirkevej 1 ◆ 97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63
Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk

Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1 ◆ 97 12 04 17
bakn@km.dk ◆ Fridag: mandag

Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 ◆ 23 26 68 49 ◆ sels@km.dk

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

Herning Kirkes Hjemmeside
www.herningkirke.dk
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Kirkens kontor

2. organist Kristian Andersen
kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag

◆

29243372

Kirketjener Carsten Færch ◆ 27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk ◆ Fridag: mandag
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard
Østre Kirkevej 1A ◆ 20 27 98 27
smh@herningkirke.dk

Herning Sogns Kirkeblad

udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
Stof til bladet for marts-maj 2016 indleveres
senest 18. januar 2016.
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Adresser

Lægmandslæsninger
Ved gudstjenesterne sker der også noget nyt med det nye kirkeår, nemlig at nogle fra menigheden fremover vil deltage i
gudstjenesten ved læsning af tekster. Man kalder det lægmandslæsninger, og det vil komme til at foregå sådan, at en af de
bibelske tekster fremover vil blive læst af et medlem af menigheden.

AV-udstyr
I det nye kirkeår kan vi også tage det nye AV-udstyr i brug, og forhåbentlig støtte og optimere prædikener sange og andet
ved brug af storskærme som kan ses i både hovedskibet og sideskibene. Løsningen laves i første omgang uden kamera, og
dermed uden mulighed for at vise i sideskibene hvad der foregår ved alteret, men indsamlingen fortsætte, og vi håber derfor
snarest at kunne tilknytte kamera også.

Prædikener

på nettet

Prædikener fra søndagens gudstjeneste i Herning Kirke ligges nu hver uge på kirkens hjemmeside, så hvis man var forhindret i at komme til gudstjeneste, gerne vil genhøre prædikenen eller bare glemte at høre efter i kirken, kan man altså på
www.herningkirke.dk høre søndagens prædiken. Det er Allan Kring, som står for denne service.

Radiogudstjeneste
De første gudstjenester i det nye kirkeår er det ikke alene på kirkens hjemmeside men kan høre, for Danmarks Radio transmitterer 1. søndag i advent gudstjenesten fra Herning Kirke på DR P1. Den direkte transmission begynder kl. 9.53.

TV

gudstjenester

Ikke alene radioen sender gudstjenester fra Herning Kirke. I løbet af november er der optaget fire adventsgudstjenester og
to julegudstjenester i Herning Kirke. Biskop Henrik Stubkjær prædiker ved den ene af gudstjenesterne, og de øvrige gudstjenester er ved kirkens præster. Gudstjenesterne sendes på DR K de fire adventssøndage, juledag og julesøndag kl. 14.00.

Festligheder
Når vi er kommet godt i gang med det nye kirkeår og også tager hul på et nyt kalenderår, indbyder to af kirkens præster til
forskellige festligheder jf. nedenstående opslag.

Fødselsdagsinvitation
I anledning af min runde fødselsdag er mine børn og jeg
værter ved kirkekaffen den 17. januar, og det vil glæde os
at se flest mulige til en uformel sammenkomst i Kirkehuset
efter gudstjenesten.
Ønsker man at betale for traktementet, går pengene til
Herning Kirkes missionsprojekt.
Vel mødt.
Svend Erik Søgaard, Sara, Maria, Anna og Jakob.

Åbent

hus

I anledning af min runde fødselsdag holder jeg åbent hus i
Kirkehuset torsdag den 21. januar kl. 16-18.
Enhver som vil glæde mig med et besøg er meget velkommen til en kop kaffe med et beskedent traktement.
3
Med venlig hilsen
Bo Knudsen
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…mens Kvirinius
var statholder
i

Syrien...

Syrien er ved at blive splittet ad. Det gamle kulturland, hvor en
af verdens ældste stadigt beboede byer: Damaskus er hovedstad,
og hvor kristendommen går helt tilbage til apostlenes allerførste
dage.
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Den assyriske kirke og den kaldæiske kirke er nogle af de ældste
kristne kirkesamfund i verden og de
findes – endnu – i Syrien.
Syrien - et land med en blandet etnisk og religiøs sammensætning
med sunni- og shia muslimer, drusere og kristne, der indtil for få år siden udgjorde 10% af befolkningen.
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Nu er mere end 7 millioner syrere
på flugt og landet er hærget af en
uoverskuelig krig, hvor Asad-styret,
Islamisk Stat, Al Qaeda, kurdiske
oprørstyrker og en mængde andre
kæmper mod hinanden, mens både
Vesten og Rusland bomber fra luften.
Og så er landet med i juleevangeliet.
»….og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus
om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder
i Syrien«.

Født

		
besættelse, 		
under

drevet på flugt

Jesus blev født ind i en verden, hvor
Syrien, såvel som Israel var under
det romerske imperiums jernhånd.
Kvirinius var i begyndelsen øverstbefalende for de romerske tropper,
der nedkæmpede oprørere i Syrien,
og siden udnævnt til guvernør eller
statholder samme sted.
En af de romerske vasalkonger kong
Herodes, som kun havde den magt,
romerne tildelte ham, holdt krampagtigt fast på dén magt og søgte at

forfølge enhver trussel mod hans
status. Da han hørte om at en kongesøn var født i Bethlehem, gjorde
han som Farao havde gjort tusinder
år tidligere: han beordrede alle små
drengebørn dræbt. Og Jesus blev
med sin familie tvunget på flugt –
og flygtede til Ægypten.
Juleevangeliet er dog alligevel det
glade budskab. Gud, der sendte sin
søn og kom til os mennesker, for
at frelse os og bane en vej gennem
livet og gennem døden for os. Han
kom for at tænde lys i mørket. Ja,
det skete netop i et dybt mørke – i
en tid med besættelse, fattigdom,
undertrykkelse og myrderier - og
Guds søn selv blev tvunget på flugt.
Nu nærmer julen sig. 2015 i en tid,
hvor Jesu fødeland Israel er hærget af had, drab og tilsyneladende
uoverstigelige modsætninger mellem israelere og palæstinensere.
Betlehems marker er gennemskåret
af en sikkerhedsmur. Nabolandet
Syrien er ved at gå i opløsning og
flygtningestrømmene er også nået
her til Danmark.

Ingen

lette løsninger

Det er en situation, der kalder på
bekymring og uro. For ingen har de
vise sten. Hvordan kan verdenssamfundet virke for at bedre situationen+ Hvordan stoppe IS, Assad, Al
Qaeda? Hvordan sikre en fremtid
for de kristne i Syrien og andre steder i Mellemøsten? Hvordan skaber
man tro på fremtiden og på muligheden for sameksistens mellem israelere og palæstinensere? Hvordan
håndterer Europa og Danmark den
store tilstrømning af flygtninge?
Her i Danmark har problemerne i
Syrien kastet hidsige diskussioner
af sig, der bl.a. har kredset om den
moralske forpligtelse over for mennesker i nød, ansvaret for at beskytte Danmark, overholdelse af love
og EU-aftaler. Og en helt konkret
diskussion om, hvor man hjælper
bedst – her eller i nærområderne.
Der har også på ny været stillet det
ældgamle spørgsmål: »Hvem er min
næste?«.

Der er ingen lette svar og heller ingen vej uden om at tage stilling. Vi
er forpligtede som enkeltpersoner
og som samfund til at hjælpe mennesker i nød. Vi kan ikke bare vende
ryggen til. Men hvordan vi bedst
hjælper, er ikke entydigt.

Afmagt

og håb

Vi må erkende, at vi er afmægtige
og vi må have forståelse for at andre
mennesker kan se andre udfordringer og løsninger end vi selv. Og når
vi rammes af fortvivlelse, bekymring eller selvbebrejdelse, da må vi
vende os til ham, vi fejrer i julen.
Ham, vi fejrer i julen, der blev født
mens Kvirinius var statholder i Syrien: den Jesus, der flygtede med sine
forældre til Ægypten.
Jesus er den, der tændte lys i mørket. Han blev også den, der ved sin
død og opstandelse besejrede mørket og gav os og verden et umisteligt
håb, der også skal råbes ud i julen
2015. Her og i Syrien.
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O pslag
Familiegudstjeneste
Adventsfest
– for hele familien

Kirkehuset.
Onsdag den 9. december kl. 18.30 i
epræst Samuel SandeFællesspisning - adventstale ved sogn
orie - Luciaoptog - kaffegaard Høeg, Arnborg - Adventshist
mange spændende præbord - stort amerikansk lotteri med

Fastelavnssøndag – den 7. februar kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med tøndeslagning i Bethania.
Børnene må gerne komme udklædte.
Præmier til de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost: voksne: 40 kr.

mier.

for voksne. 		
Pris for spisning og kaffebord: 100 kr.
nsalderen)
Børn er gratis (til og med konfirmatio
7. december
Husk tilmelding senest mandag den
20 27 98 27
tlf.
eller
k
ke.d
til smh@herningkir

Herning Kirkes m
issionsprojekt

»Trængte kristn
e på Vestbredden
«

For et år siden (november 201
4), besluttede Herning Kirkes
Udvalg for Mission at støtte
den under overskriften »Tr
et missionsprojekt på Vestbr
ængte kristne på Vestbredd
eden«
.
I det forløbne år har vi sam
let godt 18.000 kr. ind, så bør
n
og unge på Vestbredden kan
de også været i år.
komme på sommerlejr. De
t har
Sommerlejren i år blev hol
dt på YMCA i Bethlehem
og henvendte sig til børn og
indenfor ca. 1 times kørsel
unge fra kristne familier i
fra Bethlehem. Mellem 40
et område
og 50 børn og unge deltog.
Vi er godt på vej til at nå vor
t mål for indsamlingen. Og
har besluttet også i det kom
Når vi gør det, er det, fordi
mende år at støtte det gode
børnene ofte kommer fra hje
formål.
m, der ikke har mange midle
område, der historisk set har
r til rådighed, og fordi de lev
været præget af den kristne
er i et
tro, men som bliver mere og
til antal og i holdninger.
mere muslimsk både med hen
syn
Man kan støtte Herning Kir
kes Missionsprojekt ved at
indbetale beløb på: 7620-1
046869 Mrk.: »YM-projek
t«
Mange tak for støtten. Erik
Nikolajsen

Kirkecaféen
,
Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program
rier,
livshisto
sang,
og
musik
fx
som
emne,
bestemt
et
gerne med fokus på
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 20 kr.
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stavlen
Kyndelmisse
30 i Herning Kirke
Onsdag den 3. februar kl. 19.
e – 3. februar
Vi fejrer kyndelmisse – lysmess
i Herning Kirke med en 			
musikgudstjeneste.
Vi fejrer lyset midt i mørket.			
Lyset, der kommer fra 				
Marias barn.
Midt Vest Juniorkor 				
medvirker sammen med 			
sognepræst Jens Moesgård 			

Bedeuge
Evangelisk Alliance gennemfører igen
i år international bedeuge den 10.-17. januar, hvor kristne
verden over samles
i bøn til Gud. Også her i Herning afho
ldes ugen af en række
foreninger og kirker, hvor man samles
til ca. en times bøn
og lovsang med følgende program:
Mandag hos Indre Mission i Bethania
på Torvet.
Tirsdag i Åben Kirke på Olufsgade 10.
Onsdag i Herning Kirke (Skriftemålsog nadvergudstj.).
Torsdag hos Luthersk Mission, God
thåbsvej 23.
Fredag i Skt. Johannes Kirke.
Lørdag i Herning Frikirke, Møllegade
1 B.
Søndag ved Herning Bykirke i Fredens
Kirke (kl. 15.30).

Nielsen.

Hver aften kl. 19.00,
bortset fra søndag.
Alle er velkomne

Sogneaftner
Syng en ny sang for Herren…
Under denne overskrift indbyder vi til tre spændende sogneaftner med
fællesskab og masser af
musik og sang i foråret.
Onsdag den 10. februar kl. 18.30: »Jeg ville være jægerkorpssoldat- eller
operasanger«. Mads
Bille fortæller om 31 års musikerliv ved Herning Kirke. En aften om og
med musik, hvor der
også bliver rig lejlighed til at synge, og Mads vil sikkert også dirigere forsaml
ingen som et stort
kor. Vi begynder med spisning kl. 18.30. Tilmelding er derfor nødvendig
senest mandag den 8.
februar til smh@herningkirke.dk - Pris for hele aftenen: Spisning, foredrag
og kaffe: 100kr.
Onsdag den 9. marts kl. 18.00: Vi synger påsken ind
Kom og syng gamle og nye salmer til passions og påsketiden. Med Kristia
n Marius Andersen
bag flygelet synger vi påsken ind. Vi begynder med spisning kl. 18.30. Tilmeld
ing er derfor nødvendig senest mandag den 7. marts til smh@herningkirke.dk Pris for hele
aftenen incl. spisning og
kaffe: 100 kr.
Onsdag den 20. april kl. 18.00: Salme Jazzkoncert
Mads Granum organist i Lindevangskirken kommer med sin kvintet
– et jazzorkester og en
sangerinde Regitze Glenthøj og spiller gamle kendte salmer og helt nye
salmer i jazzede arrangementer.
Ole Reuss Schmidt, DOKS udtaler om Mads Granum Kvartet: Vidund
erlig lys og lyrisk jazzsound. Det vil interessere både jazz-folket, salme-folket og dem, der er til
begge dele, og jeg kan
kun give den min allerbedste anbefaling.
Vi begynder med spisning kl. 18.00 og kl. 19.30 er der koncert i kirken.
Tilmelding er derfor nødvendig senest mandag
den 4. april til smh@herningkirke.dk eller tlf. 20279827.
Pris for hele aftenen: Spisning og koncert: 150 kr. Billetter til koncerten alene:
100 kr.
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Advent

og jul
i herning kirke
Se

listen her og find yderligere oplysninger på www.herningkirke.dk

Før

For

29. november - 1. søndag i advent
kl. 15.15: Musikandagt med Herning Kirkes Drengekor. Efterfølgende går vi til torvet, hvor borgmesteren tænder byens juletræ.

Onsdag den 9. december kl.
10.00: Julekrybbespil med optrin
at børn fra Børnehuset Lindely.
24. december – Juleaftensdag
kl. 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier 		
ved Bo Knudsen.

juletræet
tændes

De

fire adventsgudstjenester

Der er en helt særlig stemning og tematik over de fore adventssøndage, hvor kirkens store adventskrans er tændt.
Toner af længsel, glæde håb, smerte og forventning, og
salmer som vi kun synger i adventstiden. F.eks. Vær velkommen Herrens år, Blomstre som en rosengår, Tak og
ære være Gud osv.
29. november: 1.søndag i advent kl. 10.00 			
ved Bo Knudsen.
6. december: 2. søndag i advent kl. 10.00 			
ved Jens Moesgård Nielsen.
13. december: 3. søndag i advent kl. 10.00 			
ved Bo Knudsen.
20. december: 4. søndag i advent kl. 10.00 			
ved Jens Moesgård Nielsen.

Advent i Kirkehuset
Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00
Onsdag den 9. december: Adventsfest med spisning,
adventstale og amerikansk lotteri.
Torsdag den 17. december kl. 14.00: 			
Sogneeftermiddag med advents- og juleafslutning.

Store

musikoplevelser

Onsdag 2. december kl. 19.30: Händels Messias med Sct.
Clemens Drengekor, Herning Kirkes Drengekor og Ensemble Midt-Vest.
Søndag den 13. december kl. 16.00 og 19.00: Julekoncert
med Herning Kirkes Drengekor og Midt-Vest Pigekor.

For

børn

unge

Fredag den 6. december kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste.
Taler er ungdomskonsulent Daniel Præstholm. Emnet er:
»All I want for Christmas«.
Fredag den 8. januar kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste.
Taler er præst Jon Poulsen, Gjern. Emnet er: »Gå aldrig
tilbage til en fuser«.

Julegudstjenester
Juleaften er der fire gudstjenester i kirken, og festen fortsætter de følgende dage:
24. december - Juleaften kl. 10.00: 			
Julegudstjeneste for børnefamilier ved Bo Knudsen.
24. december - Juleaften kl. 14.00: 			
Jens Moesgård Nielsen - Midt-Vest Pigekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 15.15: 			
Bo Knudsen - Herning Kirkes Drengekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.30: 		
Svend Erik Søgaard - Herning Kirkes Drengekor medv.
25. december - Juledag kl. 10.00:			
Jens Moesgård Nielsen.
26. december – 2. Juledag – Sankt Stefansdag kl. 10.00:
Bo Knudsen.
27. december – Julesøndag kl. 10.00: 			
Svend Erik Søgaard.

Nytår
1. januar – Nytårdag kl. 16.00: Jens Moesgård Nielsen.
Vi begynder det nye år med gudstjeneste. Efterfølgende
et lille traktement i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden
»Godt nytår«.
3. januar – Helligtrekongers søndag kl. 10.00: 		
Bo Knudsen. Juleafslutning.

Hele advents- og juletiden er Herning Kirke åben 8-17 på hverdage,
og her kan man se kirkens italienske julekrybbe.
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Foreninger
medtilknytning
til Herning
Kirke
Missionshuset
Bethania
Torvet 9, Herning • tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«
Kfum & 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
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.
Anonyme 		
Alkoholikere
AA Herning holder møde
i Kirkehuset: Mandag og
torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk
FOLKEVIRKE
Folkevirke afholder foredragsmøder i
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16.
Entre for ikke-medlemmer: 61 kr.

fællesskab
Sogneeftermiddagsmøder
Livsoplysning, forkyndelse, samvær.
Den 4. torsdag i måneden
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl.14-16.
Kaffebord á 20 kr.

For børn
& Unge
Herning Kirkes
legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen med deres mor,
far, bedsteforældre, nabo eller en ung
pige i huset. Ingen tilmelding nødvendig – bare mød op! Hver fredag kl. 9.30
– 11.30 i kirkehuset.
Babysalmesang
Vi inviterer til babysalmesang i kirken hver torsdag fra kl. 10.15-11.00.
Tilbuddet henvender sig til babyer
mellem 3 og 8 måneder sammen med
mor eller far (eller begge). Et nyt hold
er begyndt d. 29. oktober. Næste hold
begynder d. 14. januar
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. På mail til smh@
herningkirke.dk eller sms til 20 27 98
27. Et babysalmesangsforløb strækker
sig over 8 gange, og deltagelsen er gratis.
Noas ark – et nyt tilbud
til børn og børnefamilier

Noas ark er et mødested for 3-6 årige.
Her vil der være bibelfortælling, sang og forskellige
aktiviteter. Alle børn er
velkomne, men skal være
selvhjulpne (selv kunne gå
på toilet), hvis de skal være
der alene. Med forældre eller andre voksne må yngre søskende
også gerne være med.
Vi mødes i Kirkehuset onsdag kl.
16.30-17.15.

Konfirmandklubben – UNIK
Mødes hver tirsdag aften i kirkens
krypt kl. 19.00-20.30. UNIK, er et tilbud til alle kirkens nuværende konfirmander. Vi mødes en gang ugentligt i
et kristent fællesskab, hvor vi er sammen om forskellige aktiviteter. Tilmelding til Kirke-og kulturmedarbejder
Frauke Meldgaard på tlf. 20 27 98 27
eller på mail: smh@herningkirke.dk
KUL – Kirkens
Ungdomsledere
Når du har deltaget i UNIK, og du er
blevet konfirmeret, har du mulighed
for at være med i KUL-gruppen. Her
mødes kirkens ungdomsledere, som
er interesseret i at være med i kirkens forskellige aktiviteter for børn
og unge. KUL mødes samme tid og
sted som UNIK og der er tilmelding
til Kirke-og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard på tlf. 20 27 98 27 eller på
mail: smh@herningkirke.dk
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn
gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag den 20. januar
Onsdag den 24. februar
Onsdag den 16. marts
Hver gang kl. 17.00 – 18.30.
Vi inviterer børnefamilierne til en gudstjeneste i børnehøjde
og fællesspisning med
pasta, kødsauce og
grønt fra salatbaren.
Vi begynder med en
kort gudstjeneste i kirken og går
derefter i kirkehuset til spisningen.
Ingen tilmelding - man kommer bare.

Se kirkens tårn
I forlængelse af gudstjenesterne den 20. december, 17. januar og 14. februar
har Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard en guidet tur op i kirkens
tårn specielt beregnet for børn- og børnefamilier. Her kan man bl.a. se ud over
torvet, se kirken store klokke og klokkespillet mm. Mødested: Våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesten.

Besøgstjenesten: Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven,
så kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 3055 1207
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Musik

i
herning kirke
Onsdag 2. december kl. 19.30
G.F. Händels Messias. Sct. Clemens
Drengekor, Herning Kirkes Drengekor
og Ensemble MidtVest.
Dir. Grethe Pedersen.
Billetter: kr. 195. 				
Billetsalg: www.Billetlugen.dk
Søndag 13. december kl. 16.00 og 19.00
Den traditionelle julekoncert med
Herning Kirkes Drengekor, MidtVest
Pigekor og Kristian Marius Andersen.
Herning Kirke.
Entre: 75 kr.
Køb billet via link på kirkens hjemmeside.
Fredag 29. januar kl.17.00
Værkstedskoncert med unge sangere
fra Den Jyske Sangskole.
Gratis adgang.
Onsdag 3. februar kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste med MidtVest
Juniorkor. Dirigent Marit Bach Green.
Præst Jens Moesgård Nielsen.
Fredag 26. februar kl.17.00
Værkstedskoncert med unge sangere
fra Den Jyske Sangskole.
Gratis adgang.
Dørene åbnes tre kvarter før koncertens
begyndelse.

FOF-Kirkekoncert

med

Lis Sørensen
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30 i kirken
Når Lis Sørensen - kun
akkompagneret af guitar
og bas - spiller sin »TÆT
PÅ« koncert I Herning
Kirke, venter der publikum en helt særlig og
enestående
oplevelse.
Med nedtonede versioner af hits som »Stille
før storm«, »Indtil dig
igen«, »Fuld af nattens
stjerner« og »Verden er i
farver« vil sangene med
Lis’ varme vokal i centrum få en ny luftig energi og en meget personlig fortolkning. Enkelte nye sange vil også være at finde på koncertlisten, men de kendte og elskede Lis Sørensen-sange vil helt klart
dominere koncerten.
Bestil billet (225 kr. / 204 kr.) online på www.fof.dk/herning

Rytmiske
gudstjenester
Herning

kirke kl.

20.00

4. december: Ungdomskonsulent 				
Daniel Præstholm, Grindsted.
»All I want for Christmas«
8. januar: Præst Jon Poulsen, Gjern.
»Gå aldrig tilbage til en fuser«.
5. februar: Efterskolelærer
Peter Bruun, Herning.
Se mere på facebooksiden:
Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke
Gudstjenester for alle!
Med salmer, rytmiske sange, rytmisk 				
musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset
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Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik butik - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

RUM TIL TANKER?
Professionel og grundig bygherrerådgivning
er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

- 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

www.hotelherning.dk
1111

Gudstjenester
H
K
i

DaG
Kirkedag
november

Indsamling

29.

Børne og juniorkirke

1. s. i advent

tid

erning

irke

Gudstjeneste

Præst

10.00

Gudstjeneste

BK

December

6.

2. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

JMN

13.

3. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

BK

20.

4. s. i advent

Blå Kors i Herning

8.30

Gudstjenest

JMN

24.

Juleaften

Herning Sogns menighedspleje,
Blå Kors og Kirkens Korshær

10.00
14.00
15.15
16.30

Familiegudstjeneste
Gudstj.(M-V Pigekor)
Gudstjeneste (HKD)
Gudstjeneste (HKD

BK
JMN
BK
SES

25.

Juledag

Børnesagens fællesråd

10.00

Gudstjeneste

BK

26.

2. juledag /
Sct. Stefans dag
Julesøndag

Herning Kirkes missionsprojekt

10.00

Gudstjeneste

BK

Den grønlanske bibelsag

10.00

Gudstjeneste

SES

1.

Nytårsdag

Det danske Bibelselskab

16.00

3.

H3K søndag

KFUMs sociale arbejde

10.00

Gudstjeneste (Efter gudstj. JMN
ønsker vi hinanden godt
nytår i våbenhuset)
Gudstjeneste
JMN

8.

Fredag

20.00

Rytmiske gudstjeneste

BK

9.40
10.00
19.00

JMN
BK

27.
Januar

Møltrup Optagelseshjem

10.

1. s. e. H3K

13.

Onsdag

17.

S. s. e. H3K

Kirkens Korshær

10.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Skriftemåls- og nadvergudstjeneste
Gudstjeneste

24.

Septuagesima

DKs Kristelige Gymnasiastbevægelse

10.00

Gudstjeneste

JMN

31.

Seksagesima

Kristeligt Forbund for Studerende

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK

februar

SES

3.

Onsdag

19.00

Kyndelmisse

JMN

5.

Fredag

20.00

Rytmiske gudstjeneste

BK

7.

Fastelavn

DKs Folkekirkelige Søndagsskoler

10.00

Familiegudstjeneste

JMN

1. s. i fasten

KLF –Kirke og Medier

8.30
9.40
10.00
8.30
10.00
8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
SES
SES
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN

14.
21.

2. s. i fasten

Kristelig Handicapforening

28.

3. s. i fasten

Kofoed Skole

marts

4.

Fredag

6.

Midfaste

Folkekirkens Nødhjælp

BK

Herning Kirke
på facebook
Find Herning Kirke på facebook og klik på »synes god
om«, så får du automatisk
orientering om gudstjenester og arrangementer.

JMN: Jens Moesgaard Nielsen · BK: Bo Knudsen · SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.
Børnekirke. Ved højmesserne er der under prædikenen børnekirke i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke. To gange i måneden, for
børn i 3-6 klasse.
Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis
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.

Prædiken på nettet
Lyt til ugens prædiken på herningkirke.dk

29. november - 1. søndag i advent transmiteres gudstjenesten i Herning Kirke på Danmarks
Radio P1.

