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N yt

fra menighedsrådet

Den 13. september blev der afholdt
orienterings- og opstillingsmøde i
kirkehuset vedrørende menighedsrådsvalget. Der blev sammensat en
liste, og da der ikke siden indkom
andre lister, er nedenstående valgt
til menighedsrådet i Herning Sogn
for de næste 4 år. Det nye menighedsråd tiltræder ved det nye kirkeårs begyndelse - 1. s. i advent:

Karen
Søndergaard
Bunk

Anders Peter
Nørgaard

Tobias Ramm
Eberlein

Klaus Lytzhøft

Arne Laugesen

Aksel Fyhn

Mogens Rørbæk
Madsen

Arne Bach

• Karen Søndergaard Bunk
• Anders Peter Nørgaard
• Tobias Ramm Eberlein
• Klaus Lytzhøft
• Arne Laugesen
• Aksel Fyhn
• Mogens Rørbæk Madsen
• Arne Bach
• Elin Høyer Hansen
• Ulrik Baun
• Bjarne Christensen
Det nye menighedsråds konstituering og fordeling af opgaver vil
blive præsenteret i næste nummer.

Elin Høyer
Hansen

Ulrik Baun

Bjarne
Christensen

Adresser
Præster

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag: mandag
Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1 ◆ 97 12 04 17
bakn@km.dk ◆ Fridag: mandag
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Præstegårdsvænget 5, Kølkær
97 14 70 52 ◆ pnk@km.dk
Fridag: mandag
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35 ◆ 23 26 68 49 ◆ sels@km.dk
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www.herningkirke.dk

Kirkens kontor

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
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 Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian.andersen58@gmail.com
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch ◆ 27 40 13 74
carstenfaerch60@gmail.com ◆
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 2017 indleveres senest 		
13. januar 2017.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S ◆ 97 17 11 22

Adresser

Juletravlhed
Af sognepræst
Bo Knudsen

Julen står for døren, og julen skal naturligvis forberedes. Der er ønskesedler, der skal indsamles og julegaver, der skal købes, og måske
skal der også bages brunkager og pebernødder og andet til jul. Der
er sikkert også et juletræ, der skal fældes, og senere skal det pyntes.
Julegåsen eller -anden, eller hvilken tradition man nu har, skal købes
eller måske slagtes. Så der er nok at se til, for julen må forberedes, for
at der kan blive den rette julestemning.

Afskaf

julen

En gammel legende fortæller om, at mørkets fyrste engang havde
sat sig for, at han ville afskaffe julehøjtiden, for som han sagde: »Så
længe menneskene bliver ved med at fejre jul, vil de også hvert
år blive mindet om Gud og om, at Gud har sendt en frelser til
dem, og så bliver kristendommen jo aldrig udryddet«.
Han spekulerede længe over, hvordan han skulle bære
sig ad med at afskaffe julen, og så kom han frem til,
at det alligevel ikke gjorde så meget, at mennesker
blev ved med at fejre julen, hvis bare han fik dem
til at glemme, hvad julen handler om. Derfor opfandt han juletravlheden!

Alle

tiders barn

Julen skal naturligvis forberedes, men ikke
kun med mad, gaver og julepynt, så vi glemmer, hvad julen handler om.
Lysene, englene, gaverne og al den dejlige mad
skyldes, at der blev født et barn i Betlehem for
omkring 2000 år siden. Det barn var ikke som
alle andre. Det var alle tiders barn. Det var Gud, der
sendte sin søn til jorden, for at han skulle frelse mennesker fra deres synder.
Det er der stadig grund til at fejre og holde en ordentlig julefest
for. Derfor skal den også forberedes i sindet og tankerne. Adventstiden er en forberedelsestid, som minder os om, at han som kom, kom
fra Gud, at han kom for at være verdens frelser, og at en dag kommer
han igen. Lad os forberede Jesu fødselsdag ved at holde advent.
God forberedelsestid og derefter glædelig jul.
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Herning Kirke og
Sømandskirken i New York
I juli måned var Carsten Færch, Gunvor og Erik Nikolajsen, henholdsvis kirketjener og
tidligere præstepar i Herning Kirke, på ferie sammen i New York, hvor de boede i Den
danske Sømandskirke i Brooklyn.

Af Erik Nikolajsen,
tidl. sognepræst
ved Herning Kirke

Over lang tid havde vi snakket om, at
vi kunne stille med et helt kirketeam,
som kunne afløse om sommeren i
danske kirker i udlandet. Ikke mindst
i New York. Vi skulle nok selv betale
rejsen og alle udgifter, blot vi kunne
få et sted at bo. Det var jo ikke for at
arbejde, men for at være turister og så
gøre en tjeneste på frivillig basis, vi
tog afsted.
Engang først på året kontaktede vi
præsten i Den danske Sømandskirke
i New York og forelagde ideen. Den
blev vel modtaget, og det endte med,
at holdet blev trimmet til.
Vi boede i volontørlejligheden på 4.
etage på toppen af Den danske Sømandskirke, der ligger i Brooklyn,
5 minutters gang fra en promenade
ved East River med udsigt til alle skyskraberne på Manhattan. Vi havde set
dem på film og på billeder. Men nu lå
de lige ’derovre’.
Det blev 3½ fantastiske uger med
gudstjeneste søndag formiddag i sømandskirken og med mange store
oplevelser. Vi mødte mange venlige
mennesker.

En søndag aften var vi på vej hjem
i undergrundsbanen. Vi sad ved siden af et sødt afrikansk-amerikansk
(som man siger) ægtepar. Han spillede skak på sin telefon. Hun ville
gerne snakke. De var på vej hjem
fra gudstjeneste i Harlem. Næste
dag skulle de flytte op i nærheden
af deres kirke, som vi selvfølgelig
blev inviteret til at besøge ved en
gudstjeneste. Derudover undrede
den søde kone sig over, hvad vi gjorde, når vi ikke vidste, hvad en ’blok’
(afstanden mellem to parallelle gader) er.
Vi oplevede selvfølgelig også noget af
det, man skal se: ’Ground Zero’, hvor
de 2 tvillingetårne styrtede sammen i
2001, oppe på 102. etage i ’One World
– bygningen, i ’Empire State bygningen’ om aftenen, ’Times Square’, hvor
der altid er reklamer, der blinker,
og masser af mennesker, på museumsbesøg, i teateret på ’Broadway’
for at se ’Spillemand på en tagryg’,
’Chinatown’, hvor aviser og McDonald-reklamen er skrevet på kinesisk.
Jeg kunne blive ved. Vi var også til
gudstjeneste i flere forskellige kirker.
Den, vi besøgte oftest, var ’Brooklyn
Tabernacle Church’, en kirke, hvor
der kommer mange sorte. Gudstjenesterne blev holdt i en stor teatersal med plads til – jeg tror – op mod
2000 personer. Mange flinke, åbne og
imødekommende mennesker.
Hvad har vi så fået med os hjem
efter 3½ uge i New York?
Der sidder stadigvæk mange
indtryk på nethinden. Men
jeg vender også tilbage til de
mange mennesker, vi fik lov
at tale med. Det gælder pigen, vi spurgte om vej i Williamsburg, et jødisk ortodokst
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kvarter. Hendes familie havde rødder
i Danmark. Eller det var den flinke
dame udenfor FN-bygningen, hvis
bedsteforældre flygtede fra Rusland i
slutningen af 1800-tallet på grund af
forfølgelser. Og så var vi jo også velkomne til sabbatsgudstjenesten i hendes synagoge på 5th Avenue.
I det hele taget er folk meget åbne
omkring tro og religion. Det kommer
sig måske af, at New York er en sammensat by med mange kulturer og religioner. Jeg er jøde, jeg er kristen, jeg
er meget optaget af den og den filosof.
Men ikke det alene. De fortæller også
gerne om, hvad de tror på.
Selvom tro også er blevet et emne i
aviser og ugeblade i Danmark, er vi
stadigvæk mere diskrete. På en hovedgade i Brooklyn stod der en venlig
(fortsættes side 10)

Volontører

i

Tanzania

Den 14. august ved gudstjenesten blev de to volontører Anne Haagensen
og Anne Vrist Thygesen udsendt til Mushemba Foundation i Bukoba i
Tanzania. Vi har modtaget denne beskrivelse af deres arbejde.
Så har vi efterhånden været i Tanzania i over en måned, og vi oplever virkelig meget. I slutningen af vores ferie
var vi på hjemmebesøg. Det vil sige,
at vi var ude i landsbyerne og besøge
nogle af de børn som har sponsorer,
så de kan komme i skole. Det var
noget der i den grad gjorde indtryk.
Mange af familierne, som vi besøgte,
bor i små hytter lavet af mudder. En
elpære i loftet er et privilegium, og en
ud af de tolv familier havde en elpære,
så de kan se, når det bliver mørkt.
Alle husene har skader efter jordskælvet, og nogle af familierne har slet
ikke et hus mere. De bor nu under
presenninger, og ved ikke hvornår de
kan få et hus igen. Det vil koste 1.500
kr. at bygge et nyt hus, og det har familierne ikke råd til.
I flere af familierne var der ting der
gik igen. Flere af børnene har ikke
en far. Ved nogle af dem, der har en
far, er der en sandsynlighed for, at
han bruger de penge, som han tjener

på alkohol eller også er han voldelig
mod moren og børnene. Vi var hos
en familie hvor børnene blev spurgt,
om faren stadig slog deres mor, og de
nikkede. De fortalte os, hvordan faren
jager dem væk og derefter kan finde
på at bruge kniv mod deres mor, og
han kunne også finde på at slå dem.
Vi var og er målløse. »Hvorfor bliver
faren ikke sendt i fængsel?!« var det
rungende spørgsmål, og svaret er, at
det er en stor skam, hvis ens mand
sidder i fængsel. Det chokerer os meget, og det er svært at gå og tænke på,
at når disse børn ikke er i skole, er der
sandsynlighed for, at de bliver slået af
deres far.
Det er også en kamp at få penge nok
til mad, og det er en god ting hvis
familierne kan spise 2 gange om dagen. En familie gav os en kæmpe pose
fyldt med avocadoer som gave. Den
pose skulle vi tage i mod. Man må for
alt i verden ikke afvise en gave. Så vi
traskede fra den fattige familie med
avocadoerne, velvidende om at de har
en million gange mere brug for dem
end vi har.

en uddannelse.
Der er så stor en kontrast mellem vores liv i Danmark og det liv, som menneskerne her i Tanzania oplever. En
selvfølge i Danmark som lys, når det
er mørkt eller tæt tag over hovedet,
er bare slet ikke en selvfølge her. Besøgene har sat meget i perspektiv, og
hold da op hvor er det bare et privilegium at bo i Danmark. Men trods fattigdom og ulykkelige familieforhold
var det glade mennesker vi mødte. Vi
blev mødt med smil og grin, børn der
ville fotograferes, holde os i hånden
og gå med os gennem landsbyen. Det
var svært at forstå, men det hele er jo
deres hverdag og virkelighed. Vi blev
så chokerede, fordi vi aldrig har oplevet eller set noget lignende. Det er
jo så langt fra vores normale hverdag,
som noget kan være.

Disse oplevelser, denne surrealistiske virkelighed har sat sig dybe spor.
Det er noget helt andet at være i det
og opleve det, end at se billeder af det
og høre sådanne historier hjemme i
Danmark. Her bliver det lige pludselig en virkelighed, som trænger helt
ind, overvælder og chokerer. Det er
så svært at forstå, at sådan har familierne altid boet, sådan bor de og sådan
vil de blive ved med at bo. Mudderhytterne og fattigdommen er en realitet, som ikke bare stopper. Alle disse
oplevelser har givet et helt nyt syn
på børnene. Det har givet en endnu
større lyst til at gøre et forsøg på at
gøre deres dag bedre, og det har givet
os et mere realistisk syn på børnenes
virkelighed og vigtigheden i, at de får
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SOGNEEFTERMIDDAGSMØDER
Et kristent fællesskab med bibel, sang,
livsoplysning og hyggeligt fællesskab
Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måneden på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14-16.
Torsdag den 1. december i Bethania: Adventsmøde ved
Annelise Bach, Herning.
Torsdag den 15. december i Kirkehuset: Advents- og
juleafslutning ved sygehuspræst Svend Erik Søgaard.
Torsdag den 19. januar i Kirkehuset: Else og Frode
Gimm, Herning, taler om »Tiden i Nepal«.
Torsdag den 2. februar i Bethania: Indremissionær Villy
Sørensen, Hammel. Emne: »Fra død til liv« (fra Joh.5.24).

Bedeuge

Torsdag den 16. februar i Kirkehuset: Provst Poul Erik
Knudsen, Ikast, taler om »Livets rejse«. 			
Pilgrimstanker i fortid og nutid.

Evangelisk Alliance gennemfører igen i år international bedeuge den 9.-15. januar, hvor kristne verden over samles i bøn til Gud. Også her i Herning
afholdes ugen af en række foreninger og kirker,
hvor man samles til ca. en times bøn og lovsang
med følgende program:
Mandag i Skt. Johannes Kirke.
Tirsdag i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
Onsdag i Herning Kirke (Skriftemåls- og 		
nadvergudstjeneste).
Torsdag hos Luthersk Mission, Godthåbsvej 23.
Fredag i Åben Kirke på Olufsgade 10.
Lørdag hos Indre Mission i Bethania på Torvet.
Søndag ved Herning Bykirke, Poppelvej 3.
(Kl. 15.30).
Hver aften kl. 19.00, bortset fra søndag.
Alle er velkomne

Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne.

Familiete
gudstjenes

KIRKECAFÉEN

Kirkecaféen byder hv
er onsdag på et intere
ssant og indholdsrig
program, gerne med
t
fokus på et bestemt em
ne, som fx musik og
sang, livshistorier, litt
eratur, billeder, krea
tivt værksted, dagens
gæst og m.m.
Kirkecaféen åbner sin
e døre hver onsdag fra
kl. 10.00 til 12.00 i
kirkehuset og er åben
for alle.
Kaffebord 20 kr.

6

Fastelavnssøndag
. 10.00
den 26. februar kl
med
er der kirkefrokost
Efter gudstjenesten
thania.
tøndeslagning i Be
komme 		
Børnene må gerne
udklædte.
t				
Præmier til de mes
.
tte
flo
fantasifulde og
Kirkefrokost: 					
voksne 40 kr.

gstavlen
Sogneaftner
Forårets tema: Luther
r slog 95 teser op på kirkedøren i
I efteråret 2017 er det 500 år siden Martin Luthe
mationen. Gennem hele året vil vi
Wittenberg, og dermed gav startskuddet til refor
e sogneaftner i foråret om Luther
fejre og markere det, og indbyder til tre spændend
og den lutherske reformation.
e«
Onsdag den 8. februar: »Martin Luthers liv og kamp
mation og hvad
Hvem var Luther? Hvad fik ham til at lave refor
det?
e
gjord
var det der skete, da han
s fortæller om reformationen
Professor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århu
i 1517 og Martin Luthers liv og virke.
Onsdag den 8. marts: Lutherfilm
på
k film fra 2003, instrueret af Eric Till og baseret
Vi ser filmen »Luther«, som er en tysk-amerikans
er
de
irken
medv
andre
og
spillet af Joseph Fiennes,
Martin Luthers liv. Martin Luther bliver i filmen
Alfred Molina, Bruno Ganz og Peter Ustinov.
Danmark og ude i verden. »Hvad det vil sige at være
Onsdag den 5. april: Den lutherske arv - hos os i
luthersk i dag?«
s foredrager denne aften om dette emne, og indProfessor i kirkehistorie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århu
r på verdensplan.
drager også hvordan det ser ud for de lutherske kirke
pris på 50 kr. pr aften.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30 og der er en entré

rytmiske gudst
jenester

Herning

kirke kl.

20.00

2. december: Stud teol. Mi
chael Nygaard, Århus. 			
»Står vi i stjerneskær?«.

6. januar: Undervisning
skonsulent Simon 				
Hauge Lindbjerg, Århus.
»Into the Wild«.
3. februar: Præst Morten
Ruager Kristensen, 			
Skjern. »Priceless«.
Se mere på facebooksiden
: 					
Rytmisk gudstjeneste i He
rning Kirke
Gudstjenester for alle! Me
d salmer, rytmiske 			
sange, rytmisk musikgrupp
e, prædiken, forbøn, 			
nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der

Sognerejse
til Lutherland
17.-21. maj 2017
5 dages tur i 4-stjernet moderne konfortabel bus. Vi bliver indlogeret på hotel i
Erfurt og tager derfra ture til de vigtige
lutherbyer. Naturligvis skal vi besøge Wittenberg med slotskirken hvor Luther opslog de 95 teser og se Dronning Margrethes antependium ved alteret. Ligeledes
Eisleben med dåbskirken, Torgau med den
første evangeliske kirke, ligesom vi naturligvis skal besøge borgen Wartburg, hvor
Luther oversatte Det Nye Testamente.
Nærmere program for turen
kan afhentes i Kirkehuset.

kirke-café i Kirkehuset.
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Advent

og jul
i herning kirke
Se

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

Før

juletræet tændes

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

De

fire adventsgudstjenester

Der er en helt særlig stemning og tematik over de fire 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.
27. november: 1. søndag i advent kl. 10.00		
ved Poul Kristensen.
4. december: 2. søndag i advent kl. 10.00 			
ved Bo Knudsen.
11. december: 3. søndag i advent kl. 10.00		
ved Jens Moesgård Nielsen.
18. december: 4. søndag i advent kl. 10.00 		
ved Bo Knudsen.

Advent i Kirkehuset
Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00
Onsdag den 7. december: Adventsfest med interaktivt
krybbespil, spisning, adventstale og luciaoptog.
Torsdag den 15. december kl. 14.00: Sogneeftermiddag
med advents- og juleafslutning.

Store

musikoplevelser

Onsdag den 30. november kl. 19.30: Bachs Juleoratorium Herning Kirkes Drengekor, Skt. Clemens Drengekor,
Ensemble MidtVest.
Søndag den 11. december kl. 16.00 og 19.00: Julekoncert
med Herning Kirkes Drengekor og Midt-Vest Pigekor.

For

børn

Onsdag den 7. december
kl. 10.00: Julekrybbespil med
optrin at børn fra Børnehuset
Lindely.
24. december - Juleaftensdag
		
kl. 10.00: Julegudstjeneste for børnefamilier 		
ved Jens Moesgård Nielsen.

For

unge

Fredag den 6. december kl. 20.00: Rytmisk gudstjeneste.
Taler er stud. teol. Michael Nygaard. Emnet er: »Står vi i
stjerneskær?«

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

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«.

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

8

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.

FOLKEVIRKE

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16.
Entre for ikke-medlemmer: 61 kr.

NORA’S ARK

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
begynder d. 12. 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.

Velkommen til Herning Kirkes nye
gruppe, som henvender sig til KVINDER I
ALLE ALDRE.
Et sted, hvor kvinder
på forskellige alderstrin og med forskellige livserfaringer kan mødes. Mødre
sammen med deres babyer, småbørn
eller førskolebørn er også hjertelig velkomne! Hver gang en udvalgt bibelhistorie, sang og musik samt små, lærerige aktiviteter til børnene. Vi mødes i
kirkehuset kl. 16.30 følgende onsdage:
25. januar, 8. februar, 8. marts.
Fælles spisning fra kl. 17.15 til 18.30.
Voksne betaler 30 kr. pr. person. Børn
spiser gratis. Tilmelding (senest dagen
før arrangementet) til kirke- og kulturmedarbejderen på mobil 2017 9827 eller
mail til smh@herningkirke.dk

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

Anonyme 		
Alkoholikere

AA Herning holder møde
i Kirkehuset: Mandag og
torsdag kl. 19.00 og lørdag kl. 14.
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«
i kirkens Krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Gudstjenester i børnehøjde og fæll
esspisning med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag den 18. januar
Onsdag den 22. februar
Hver gang kl. 17.00 – 18.45

Vi inviterer børnefamilierne til en
gudstjeneste i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og grøn
t
fra salatbaren. Vi
begynder med en
kort gudstjeneste i kirken og
går derefter i
kirkehuset til
spisningen.
Ingen tilmelding - man
kommer bare.

esten:
Besøgstjen
besøgsven, eller øn
Ønsker du at blive
t:
ak
nt
søgsven, så ko
sker du at få en be
arbejder Frauke
Kirke- og kulturmed
27 98 27.
Meldgaard på tlf. 20

KUL – Kirkens Ungdomsledere
Når du er blevet konfirmeret i Herning Kirke, 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
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Musik

i

herning kirke
Søndag 27. november kl. 10.00
Højmessen 1. søndag i advent med musik
af bl.a. John Frandsen.
Søndag 27. november kl. 15.15
Før Juletræet Tændes. Vi synger advents-salmer for børn og voksne med Herning Kirkes
Drengekor inden borgmesteren tænder
byens store juletræ på torvet.
Onsdag 30. november kl. 19.30
Bachs Juleoratorium Herning Kirkes
Drengekor, Skt. Clemens Drengekor,
Ensemble MidtVest. Ditte Højgaard
Andersen, sopra, Karolina Blixt, alt Leif
Aruhn-Solén, tenor Jens Søndergaard
bas Carsten Seyer-Hansen, dirigent.
Billetter 195 kr. - www.billetlugen.dk
Lørdag 10. december kl. 15.00
Herning Musikskoles Julekoncert.
Søndag 11. december kl. 16 og kl. 19
Julekoncert med Herning Kirkes 		
Drengekor og MidtVest Pigekor.
Entré 75 kr.
Billetsalg via www.herningkirkesdrengekor.dk
eller ved døren før koncerten.
Onsdag 14. december kl. 19.00
Julekoncert med MidtVest Børnekor og
MidtVest Juniorkor. Entré 75/25 kr.
Billetsalg via www.midtvestpigekor.dk
eller ved døren før koncerten.
Tirsdag 20. december kl. 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius
Andersen. Julemusik af Dupré og Messiaen.
Gratis adgang.
Fredag 27. januar kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra
Den Jyske Sangskole.
Fredag 24. februar kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra
Den Jyske Sangskole
Bemærk, at dørene ved koncerter i Herning
Kirke altid åbnes 45 min. før koncertstart.
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(fortsat fra side 4)
dame og tilbød at bede for
folk. Ikke påtrængende,
men som et tilbud. Og
flere tog imod tilbuddet.
Nogle var også meget
tydelige med signaler om deres tro.
Jøder gik med deres lille kalot på hovedet (kippa).		
Kristne bar tydelige kors om halsen eller i et armbånd.
Når vi så er kommet hjem, stiller jeg mig det spørgsmål: Lærte jeg noget
om, hvordan vi skal være kirke i Danmark? Kristen tro er kultur. Men
den er ikke kun kultur. Den er en tro, der kan forandre mennesker, give
dem identitet og styrke til at leve midt i en verden, der kan opleves som
et mylder.
Før vi rejste, besøgte jeg hjemmesiden for The Redeemer Church, en af
de mere kendte kirker i New York. På hjemmesiden lagte jeg mærke til
to ting.
Den ene: »Velkommen til at blive en del af vores kirke. For at blive betjent og for at tjene!«.
I Danmark opleves Folkekirken ofte som en kirke, der er til for at betjene
mig. Det er den også. Men jeg er også kaldet til at være en del af min lokale kirke ved at stille mig til rådighed og gøre en tjeneste i denne kirke.
Den anden: »Hvis vores kirke skal være den samme, må den være rede
til at forandre sig«.
Jeg ved ikke helt, hvad ordene indebærer. Jeg grunder stadigvæk over
dem. Kirken har i sit væsen noget uforanderligt. Gud er den samme.
Evangeliet er det samme. Men i og med, at sprog, samfund og menneskers måde at opleve livet på ændrer sig, må kirken også i respekt for
historien og sit eget væsen ændre sin måde at være kirke på og bruge en
relevant og nærværende måde at handle på og forkynde på.
Endelig oplevede jeg også, at de kirker, vi kom i berøring med i New
York, bestræber sig på at være en del af den by, de hører til i og på at tage
et socialt ansvar. I en lokal presbyteriansk kirke, der lå lige om hjørnet,
stod der et skilt: »Free food«. Og folk kom og modtog gratis grøntsager
og andre former for madvarer.
Det er lærerigt at opleve, hvordan kristne, der lever under andre vilkår
end os, er kirke. Vores situation er anderledes end deres i New York. Men
det var spændende at få et indblik i, hvordan mennesker lever der og den
måde, de er kirke på.
Så må vi arbejde videre med, hvordan vi skal være kirke i Danmark.

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

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN

SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode
håndværk skabt med de reneste råvarer.
Vi arbejder med en klassisk brødfremstilling, der gør
vores friskbagte brød til en kulinarisk oplevelse.
Vi foretrækker at bruge kvalitetsprodukter,
når vi bager. Det er med til at sikre
den gode smag og det sunde brød.

www.skolegadensbageri.dk

Skolegade 3
7400 Herning
Tlf. 97 12 06 24

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
STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

VESTERGADES STENHUGGERI
VESTERGADE 61 · 7400 HERNING
TLF. 97 12 05 93 · WWW.GUDNASON.DK
Åbent: mandag-torsdag 10.00-16.30 og fredag 10.00-16.00

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

27.

Kirkens Korshær

1. s. i advent

tid

erning

irke

Gudstjeneste

Præst

10.00
15.00

Gudstjeneste
Før juletræet tændes

PK
JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.40
10.00
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

9.40
10.00
10.00
14.00
15.15
16.30

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

december

2.

Fredag

4.

2. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

11.

3. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

18.

4. s. i advent

Blå Kors Varmestue

24.

Juleaften

Herning Sogns Menighedspleje,
Blå Kors og Kirkens Korshær

JMN
BK
JMN
BK
JMN
SES

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

BK

26.

2. juledag

Mushemba Foundation,
Africa in Touch

10.00

Gudstjeneste

JMN

Det danske Bibelselskab

16.00

Gudstjeneste (Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår i våbenhuset)

JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

KFUMs sociale arbejde

10.00

Gudstjeneste

BK

19.00

BK

9.40
10.00
10.00

Skriftemåls- og
nadvergudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
9.40
10.00
8.30
10.00
8.30
9.40
10.00
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste

JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK

Januar

1.

Nytårsdag

6.

Fredag

8.

1. s. e. H.3.k.

11.

Onsdag

15.

2. s. e. H.3.k.

Møltrup optagelseshjem

22.

3. s. e. H.3.k.

Kirkens Korshær

29.

4. s. e. H.3.k.

Kristelig Handicap forening

JMN
PNK

februar

3.

Fredag

5.

S. s. e. H.3.k.

Kofoeds Skole

12.

Septuagesima

19.

Seksagesima

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse
Kristeligt Forbund for Studerende

26.

Fastelavn

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

SES
BK

Fredag

5.

1. s. i fasten

KLF – kirke og medier

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.
Prædiken på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk

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

JMN

Marts

3.

Herning Kirke
på facebook

JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen
SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

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.

