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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
Trøstrup Vænge 14  ◆  23 26 68 49  ◆  
sels@km.dk

ADRESSER
KIRKENS KONTOR
Løvbakkevej 9, Gullestrup   ◆  97 12 23 38

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
29 92 97 18 
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

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

3. organist Morten Bunk
61 85 24 63 ◆ mortenbunk@gmail.com

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

Kirke- og kulturmedarbejder   
Frauke Meldgaard
Torvet 12, lok. »Nordstjernen« 
20 27 98 27  ◆  smh@herningkirke.dk
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VejskilteAf sognepræst
Bo Knudsen
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Når man bevæger sig i trafikken, møder man hele tiden 
skilte. Forskellige skilte. Der er advarselsskilte, forbudsskil-
te, påbudsskilte og mange andre. I øjeblikket har vi en del 
af dem stående omkring Herning Kirke. Hver har de deres 
funktion og budskab til mig. Netop derfor kan de faktisk 
være meget irriterende. F.eks. når en vej er ensrettet, og jeg 
ikke må køre ind på den, selvom jeg bare lige skal hen på 
hjørnet. Eller når et skilt fortæller mig, at jeg højst må køre 
50 km/t, selvom jeg har temmelig travlt. Jeg kan godt igno-
rere vejskiltene og gøre, som jeg vil. Det kan også hænde, at 
jeg slipper godt fra det, uden der sker ulykker, men egent-
lig er skiltene jo sat op, og reglerne fastsat for min og de øv-
rige trafikanters skyld, for at vi alle kan komme helskindet 
frem og godt hjem. 

Livets færdselslov
Det er ikke kun i trafikken, der er brug for love, regler og 
vejskilte.
Livet har også sine skilte, som udtrykker love og bud. En 
del af dem finder vi i Bibelen, som udtryk for Guds bud 
og love for menneskelivet. Men det gælder om at forstå 
dem rigtigt, for ellers kan man nemt få den opfattelse, at 
kristendommen mest handler om: »du må ikke…« og »du 
må ikke…« »og du skal.…« og »du bør…« Det er ikke en 
korrekt opfattelse, for det vigtigste i kristentroen handler 
om noget helt andet. Bibelens love og bud må vi forstå som 
vejskilte og færdselsregler, som eksisterer for vores skyld 

og hjælper os til at leve livet på den måde, som det er bedst 
for os. 

Blind vej
Vil man derimod gøre love, bud og regler til det vigtigste i 
kristentroen og overholdelse af dem til det, som sætter os i 
forbindelse med Gud, så er man på en blind vej. 
Paulus skriver i brevet til menigheden i Rom: »Kristus er 
enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.« (Rom 
10,4). 
Da han senere skriver et brev til menigheden i Galatien, fø-
jer han til: »Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved 
selv at blive en forbandelse for vor skyld — der står jo skrevet: 
›Forbandet er enhver, der hænger på et træ‹« (Gal. 3,13)
Paulus kalder altså ligefrem Guds lov for en forbandelse, 
og det er den, hvis vi skal frelses ved at overholde love og 
regler. Det vil aldrig lykkes for os. Derfor skal vi holde os til 
Jesus Kristus og tro ham, når han siger, at han led døden på 
et kors for at frelse syndere, der ikke formår at overholde 
loven. Derimod må vi forstå Guds bud og love, som anvis-
ninger for, hvordan vi bedst lever livet med hinanden. 
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Ved årsskiftet 2018/19 flyttede Det fælles Kirkekontor fra 
Kirkehuset på Østre Kirkevej 1, bagved Herning Kirke til 
Gullestrup Kirke på Løvbakkevej 9, mens Kirkehuset bli-
ver renoveret, og der bygges nyt.

Det betød, at kordegnene Jette Neesgaard Sørensen og Lai-
la Nielsen måtte flytte fra Kirkehuset inde midt i byen, og 
indtil maj 2020 vil de være at finde i den store hvide kirke 
på bakken nord for Herning.

Her er de flyttet ud med alle kirkebøgerne, computere, 
mapper osv. og har fundet sig godt til rette i et stort lokale 
i Gullestrup med højt til loftet.

Fra midtbyen til udsigt  
til grønt græs og rådyr
Jette Neesgaard Sørensen fortæller, at det er en stor foran-
dring: »Det er fint og hyggeligt at være her – og vi får også 

et godt og nært indblik i, hvad der sker i Gullestrup Kirke og 
Sognegård. Vi er jo kordegne for alle sognene, men vi har jo 
mere fingeren på pulsen, når vi er på stedet fysisk«. 

Gullestrup Kirke og sognegård ligger et helt anderledes 
sted end Kirkekontoret ved Herning Kirke tæt på torvet 
i centrum af Herning. I Gullestrup er er udsigt til grønt 
græs, man kan høre fugle synge og en gang imellem kom-
mer et rådyr forbi. Man kan også dufte græsset - og også 
dufte andre ting, der gør, at man ved, man er tæt på landet.

Af sognepræst 
Jens Moesgård 
Nielsen

Kordegne  
i eksil –  men det dufter  

lysegrønt af græs

(fortsættes næste side)
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Ro og fordybelse  
eller besøg og aktivitet
Laila elsker også den ro, der er derude. »Det giver bedre 
mulighed for fordybelse og for at tage det lange seje træk«, 
fortæller hun. Det er helt klart noget mere hektisk i Her-
ning Kirkehus, hvor der er høj aktivitet på mange tids-
punkter, masser af musik og mange, der kommer forbi.

Der er ikke så mange, der lige dumper forbi Gullestrup, så 
Jette kan godt savne den større grad af borgerkontakt, der 
plejede at være i Kirkehuset på Østre Kirkevej, når nybagte 
mødre kom rullende forbi med barnevogn, eller brudepar-
ret slog et smut forbi kontoret efter at have været på Bor-
gerservice. Nu henvender folk sig i højere grad pr. telefon 
eller e-mail.

Mødes hver onsdag
Begge er dog enige om, at de savner kollegaerne ved Her-
ning Kirke (… og vi savner dem, skulle jeg hilse og sige 
(red.)). 

»Vi er jo spredt for alle vinde, så det er helt afgørende, at 
vi har vores kalendermøde om onsdagen«, siger Jette. Hver 
onsdag mødes personalet ved Herning Kirke fast – og her 
er Laila og Jette altid med – så der bliver ved med at være 
en tæt forbindelse. Disse møder holdes i øvrigt i præstevæ-
relset, der i byggeperioden er et ret travlt mødelokale.

Præsteværelset i Herning Kirke er samlingsstedet i perio-
den, hvor der bygges. Her mødes personalet, og her holdes 

mange udvalgsmøder – og der er mange samtaler om kir-
kelige handlinger her.

De fleste sogneaktiviteter (møder, foredrag, undervisning) 
ligger i Bethania, og mens kordegnene er i Gullestrup Kir-
ke, har kulturmedarbejder Frauke Meldgaard lånt et smukt 
hjørnekontor i FOF’s bygning på Torvet med udsigt til 
Herning Kirke. 

Byggeriet af det nye kirkehus er beregnet til at være afslut-
tet 20. maj 2020, så derefter kommer kordegnene hjem 
igen. Det glæder vi os også til.

FAKTA
Jette og Laila er kordegne på Det fælles Kirkekontor, 
som er fælles for Herning, Fredens, Sct. Johannes, 
Hedeager, Gullestrup, Kølkær, Arnborg-Fasterholt, 
Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne. Jette og Laila 
står for personregistrering, herunder bl.a. fødselsre-
gistrering og navneændringer, kirkebogsføring, regn-
skaber, lønudbetaling og mange andre administrative 
opgaver i de elleve sogne med til sammen 32.296 ind-
byggere (pr. 1/1 2019). 75,3 % af disse er medlem af 
Folkekirken.

Åbningstiden er mandag, tirsdag, torsdag og  
fredag kl. 9.00 - 13.00, onsdag kl. 10.00 - 13.00  
og torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00
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Sogne-
eftermiddagsmøder

Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysning 

og hyggeligt fællesskab. Møderne er åbne for alle og 

holdes 1. og 3. torsdag i måneden i Bethania kl. 14.00 

- 16.00.

Torsdag den 5. september: Thomas Bjerg Mikkel-

sen, Kolding - »Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges 

historie og en vens tanker«.

Torsdag den 19. september: Kirke- og kulturmed-

arbejder Frauke Meldgaard, som i dagens anledning 

tager sin harmonika med - »Nye salmer og kirkesange 

i musik og ord«.

Torsdag den 3. oktober: Asger Korsholm, Vildbjerg 

- »Favoritsalmer gennem mit præsteliv«.

Torsdag den 24. oktober: Sognepræst Jens Moesgård 

Nielsen - »K.L. Aastrup – om salmedigteren, flygtnin-

gen og forholdet til Kaj Munk«.

Torsdag den 7. november: Bente og Jørgen Ødega-

ard, Herning - »Det gælder liv og død«.

Torsdag den 21. november: Tidligere missionær Gud-

run Vest, Tarm. »Et liv blandt afrikanske kvinder«.

Kaffebord à 20 kr.
Alle er velkomne.

Dåbskludeklub
Har du lyst til at være med til at hækle eller strikke dåbsklude, er du velkommen i dåbskludeklubben, som mødes en mandag i måneden i Bethania.
Der er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie Christensen. 
Følgende mandage er fastlagt i efteråret: Mandag den 9. september
Mandag den 7. oktober
Mandag den 11. november
Mandag den 9. december

Sidst i august og først i september begynder 4 nye hold 

med konfirmandundervisning.

En del af undervisningen består i at deltage i menighe-

dens liv og gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde kon-

firmanderne velkomne også i kirken ved gudstjenesten.

De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor 

særligt til at deltage i den fælles velkomst-gudstjeneste 

søndag den 15. september i Herning Kirke kl. 10.00.

Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommne.

Konfirmand-velkomst

Søndag den 29. september kl. 16.30 

Søndag den 17. november kl. 16.30

FRImesse er en ny form for gudstjenester, som kom-
binerer det kendte fra højmessen med nye former. 

Efter gudstjenesten spiser vi pizza i Bethania.  
(Pizza bestilles inden gudstjenesten ved indgangen).

Alle er velkomne.

Sogneaftener 
Efterår 2019

Onsdag den 11. september – »Alle vil jo bare elskes«En livstidsfanges historie og en vens tankerLars Irgens Petersen slog i 2003 en anden mand ihjel. Det skete i forbindelse med en smugleraktion med 13 ton hash fra Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig. Thomas Bjerg Mikkelsen - Leder af Menighedsfakultetetfortæller Lars Irgens Petersens historie og reflekterer over emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgø-relse og ondskab.

Onsdag den  9. oktber – Dina Al-Erhayem
»Til dén, der tager imod Jesus,  knytter der sig en lang række løfter …«Disse løfter har med liv i overflod og livsforvandling for den enkelte at gøre. Men det var skelsættende for mig som tidligere ateist, at opdage, at der er en virkelighed bag ordene i Bibelen”, fortæller

Dina Al-Erhayem - Studievært og skuespillerinde
Onsdag den 13. november – Charlotte Rørth
»Alt blev forandret, da jeg mødte Jesus«Charlotte Rørth levede et almindeligt liv som journalist med mand og børn. Men en række begivenheder og et møde med Jesus ændrede hendes syn på livet og verden. Kan livet sættes på en liste på ti punkter, når man har siddet ansigt til ansigt med Jesus? Og kan listen bruges af andre, der lever her og nu? 

Charlotte Rørth – Journalist og forfatter

Alle 3 aftner 
foregår i  

BETHANIA  
på Torvet  
kl. 19.30

Entré: 50 kr. 
inkl. kaffe og brød



Herning Kirkehøjskole
Efterårets tema er: »Fra kirkens  
hjerteslag til dens ydre betingelser…« 
(en bevægelse fra centrum til periferi)

Lørdag den 7. september  
i Gullestrup Kirke: 
Sognepræst Lena Kjems, Vejlby. 
»NADVER – fordi vi skal«.

Lørdag den 12. oktober  
i Sct. Johannes Kirke:  
Stiftspræst Thomas Felter, Viborg. 
»GUDSTJENESTEN og dens liturgi«. 

Lørdag den 2. november  
på Herning Friskole: Valgmenigheds- 
præst Morten Kvist, Herning. 
»DÅBEN er en åndelig begivenhed«.

Tidsplan
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00: Kaffe à 10 kr.
11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.)

Flere oplysninger på www.herningkirkehoejskole.dk
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Kom og vær med til Kristen Meditation

I en travl og stressende hverdag kan det være velgørende at stoppe 

op og søge ro og stilhed for en stund.

Vi mødes den 3. torsdag i måneden kl. 16.15 - 17.00. 

Dvs.: 19. sept. – 17. okt. – 21. nov. – 19. dec.

Sammen søger vi Guds nærvær gen-

nem fordybelse i en bibeltekst, religiøse 

billeder og musik. Forløbet veksler mel-

lem meditation, liturgi, stilhed og evt. 

samtale om oplevelser og erfaringer.

Sammen forsøger vi at nærme os en 

dybere oplevelse og forståelse af os selv, 

Guds tiltale ind i det, og derigennem 

øver os i at SE tilværelsens fundamen-

tale vilkår. 

Meditationen ledes af Bente Mørch.

Ingen tilmelding nødvendig - man kommer bare! 

Kristen Meditation

Høstgudstjeneste 
søndag den 22. september i Herning Kirke kl. 10.00

Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud tak for, hvad han 
har givet i årets løb.
Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som er tilrettelagt 
for både børn og voksne. Alle børn må gerne tage lidt af årets 
»høst« med (frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.). »Høsten« 
bæres ind ved gudstjenestens begyndelse i et festligt optog. (Vi 
mødes ved kirkedøren kl. 9.45)
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kirkefrokost i 
Bethania, hvor den medbragte frugt m.m. sælges. 
Pris for voksne: 40 kr. Børn gratis.
Ved gudstjenesten samles der et høstoffer ind, som fordeles 
mellem en række kirkelige og humanitære organisationer. 
Velkommen til børn og voksne til en festlig gudstjeneste.

Bøn i kirken
I en kristen menighed er bøn til Gud helt afgørende. Vi 

vil i efteråret invitere til bøn for kirken og menigheden. Vi 

mødes den første onsdag i måneden kl. 17.00 i Sakristiet.

Dvs.: 4. september, 2. oktober og 6. november.

Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden, præster 

og ansatte, aktiviteter i menigheden, for byen og landet.

Alle er velkomne.

Alle helgens  
gudstjeneste

søndag den 3. november i Herning Kirke kl. 10.00
Denne dag nævner og mindes vi dem, som er døde i 
løbet af det sidste år.

Familier, som inden for det sidste år har mistet, ind-
bydes særligt til at være med denne søndag.

Velkommen til en mindegudstjeneste.

MinikonfirmanderEleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Fri-
skole er i efteråret minikonfirmander ved Herning 
Kirke. Undervisningen foretages af Karen Nygaard 
Jensen og Bo Knudsen. 
Søndag den 10. november afslutter minikonfir-
manderne årets undervisning og medvirker ved 
gudstjenesten, hvor de også får overrakt et diplom. Velkommen til en festlig gudstjeneste denne dag  kl. 10.00.

Sogneaftener 
Efterår 2019

Alle 3 aftner 
foregår i  

BETHANIA  
på Torvet  
kl. 19.30

Entré: 50 kr. 
inkl. kaffe og brød
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Nyt fra  
meNighedsrådet 

For et år siden skrev jeg i kirkebladet: Bliver det nogen-
sinde til noget med det kirkehusbyggeri?

Og, ja det bliver til noget, det, der er sket siden sidste år ved 
denne tid, er at 

1. Detaljeprojektet er gennemført og godkendt.

2.  Licitationen er overstået med den efterfølgende spare-
runde, fordi den faldt ud dyrere end forventet.

3.  Sparerunden blev dog formildet af en yderligere bevil-
ling fra provstiet, og der er nu flere ting med, end der 
var umiddelbart efter, for eksempel nye vinduer og lof-
ter i det eksisterende byggeri. 

4.  1. spadestik er taget.

5.  Der har været uventede problemer i form af en faglig 
uenighed mellem ingeniør og entreprenør vedrørende 
spunsvæg. Spunsvæggen er nu færdig, og udgravningen 
til kælder er i gang.

6.  Med den aktuelle ugeplan er der udsigt til  
a. Rejsegilde i oktober. 
b. Færdiggørelse i slutningen af maj 2020.

7.  Optimismen er således i behold, og vi ser frem til, at 
se det nye kirkehus begynde at tage form, og specielt 
glæder vi os til at tage det i brug.

Menighedsmøde
På menighedsmødet ved kirkekaffen efter gudstjenesten 
søndag 8. september vil vi præsentere mere om de oven-
nævnte forhold foruden økonomiske nøgletal, som loven 
kræver.

Nyt højttaleranlæg
Det nye højttaleranlæg er installeret og taget i brug, og her-
efter justeret, så det nu fungerer tilfredsstillende.

Med venlig hilsen 
Arne Bach

Menighedsmøde
Søndag den 8. september indbyder menighedsrådet 
til menighedsmøde i Bethania umiddelbart efter høj-
messen. Her vil menighedsrådet orientere om, hvad 
der foregår i sognet, og hvad der aktuelt arbejdes med 
i menighedsrådet. Ligeledes vil der blive orienteret om 
de sager, der har optaget menighedsrådet gennem det 
seneste år.

Alle er velkomne.
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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«

FOR BØRN & UNGE

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 

Kirkens krybt:
Mandag og torsdag kl. 19.00  
og lørdag kl. 14.00. 
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Folkevirke
Folkevirke afholder foredragsmøder i 
Bethania hver anden mandag kl. 14.00 
- 16.00. Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

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 Bethania, Torvet 9.
NB: Efterårsferie i uge 42.

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning. 

Onsdag den 25. september, 23. oktober og 20. november  
kl. 17.00-18.45

Vi inviterer alle børnefamilierne til en 
gudstjeneste i børnehøjde og fælles-
spisning med pasta, kødsauce 
og grønt fra salatbaren. 

Vi begynder med en kort 
gudstjeneste i kirken 
og går derefter i Bethania 
til spisningen.
Ingen tilmelding -  
man kommer bare.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, 
børn gratis. Info: smh@herningkirke.dk
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Kirkecaféen 

Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt 

program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx livshisto-

rier, musik og sang, emner indenfor Bibelen og kristendommen, 

litteratur, besøg af dagens gæst og m.m. 

Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag 

kl. 10.00 - 12.00 i Bethania og er åben

for alle. Kaffebord à 20 kr.

Babysalmesang
For ca. 2-9 måneder gamle babyer ved kirke- 
og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard. 
Babysalmesang stimulerer barnets sansemo-
toriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige 
udvikling. Babysalmesang indbyder til ro og 
nærvær i en musikalsk ramme med salmerne 
i centrum – og skaber fortrolighed med kirke-
rummet. 
Nyt hold begynder torsdag d. 24. oktober kl. 
10.15 i kirken.
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder 
Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. 
Mail til smh@herningkirke.dk eller sms til tlf. 
2027 98 27.
Et babysalmesangsforløb strækker sig over otte 
gange, og deltagelsen er gratis.
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Rytmiske gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00

6. september: Ungdoms- og undervisnings konsulent  
Daniel Præstholm, Grindsted. Emne: »Hold gejsten«.

4. oktober: Ungdomskonsulent Peter Rahbek, Skjern.  
Emne: »Fri os fra det onde«. 

1. november: Evangelist Robert Svendsen, Århus.
Se mere på facebooksiden: Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke. 
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musik-
gruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. 
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Bethania.
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Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen   
Vardevej 9    7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00 

www.hotelherning.dk

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.

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

RUM TIL TANKER?

- vi bygger på dialog og samarbejde!

BANG & OLUFSEN HERNING
Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik buti k - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for fi nansiering af B&O´s unikke 
produkter i helt op ti l 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!
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MUSIK 
I HERNING KIRKE

Tirsdag 3. september kl. 19.00
Orgelkoncert med Morten Bunk.

Tirsdag 17. september kl. 19.00
Koncert med violinisten  
Lada Fedorovà og  
Kristian Marius Andersen  
på orgel. 
Gratis adgang.

Fredag 27. september kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra Den 
Jyske Sangskole.

Lørdag 28. september kl. 17.00
Kristian Marius Andersen på orgel.  
Fødselsdagskoncert.  
Efterfølgende spisning på Den Jyske 
Sangskole med tilmelding på  
mads@denjyskesangskole.dk 
Pris: 100 kr.

Torsdag 3. oktober kl. 19.00
Koncert med  
Herning Kirkes Drengekor. 
Entré: Voksne 80 kr. / børn 20 kr. 

Søndag 3. november kl. 16.00
Duruflés Requiem med  
Danmarks Ungdomsensemble,  
Herning Kirkes Drengekor,  
MidtVest Pigekor,  
Morten Bunk - Barytonsolist.  
Dirigent Morten Ryelund. 
Entré: Voksne 150 kr. / børn 50 kr.
https.//www.place2book.com/da/ 
choose_ticket_sales_ 
workflow?seccode=poespu26o0

Fredag 15. november kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra Den 
Jyske Sangskole.

Søndag 1. december kl. 10.00
1. søndag i advent med Herning Kirkes 
Drengekor.

Søndag 1. december kl. 15.15
Før Juletræet Tændes med Ensemble 
MidtVest og Herning Kirkes Drengekor. 
Bo Knudsen er præst.

Koncerter i Herning Kirke
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30: 
FOF-koncert med Mathilde og Michael Falch.
Mandag den 4. november kl. 19.30:  
FOF-koncert med Mathilde og Michael Falch.

Torsdag den 28. november kl. 17.00:  
FOF-julekoncert med Anne Linnet.

Torsdag den 28. november kl. 19.30:  
FOF-julekoncert med Anne Linnet.

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30:  
UNICEF-koncert med Ole Jørgensen og Gospel D’ Light

Torsdag 14. november kl. 19.30
Kirkens Korshær-koncert med Meiner Duo og Band.  
Sognepræst Morten Meiner og søn, Bording. 
Entré: 75 kr. inkl. kaffe/te i pausen.

Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten
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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.  

Skolegade 3
7400 Herning

  Tlf. 97 12 06 24www.skolegadensbageri.dk

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

 WWW.GUDNASON.DK

• Plissegardiner
• Lamelgardiner
• Rullegardiner
• Persienner
• Insektnet
• Stofgardiner

 Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95
www.gardin-mester.dk

Landsdækkende bytteservice

Vi har mærkerne ...

Landsdækkende bytteservice

Vi har mærkerne ...
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GUDSTJENESTER
i Herning Kirke

HERNING KIRKE 
PÅ FACEBOOK
Find Herning Kirke på face-

book og klik på »Synes godt om«, 
så får du automatisk orientering om 
gudstjenester og arrangementer.

JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen
SES: Svend Erik Søgaard

Børnekirke: Ved højmesser er der under 
prædikenen Børnekirke i Bethania.  
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 Bethania. Dog ikke i skoleferier.

CD-SERVICE fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af guds-
tjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan 
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper  
Frauke Meldgaard eller en af præsterne. 

DAG KIRKEDAG INDSAMLING TID GUDSTJENESTE PRÆST
SEPTEMBER
  1. 11. s. e. trin. Folkekirkens Nødhjælp 8.30

10.00
Gudstjeneste
 Gudstjeneste 

JMN
JMN

  6. 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  8. 12. s. e. trin. Ordet og Israel 8.30
9.40

10.00

 Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

15. 13. s. e. trin. Herning Sogns Menighedspleje 8.30
10.00 

Gudstjeneste
Gudstjeneste  
med Konfirmandvelkomst

BK
BK

22. 14. s. e. trin. HØST-offergang 10.00 Høstgudstjeneste JMN

29. 15. s. e. trin. Norea Radio 8.30 
9.40

10.00
16.30

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

OKTOBER
  4. 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  6. 16. s. e. trin. Danmarks Kirkelige Mediecenter 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

 13. 17. s. e. trin. Luthersk Missions Ydre Mission 8.30
9.40

10.00

 Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

 20. 18. s. e. trin. Indenlandsk Sømandsmission 8.30
10.00

 Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

27. 19.s.e.Trin Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 8.30
10.00

 Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

NOVEMBER
  1. 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  3. Allehelgens dag Danske Sømands og Udlandskirker 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

10. 21. s. e. trin. Menighedsfakultetet 8.30
10.00

 Gudstjeneste
Gudstjeneste med  
Mini-konfirmandafslutning

BK
BK

17. 22. s. e. trin. Herning Sogns Menighedspleje 8.30
9.40

10.00
16.30

 Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN 
JMN
JMN
BK

24. S. s. i kirkeåret Indre Mission i Danmark 8.30
10.00

 Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

DECEMBER

1. 1. s. i advent Herning Sogns Menighedspleje 10.00
15.00

Gudstjeneste
Før juletræet tændes

BK
BK

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk 
eller på Podcast eller SoundCloud.

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.


