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Nyt fra menighedsrådet
Af formand
Klaus
Lytzhøfft

Foråret er i menighedsrådet sædvanligvis præget af arbejdet med årsregnskabet fra forrige år samt budgettet
for det kommende år, og dette år er
ingen undtagelse. Vi er ved at prøve
at finde normen for vort forbrug af el
og varme i det nye kirkehus plus alle
de andre udgifter, som er forbundet
med at have fået de mange nye kvadratmeter, som vi nyder at boltre os

på. Det er en glæde at se, hvorledes
det nye kirkehus bliver brugt af hele
menigheden på tværs af alder. Forårets sogneaftener er nu også afviklet. Det var nogle givende og velbesøgte arrangementer, som har givet
aktivitetsudvalget blod på tanden til
at følge op på det. Det er jo en balancegang, når vi gerne vil præsentere et
program med en bred appel til menigheden, uden at det samtidig skal
fremstå som en kopi af de arrangementer, som de folkelige oplysningsforbund tilbyder.
Vi er vist efterhånden også ved at
have overvundet de sidste følger af
Corona-pandemien, når man ser på

fremmødet både i kirke og kirkehus,
hvor et støt stigende antal dukker op.
Dåbstallet er heldigvis også stigende,
men vi ser ikke rigtigt de 1-2-årige,
som ikke blev døbt under nedlukningerne, og der kunne vi måske alle
sammen give de unge familier et lille,
venligt puf, så vi får de børn indlemmet i menigheden, hvor de hører til.
En kirke som vor kan kun opretholde
det nuværende store aktivitetsniveau,
hvis der er frivillige, der vil give et
nap med, og den hjælp vil vi gerne
kvittere for ved den traditionelle »frivillige-fest,« som vi jo afholder hvert
andet år. Den vil i år finde sted den
21. august, men mere herom senere.
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Pinse
- om at se det en lærke ser

Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Kom, lær mig noder til
det håbets strengespil,
som tvinger dig før gry at være vågen,
lær mig som du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, der dølger sig bag tågen!
Højskolesangbogen nr. 288
Sangen »Velkommen lærkelil« skrev
Christian Richardt i 1868 - han er allermest kendt for at have skrevet den
salme, der den dag i dag er den mest
sungne salme ved bisættelser og begravelser, nemlig »Altid frejdig«.
»Velkommen lærkelil« er en hyldest
til lærken, der synger under alle forhold - ja, før solen er stået op. Når det
regner og selv når der er frost og slud,
så synger den sin glæde og livskraft
ud. Og forfatteren synes at vi skal
tage ved lære af lærken, så vi kan se
»…den pinseglans, der dølger sig bag
tågen«.

Det er jo en gammel sang - og ligesom pinsens betydning kan fortabe
sig i tågen, så kan visse gamle ord
det også. I sangen her er det i al fald
væsentligt at forstå at dølger betyder
skjuler - dvs. at pinsens glans skjuler
sig bag tågen. Vi kan ikke se den. Vi
kan ikke se, forstå eller mærke den
livsforandrende glæde, det håb, den
begejstring, den inspiration, som
pinsen handler om.

Pinse handler om at
se på trods. At erfare
at vi ikke er alene om
alle problemerne.
Pinsen kan skjule sig bag den tåge af
uvished, utryghed, splittelse og forvirring, som præger vores verden.
Ruslands angreb på Ukraine, klimakrise, pandemi og forvirringen om
hvilken virkelighed man kan stole på.
Pinse handler om at Gud giver mennesker sin egen ånd! At Helligånden
kommer over mennesker, så de løftes
op fra mismod og selvoptagethed og
får kræfter og mod til at give kærlig-

heden videre til andre mennesker.
Det kaldes også inspiration (spirit in
- at ånden kommer ind i mig) - eller
begejstring (at vi får gejst - ånd - i os)
eller at blive beåndet (blive fyldt af
Guds helligånd)
Pinse handler om at se på trods. At
erfare at vi ikke er alene om alle problemerne. Gud er med os, ja - helt
vildt - vi tør tro på at Gud er i os. Verden ser stadig ud på samme måde,
men pinsen forandrer både dig og
verden, når du tør tro det!
På samme måde som man i nattens
mulm og mørke ikke at se en hånd
for sig (før man vænner sig til mørket, og ser det lys, der trods alt er) og
på samme måde som man ikke kan
se noget, hvis man går i tæt tåge (før
man begynder at stole på sin gps).
Lad os synge med på Christian Richardts bøn om at vi må tage ved lære
af lærken - så vi tør åbne munden og
trodsigt synge glæden ud, selvom vi
er i mørke og tåge.
Lær mig som du at se igennem mulm
og sne den pinseglans, der dølger sig
bag tågen!
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Konfirman
parkskolen

- søndag den 24. april ved jens moesgård nielsen
Øverst fra venstre: William Bekke Skov,
Jonathan Cramer Thimmer-Jensen, Thomas
Holdgaard Nielsen, Lauge Sommer Sangill,
Frederik Ellemann Lykkegaard Jensen og
Mikkel Maagaard Nielsen.
I midten fra venstre: Anna Frederikke Fjord,
Veronica Andersen, Lotus Tveen, Isabella Høegh Dalgaard og Benjamin Rønde Andersen.
Nederst fra venstre: Liva Alberte Bech Pedersen, Liva Gammelgaard Nielsen, Emma Lucia
Krog, Josefine Victoria Gaardsvig, Marie
Seerup og Frederikke Kirkegaard Mikkelsen.

herning friskole

- søndag den 24. april ved jens moesgård nielsen
Øverst fra venstre: Emil Meedom, Alfred
Sangild Villemann, Carl Christian Caben
Sommer, Magnus Horslund Rix, Viktor Hugo
Lund Pilemann og Holger Lystbæk.
I midten fra venstre: Victor Reinholdt-Cholewa, Oscar Krarup Lehmann Jacobsen, Lasse
Holst Hjøllund, Bertil Eg Jepsen, Christian
Ejbye Lodahl, Ingrid Birch-Jensen og Trine
Lindøe Gravengaard.
Nederst fra venstre: Ida Mejlhede Kold, Milan
Junge Jacobsen, Liva Korntoft Mosegaard,
Emilie Krarup Lehmann Jacobsen, Nana
Juline Borgaard Høybye og Matilde Marie
Rørbæk Abildtrup.

bifrost

- søndag den 24. april ved jens moesgård nielsen
Øverst fra venstre: Emil Velbæk Fiedler, Mads
Bro Daugaard, Carl Riis Gaardsted Petersen, Jens Wilhelm Gjødesen Schreiber Bang
(TAK), Sune Yde Tordrup, Albert Laursen og
Lucas Trabjerg.
I midten fra venstre: Jens Martin Kjærulff
Trillingsgaard, Frederik Secher Rasmussen
(TAK), Andreas Klitgaard-Romero, Johan
Schäfer Dørr (TAK), Simon Elkjær Mikkelsen, Frederik Dahl Blichfeldt og Julia Inja
Krog.
Nederst fra venstre: Dagmar Hedemann
Mølgaard, Clara Hauge Kvistgaard Jensen, Liv
Kristiane Leander, Ella Hagelskjær Olesen,
Sara Haxholm Brøcker, Smilla Liv RostholmSørensen og Alba Sofie Kühl Rasmussen.
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nder

2022
midtjyllands kristne friskole
lørdag den

30. april ved sognepræst bo knudsen

Bagerst fra venstre: Victor Juhl, Silas
Engsig Holm-Jensen, Emil Johan
Aaboe Johannessen, Kristian Staun
Myrup, Andreas Sohn Christensen,
Mikkel Bilberg, Martin Reinholdt
Thomsen Jensen.
I midten fra venstre: Signe Fuglsang Kjærsgaard, Laura Lillelund
Hansen, Johanne Sofia Kirkegaard,
Hanna Ellen Broby Clausen, Ester
Frederikke Skaarup Pedersen, Signe
Winther Blæsbjerg.

Fotos: Erling Jørgensen

Forrest fra venstre: Christel Vestergaard Dørken, Selma Østergaard
Christensen, Mira Kargaard Beck
Mortensen, Aya Dupont Lomholt,
Karla Halkjær Skovsted, Angelina
Valentina Petersen, Alma Kjeldsen.

midtjyllands kristne friskole
søndag den

1. maj ved sognepræst bo knudsen

I midten fra venstre: Cecilie Brinth
Schousboe, Malene Kjær Mikkelsen, Elisabeth Sloth Holdgaard,
Jessica Wøbbe, Melike Luca Kjerulff
Jensen, Emilia Valentina Skorstensgaard.

Fotos: Erling Jørgensen

Bagerst fra venstre: Gustav Lundgaard Nord Hansen, Johannes Bendtsen Sønderby, Noah Turcinhodzic
Klausen, August Johannes Schøler
Christensen, Marius Ravn Jacobsen, Malik Anli Studsgaard, Daniel
Grøn Sørensen.

Forrest fra venstre: Johanne Sloth
Holdgaard, Ella Elisabeth Vang
Villemoes, Emilie Thim Aagaard, Laura Baunbæk Jørgensen,
Mathilde Skytte Clausen, Sarah
Frydendal Færch, Lisa Bergenhammer Lieberknecht.
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»Kirkens
Dagligstue«

mellem kl. 10.00 og
Hver fredag i Kirkehuset
p kaffe, mød andre og
11.30. Kom og drik en ko
få en hyggelig snak.
et uformelt mødested,
»Kirkens Dagligstue« er
r er ikke noget fastlagt
som er åben for alle. De
ret, snak, kaffe og et
program ud over samvæ
gbogen.
par sange fra Højskolesan
mmer bare!
Ingen tilmelding - man ko
merferie
Dagligstuen holder som
måned.
i
jul
le
i he

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hv
er onsdag
på et interessant og ind
holdsrigt
program, gerne med fok
us på et
bestemt emne, som fx
musik og
sang, livshistorier, littera
tur, billeder, kreativt værksted
, dagens
gæst og m.m.
Kirkecaféen åbner sine
døre hver
onsdag fra kl. 10.00 - 12
.00 i kirkehuset og er åben for all
e.
Kaffebord 20 kr.
Vi holder ferie
i hele juli måned.

OPSLAGST
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. 14.00-16.00.
Torsdag den 2. juni i Bethania: Tidl. jordemoder i Etiopien, Birgitte Elmkvist, Tjørring: »Guds trofasthed i tjenesten«.
Torsdag den 16. juni i Kirkehuset: Præst Martin Bentsen,
Herning Oasekirke: »Fra kriminel til kristen - fra rocker
til præst«.
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne.

Dåbskludeklub

Har du lyst til at være med til
at hækle eller strikke dåbsklude
,
er du velkommen i dåbsklude
klubben, som mødes en mandag i måneden kl. 14.30-16.
30 i Kirkehuset. Der er andagt
,
kaffe og hyggeligt samvær ove
r hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie Ch
ristensen.
Følgende mandage er fastlag
t resten af året:
20. juni, 15. august, 19. septem
ber,
10. oktober, 14. november og
12. december

Hør prædikener
fra Herning Kirke

cast.
Lyt til prædikener fra Herning Kirke på pod
• På Iphone på app’en: Apple podcast
• På Android på app’en: SoundCloud
Søg under Herningkirke (uden mellemrum)

Stemmegaflen

Vi inviterer til musikalske formiddage i fællessangens
tegn i selskab med Jesper Thimsen ved klaveret og
Frauke Meldgård som vært. Efter vi har sunget ca. 1 times tid, vil der blive serveret en god middag. Derfor
ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen før på mobil: 52 11 18 61. Pris: 50 kr. Første gang efter sommeren
er tirsdag den 30. august kl. 11.00-13.00.
Alle er velkomne!
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iden:
Prædikener kan stadig høres på hjemmes
www.herningkirke.dk
sterne 		
Vi streamer fortsat hver søndag gudstjene
på vores facebookside.

TAVLEN
Søndag den

Børnefest og
gudstjeneste

28. august k

l. 16.30
FRImesse er
en ny form fo
r
gudstjenester,
som kombinerer det k
endte fra h
øjmessen med
nye former.
Efter gudstjen
esten er vi kla
r
med en stak
pølser og en
varm grill.

Den 31. august åbner vi sæsonen
for årets aktiviteter for børn i Herning Kirke ved at invitere til stor
BØRNEFEST.
Vi begynder med gudstjeneste i
kirke kl. 17.00. Efter gudstjenesten
i kirken fortsætter vi i Kirkehuset med spisning hvor der er forskellige indslag.
Velkommen til alle børn 0-6 år
og deres forældre og søskende.

Alle er velkom
ne.

/23

Konfirmander 2022

ander til Herning Kirke
Indskrivning af konfirm
Bifrost og Herning Fri2022-23 for Parkskolen,
w.folkekirken.dk/livetsskole kan foretages på: ww
tion/konfirmandtilmelbegivenheder/konfirma
mID og begge forældre
ding - Man skal benytte Ne
e underskrift.
skal give deres elektronisk
le bliver
Midtjyllands Kristne Frisko
inviteret på anden vis.

Sogneudflugt

Torsdag den 25. august med afgang fra kirken kl. 9.00
Turen i år går til Horsens, en både interessant og hyggelig
by med massevis af kulturelle og historiske oplevelser.
Traditionen tro byder programmet på:
• Formiddagskaffe i idylliske omgivelser
• Servering af en 2-retters menu på en hyggelig kro
eller restaurant
• Eftermiddagskaffe
Forventet hjemkomst til kirken ca. kl. 18.00.
Pris for transport i bus, middag (ekskl. drikkevarer) og kaffebord: 350 kr. pr. pers. Beløbet betales ved tilmelding til
kirke- og kulturmedarbejderen Frauke Meldgaard senest
onsdag den 22. juni.

Bøn i
Kirken
I en kristen menighed er
bøn til Gud helt afgørende.
Vi inviterer til bøn for kirken og menigheden, og mødes onsdag den 1. juni kl.
17.00 i Sakristiet.
Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden, præster og ansatte, aktiviteter
i menigheden, for byen og
landet.
Alle er velkomne.

Velkommen til årets sogneudflugt!
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Fotos: Erling Jørgensen og Jens Moesgård Nielsen

Glimt fra konfirmation
i Herning Kirke 2022
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FORENINGER MED TILKNYTNING TIL HERNING KIRKE
Missionshuset
Bethania

Torvet 9, Herning • tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

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«

Anonyme 		
Alkoholikere

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00. Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere« i kirkens Krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Børn
& Unge
Herning Kirkes Legestue

Kirkernes familiefest på Torvet

Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen
med deres mor, far, bedsteforældre.

Lørdag den 10. september kl. 10.00 - 13.00

Ingen tilmelding nødvendig - bare mød op!
Hver fredag kl. 9.30 - 11.30 i kirkehuset
Herning Kirkes Legestue holder sommerferie fra og med fredag den 3. juni.

Babysalmesang
For ca. 2-7 måneder gamle babyer ved kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard.
Babysalmesang stimulerer barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme
med salmerne i centrum – og skaber fortrolighed med
kirkerummet.
Vi mødes i kirken torsdage kl. 10.15-11.00 med efterfølgende kaffe og the i Kirkehuset. I alt 8 gange.
Nyt hold begynder torsdag d. 1. september.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Frauke Meldgaard på mail smh@herningkirke.dk eller på tlf. 52 11 18 61.

Torvet vil denne formiddag være fyldt med masser
af sjove børneaktiviteter, bl.a. en
»Noas Ark«- hoppeborg og en
såkaldt børnetrailer fra KFUM
og KFUK, hvor der indbydes
til mange forskellige aktiviteter
som fx at gå på stylter.
Der vil også være musik, leg,
banko og gøgl, og selve forkyndelsen er der selvfølgelig også tænkt på.
Der vil være gratis kaffe, saft og kage til alle der kigger
forbi.
Kom og vær med til en festlig dag på Torvet,
hvor alle er velkomne!

Der er plads
til 12 babyer
på et hold.
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KONCERTER
I HERNING KIRKE
Koncert med Bent Bro og Anders Toft Bro
Onsdag den 15. juni kl. 19.30
Far og søn byder på deres egne sange og viser krydret med anekdoter
fra Vesterhavet, men også masser af
fællessange - så der er rig mulighed
for at synge med. Denne kirkekoncert er arrangeret af Gigtforeningen,
og der er fri entré.
Cello og klaver
Onsdag den 13. juli 		
kl. 19.00
Andreas Broch, cello og Jesper Thimsen, klaver. Ved
denne koncert skal vi høre
celloens smukke toner i
kirkerummet, og de to musikere spiller romantisk og
klassisk musik af komponister som f.eks. Beethoven,
Dvorak og Schumann. Der
er fri entré.
Trompet Gallakoncert med Herning Kirkes Drengekor
Onsdag den 17. august kl. 19.00
For one night only... i samarbejde med Herning Kirkes Drengekor
og dirigent Charlotte Rowan præsenterer Ensemble Hovaldt på deres turné en stjernerække af solister. De er hver især unikke til at
spille på et messinginstrument. Koncerten byder på soloindslag med
orgel og forskellige andre konstellationer ligesom alle seks musikere
optræder sammen Til dagligt er musikerne ansat i BBC London,
Det Kgl. Kapel, Bayerischen Rundfunks, Wiener Philharmonikerne,
Copenhagen Phil mv.
Billetpris: 200 kr. Billet salg via www.herningkirkesdrengekor.dk
Dørene åbnes kl. 18.15.
Operagudstjeneste og operaklokker
Søndag den 28. august
I forbindelse med Herning
Operafestival medvirker operasanger Kristian Bordoy ved
gudstjenesten, som i øvrigt
transmitteres på DR P1. Efter højmessen vil klokkenist
Benjamin Davis Maack tage
plads i tårnet ved klokkespillet. Her vil han underholde kirkegængerne og folk på torvet med en række kendte operahits inden det
videre program i operafestivalen på torvet.
Når intet andet er anført,
er Herning Kirke arrangør af koncerten.
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Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
2. september: Stud. teol.
Alexander Engberg Vinkel, Aarhus.
Gudstjenester for alle!
Med salmer, rytmiske
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i
Kirkehuset.
Se mere på facebooksiden:
Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke

Herning Kirkes
Drengekors
sommerkoncert
Torsdag den 16. juni kl. 19.30
Herning Kirkes Drengekor glæder sig til at
præsentere en musikalsk fest fuldt af sommer, sol og skøn natur. Programmet er en
eksplosion af alt det bedste fra det klassiske korrepertoire, som handler om at fejre
sommerens glæde.
Billetpris: 100 kr./50 kr. for børn
under 18 år. Billet salg via:
www.herningkirkesdrengekor.dk
Dørene åbnes kl.18.45

BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Butik - Service - Værksted
Til Professionel og Fritid

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?

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

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

- 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

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

- vi bygger på dialog og samarbejde!

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.

Velkommen til Hotel Herning

Velkommen til Hotel Herning 11

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

Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
11-05-2015
Vardevej 9  7400 Herning
Tlf.: +45 97
22 24 00
• Gardiner på
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PLADS TIL DIN
ANNONCE

16:55:59

specialmål til
dine vinduer

• Vi klarer alle
tænkelige
gardintyper
• Både til
private og
til erhverv

www.hotelherning.dk

www.hotelherning.dk
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

5.

Pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

6.

2. pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

12.

Trinitatis søndag

19.
26.

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

10.00

Gudstjeneste

JMN

10.00

Gudstjeneste

JMN

Herning Kirkes Missionsprojekt

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

1. s. e. Trininatis

Dansk Bibelinstitut

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

2. s. e. Trininatis

Folkekirkens Ungdomskor

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

Godtfred
Larsen

3.

3. s. e. Trininatis

Diakonissestiftelsen

10.10
10.30

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

10.

4. s. e. Trininatis

Sct. Nicolaitjenesten

10.30

Gudstjeneste

Leif
Mortensen

17.

5. s. e. Trininatis

Kirkens Korshær, Herning

10.30

Gudstjeneste

PNK

24.

6. s. e. Trininatis

Tværkulturelt center

10.30

Gudstjeneste

JMN

31.

7. s. e. Trininatis

Diakonhøjskolen

10.30

Gudstjeneste

JMN

7.

8. s. e. Trininatis

Folkekirkens Mission

10.30

Gudstjeneste

BK

14.

9. s. e. Trininatis

Blå Kors Varmestue

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

21.

10. s. e. Trininatis

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

28.

11. s. e. Trininatis

Folkekirkens Nødhjælp

10.00

Gudstjeneste
Radiotransmission (P1)
Frimesse

JMN

JUNI

JULI

AUGUST

16.30

BK

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

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.

KIRKEKAFFE Efter højmesser er der gratis kirke-		
kaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
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.

HERNING KIRKE
PÅ FACEBOOK
Find Herning Kirke
på facebook 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

Foto: Erling Jørgensen

Kirke for børn: Ved ca. to højmesser i måneden er
der »Kirke for børn« Det foregår under prædikenen, hvor børnene går i Kirkehuset. For alle børn.

