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SET & SKET
MINI-KONFIRMANDUNDERVISER

BISPEVISITATS
Mariæ bebudelsesdag - Søndag den 18. marts kl. 10.00
Biskop Henrik Stubkjær afholder visitation i Herning
Kirke denne dag.
Sognepræst Bo Knudsen prædiker og derefter vil biskoppen holde en tale til menigheden og forestå nadveren og resten af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten fører biskoppen samtaler med kirkens præster, menighedsrådet og kirkens øvrige ansatte
om menighedens liv og virke. Midt-Vest pigekor medvirker denne dag ved gudstjenesten. Velkommen til
festgudstjeneste i Herning Kirke.

Karen Nygaard Jensen er
ansat på deltid til undervisning af mini-konfirmanderne.
Karen bor i Timring og
er gift med Anders. Udover at undervise minikonfirmander er Karen
ansat som evangelist/missionær i Vildbjerg og har
i efteråret også undervist
mini-konfirmander ved
Holstebro Kirke. Karen har allerede i efteråret undervist to hold mini-konfirmander fra Midtjyllands Kristne
Friskole, og har i øjeblikket et hold fra Parkskolen.

NY KONSTITUERING
Menighedsrådet har ved det nye kirkeårs begyndelse konstitueret sig på ny. Formand,
næstformand, kasserer og kirkeværge blev genvalgt. Arne Laugesen afløser Elin Høyer
Hansen som kontaktperson til kirkens personale, og Tobias Ramm Eberlein afløser
Klaus Lytzhøft som sekretær i menighedsrådet.
Arne
Laugesen

Tobias Ramm
Eberlein

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

Kirkens kontor

Østre Kirkevej 1 ◆ 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

Herning Kirkes Hjemmeside: www.herningkirke.dk
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2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk
Fridag: mandag

◆

27 40 13 74

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 juni - august 2018 indleveres
senest 20. april 2018.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S ◆ 97 17 11 22

Adresser

Af sognepræst
Bo Knudsen

livets kæber

Når der sker et alvorligt trafikuheld, sker det nogle gange,
at mennesker må skæres fri ved at f.eks. bilens tag bliver
klippet af. Det bliver gjort af dygtige reddere, som bruger
et hydraulisk værktøj, som er meget stærkt, og som kan
klippe gennem jern og andet. I USA kalder de det specielle
værktøj for »Jaws of life«. Det betyder »livets kæber«, og det
siger noget om virkningen af dette specielle værktøj. Mennesker, som sidder fast midt i en ulykke, som ikke selv kan
komme fri, og som andre heller ikke kan hjælpe fri, bliver
af dette specielle værktøj klippet fri, og redder dermed livet.
Vi kan godt sammenligne situationen med Guds redningsaktion for verden.

hvad er menneskers
situation?

			

Den er ifølge Bibelen, at alle mennesker er syndere. »Der
er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig,
ingen, der søger Gud« (Rom, 3,10-11) og »Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud«
(Rom. 3,23). Bibelen lader ikke nogen tvivl tilbage om, at
alle mennesker er i den samme situation, at vi er syndere,
og derfor dømt til undergang og fortabelse.
Der lades heller ikke nogen tvivl tilbage om, at vi
ikke selv kan komme ud
af denne situation.

gud greb ind!
Det, der går som en rød tråd gennem hele Bibelen, er, at
Gud greb ind for at ændre denne situation. Et barn blev
født i stalden i Betlehem, det var Guds søn – ja, det var Gud
selv der kom til os. Han voksede op og begyndte at tale om
Guds rige, om omvendelse og tro og om evigt liv. Men han
fik en hård skæbne. Han blev lagt for had og hængt op på
et kors og led døden.

»livets

kæber«

Var det en fejl? Nej, det var Gud, der brugte »Jaws of life«
-»Livets kæber« til at befri mennesker fra synd og død og
fortabelse. Vi kunne ikke klare det selv, og ingen anden
kunne gøre det for os. Gud gjorde det ved at lade Jesus
træde i vores sted og lade ham lide døden i stedet for os.
»Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham« (2 Kor 5,21).
Derfor er der grund til at fejre påske igen i år.
For det vi fejrer, er at Gud har købt os fri fra døden og fortabelsen og i stedet givet evigt liv til enhver som tror.
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Konfirmander

i

He

72 konfirmander begyndte i september på konfirmandundervisning ved
kirkens præster. Siden dengang har de lært en masse om Gud, Jesus og
Helligånden. De har lært om kirken, bibelen, salmebogen, De 10 bud og
en hel masse mere. De har naturligvis også lært om Paulus og Luther
og Grundtvig. Tirsdag eller torsdag morgen er de mødt op i kirkehuset til konfirmandundervisning og sunget salmer og meget andet. Nogle
temadage og en lejr er det også blevet til. Nogle af det er også kommet

SØNDAG 8. APRIL KL. 10

SØNDAG DEN 29. APRIL KL. 10

PARKSKOLEN M.FL.

BØRNESKOLEN BIFROST

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henriette Muraskaite Aagaard, 				
Nørregade 5, st. th., Herning
Lea Nathalia Jepsen Østergaard Aas, Lundvej 21,		
Herning
Julie Victoria Bernbom, Kikkenborgvej 21, Herning
Steffi Bro Gnanarajah, Tranekærvej 24, Tjørring
Lærke Honoré Jørgensen, Færøvej 11, Herning
Nicklas Ankerstjerne Klausen, Koustrupparken 127, Lind
Marcus Amdi Madsen, Rågevej 22, Ikast
Niklas Marcher Mooney, Holmparken 52, 2. th., Herning
Gustav Mølby Nielsen, Brændgårdvej 5, 2. th., Herning
Lasse Thorsø Nielsen, Hasselvej 8, Herning
Mira Ørregaard, Fynsgade 70, st. 2, Herning
Emma Dræby Fomsgaard, Valdemarsvej 319, Herning
Lotte Liv Jensen, Manøvej 5, Herning

•

Victor Neil Laursen, Lundbyvej 10, Aulum

•
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•
•

Kathrine Duus de Voss, Sjællandsgade 12A, Herning
Mikkel Hoff Grønkjær, Nordgaden 8, Snejbjerg
Julie Østergaard Hansen, Nr. Lindvænget 33, Lind
Nora Birner Hansen, Kærmindevej 32, Herning
Sofie-Amalie Heide, Bøgens Kvarter 94, Gullestrup
Ditte Marie Jonsson, Korsørvej 24B, st, Herning
Gaia Vallentin Kjeldsen, Syrenvænget 5, Thyregod
Niels Kristian Hjelm Kristense, Monradsgade 25, Herning
Tilde Domino Kristensen, Skjernvej 1, Arnborg
Emil Sand Majlund, Islandsvej 27, Herning
Olivia Lykke Ehlers Nielsen, Køgevej 20, Herning
Anna Otkjær, Finsensgade 21, Herning
Julia Pedersen, Fynsgade 58, 1. th., Herning
Mathilde Marie Grundahl Persson, Fynsgade 9, Herning
Caroline Riis Gaardsted Petersen, Museumsgade 50,
Herning
Tobias William Hauge Petersen, Torneåvej 9, Ikast
Freja Elmelund Thissenius, Rossinisvej 8, Herning
Thomas Kjær Thorsen, Museumsgade 22, Herning
Victoria Kring Østergaard, Gl. Landevej 104, Herning

erning

Kirke 2018

i kirkens konfirmandklub UNIK
tirsdag aften og jævnligt har de deltaget i gudstjenesten om søndagen.
De mangler et par måneders undervisning endnu inden de er klar til at
blive konfirmeret på to dage i april
og to dage i maj.

LØRDAG DEN 5. MAJ KL. 10

SØNDAG DEN 6. MAJ KL. 10

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederik Skytte Clausen, Liselundvej 30, Herning
Jens Stampe Damgaard, Schubertsvej 15, Herning
Jonas Bank Jensen, Rosenholmvej 30, Herning
Marcus Frifeldt Jørgensen, Vildrosevej 4, Herning
Filip Knudsen, Nørre Alle 1, Herning
Silas Kolsboe Lejbølle, Blomstertoften 47, Herning
Nicklas Markussen, Gjellerupbakken 15, Gjellerup,
Herning
Lucas Kjær Mikkelsen, Nedertoften 81, Herning
Victor Rindom Skovsgaard, Velhustedparken 33, Kibæk
Lea Skovbakke Andersen, Rosenvænget 11, Herning
Viktoria Rønde Bak, Søndertorp 37, Gjellerup, Herning
Celie Marie L Christoffersen, Brogårdvej 27, Herning
Sara Cecilie Stochholm Fiil, Revlingens Kvarter 3, Herning
Mette Kristine Hansen, Brændgårdvej 15, 2. th., 		
Herning
Caroline Rosengaard Jensen, Jordbærmarken 29, 		
Herning
Lærke Fløe Sivebæk Kristensen, Sikjærvej 10, Herning
Line Kærgaard Kølbæk, Chopinsvej 14, Herning
Michelle Stokholm Pedersen, Svanevej 34, Herning
Olivia Rønde Raabjerg, Hørmarken 130, Hammerum,
Herning
Millie Thorning Sunesen, Odinsgade 17, Herning
Natasja Østergaard Sønderup, Remmevej 20, Herning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silas Østergaard Christensen, Munkgårdkvarteret 234,
Snejbjerg, Herning
Tobias Nymark Christiansen, Kingosvej 27, Herning
Frederik Lyrum Klauber, Hybenvænget 10, 		
Vildbjerg
Valdemar Markussen Nørgaard, St. Lundgård Vej 33,
Herning
Laurits Romvig Schou, Rugvænget 11, Herning
Noah Thomas Sørensen, Liselundvej 1, Herning
Hjalte Bæk Østerby, Herningvej 76, Vildbjerg
Martha Marie Schøler Christensen, Klintevænget 8,
Herning
Ditte Friis Kronvold, Nedertoften 35, Herning
Kristina Øhlenschlæger Lauridsen, Sandfeldparken 81,
Kibæk
Louise Moesgaard, Nørre Lindbjerg 27, Gjellerup, 		
Herning
Fiona Mørkbak, Lange-Müllers Vej 9, Herning
Mathilde Lange Nielsen, Rosenholmvej 70, Herning
Thea Josefine Stendorf, Sneppevej 33, Herning
Anna Aunsbjerg Villadsen, Egebakken 23, Herning
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PÅSKEMÅLTID
I KIRKEHUSET
rts kl. 16.30
Skærtorsdag aften den 29.ma
rss og disciplene gjorde skærto
Vi spiser sammen ligesom Jesu
det
som
get op på samme måde
dag aften. Et måltid, der er byg
),
urter, brød, kød, frugt og vin
e
jødiske påskemåltid (med bitr
påskefejring.
men fokuseret på den kristne
å
kevækkende påskemåltid – ogs
Velmødt til et festligt og tan
sam
vi
går
et
ltid
må
r
kab. Efte
med plads til samvær og fælless
kl. 19.00
men til gudstjeneste i kirken
l26. marts til Jens Moesgård Nie
Tilmelding: Senest mandag den
sen, 97121256/jcmn@km.dk
Pris: 100 kr.

O pslags
PALMESØNDAG
Familiegudstjeneste
Søndag den 25. marts kl. 10.00
Påskeugen begynder med en festlig familiegudstjeneste i
Herning Kirke, hvor der er plads til hele familien.
Vi skal høre om hvordan Jesus bliver salvet i landsbyen
Bethania.
Minikonfirmander fra Parkskolen medvirker ved gudstjenesten og afslutter deres forløb.

BLIV INDSAMLER

– Støt hjælp til selvhjæl
p
Søndag den 11. marts kl.
10-16 deltager Herning
Sogn igen i Folkekirken
s Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Hjælp til selvhjælp
Der må tænkes i nye ban
er for at vinde kapløbet
med klima, flygtningest
rømme og befolkningstilvækst og gøre en forskel
for de fattigste mennesker
på kloden. Pengene går til
støtte af projekter som:
Opdræt af fårekyllinger
, der males til insektme
l,
som kan bruges til bland
t andet næringsrige kiks.
Dyrkning af køkkenhaver
på højkant. Man bruger
mindre vand og samtid
ig kan man firedoble sin
høst. Det giver nærende
mad til både at spise og
sælge af.

Foto Mikkel Østergaard

Meld dig som indsamler
hos Nirmali M Olesen på
40 96 87 80 eller mail@molesen.dk - eller mød op
i Kirkhuset på dagen! Er
man fra 13-17 år skal ma
n
gå to og to sammen.
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Søndag den 8. april kl. 16.30
stjenester, som kombinerer det
FRImesse er en ny form for gud
former.
kendte fra højmessen med nye
tilles
pizza i kirkehuset. (Pizza bes
Efter gudstjenesten spiser vi
gen)
inden gudstjenesten ved indgan
Alle er velkomne!

KIRKEHØJSKOLE
Lørdag den 3. marts i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 1:
Professor dr. phil. Lars-Henrik Schmidt, København.
»Al den snak om etik og dannelse«.
Lørdag den 7. april i Hedeagerkirken, 		
Gl. Kirkevej 33:
Sognepræst Mikkel Wold, København. 		
»Den levendegørende tradition«.
Tidsplan
9.30: Morgensang
9.45 - 10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00 - 11.45: Foredrag (2. afd.)
Flere oplysninger på www.herningkirkehoejskole.dk

stavlen
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. marts i Bethania: Regionsleder
Hilbert Dam, Løsning. »Da bøjede Han sig ned til
mig« fra salme 40.
Torsdag den 15. marts i kirkehuset: Sognepræst
Mona Kjær Nielsen,Snejbjerg. »Påskens ritualer
og salmer«.
Torsdag den 5. april i Bethania: Missionær Heri
Elttør, Aulum. »Venter med længsel«.
Torsdag den 19. april i kirkehuset: Døvelærer
Lilly Krarup, Snejbjerg. »Oplevelser i døves verden
i Danmark og Nigeria«.
Torsdag den 3. maj i Bethania: Præstekone Birte
Marie Kristensen, Hvide Sande. »Danmission og
Den Lutherske Kirke i Tanzania«.
Torsdag den 17. maj i kirkehuset: Afdelingsleder Daniel Laugesen, Herning. »Heragården« - et
kristen hjem for autister.
Kaffebord á 20 kr.
Alle er velkomne

KIRKECAFÉ

EN

Kirkecaféen byde
r hver onsdag på
et
interessant og in
dholdsrigt progra
m
,
gerne med fokus
på et bestemt em
ne
,
som fx musik og
sang, livshistorie
r,
litteratur, billede
r, kreativt værkst
ed,
dagens gæst og m
.m..
Kirkecaféen åbne
r sine døre hver
onsdag fra kl. 10
.00 til 12.00 i kirk
ehuset og er åben
for alle.
Kaffebord 20 kr.

SOGNEAFTNER
Vi fortsætte i marts og april rækken af spændende sogneaftner med
to spændende emner ved lokale kræfter.
Onsdag den 14. marts: Livet og døden
Bedemænd Bente og Jørgen Ødegaard
vil fortælle om, hvad der er vigtigt at
tale om, før det er for sent: Organdonation, livsforlængende behandling
og ønsker i forbindelse med dødsfald.
Endvidere de vil fortælle om deres oplevelser som bedemænd.
Onsdag den 11. april: »Sange om afmagt og håb«

I mere end 40 år har det irske rockband U2 sunget om livet, meningen, troen, kærligheden - og
håbet. Det er sange med smerte og glæde, med
kant og appel, det er sange, der stiller spørgsmål:
Hvordan bevare troen, kærligheden og håbet i en
verden med mistillid, had og terror? Foredrag
(inkl. musikvideoer) ved sognepræst Jens Carl
Moesgård Nielsen, som har skrevet en bog om U2 - Himmel og hav
i ét - U2´s sange som salmer.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30
og der er en entrépris på 50 kr. pr. aften.

DITATION
KRISTEN ME
e Bøn, har

ill
n, også kaldet St
Kristen Meditatio
en. Her tilirk
dk
ol
en
rken sid
været en del af ki
, præget af
for åndelig praksis
budt som en form
else omkring
, fokus og fordyb
stilhed, enkelhed
bejder Fraue- og kulturmedar
Guds ord. Ved kirk
ke Meldgaard.
og 21/6
: 15/3, 19/4, 17/5
Følgende torsdage
kirken.
kl. 16.15-17.00 i
sms til 20 27
ge. Tilmelding via
lta
de
at
is
at
gr
er
Det
e.dk
smh@herningkirk
98 27 eller mail til

FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE
Folkekirkens familiestøtte tilbyder i foråret to kursustilbud:
PREP-kursus: Kommunikationskursus for par med børn. 		
Hvordan tale bedre sammen og forstå hinanden. 		
Vildbjerg Kirkecenter den 20.-21. april
KIFF-kursus: Samarbejdskursus for skilte forældre. Fokus på
problemhåndtering, kommunikation og barnets perspektiv. 		
Baunekirken, Tjørring den 4., 11. og 18. april.
Tilmelding og mere information: www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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U2 i Amsterdam.

er kærligheden
virkeligt det største ?
efterladte breve
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Paul Hewson - eller Bono, som han oftest kaldes, fylder i maj 58 år, og han
har i mere end 41 år været forsanger i et
usædvanligt sejlivet rockband: U2. Fra
fire unge mænd i alderen 15-16 år fandt
sammen i 1976, har de holdt sammen
og udgivet 14 albums fra 1980 - 2017.
På det seneste album »Songs of Experience« ser Bono på livet her og nu med
hele sin livserfaring. I 2014 kom tvillingealbummet »Songs of Innocense«,
som tog livtag med livsbegivenheder i
Bonos liv fra han var barn og ung. Nu
fortsætter dette selvbiografiske perspektiv, men nu er det fra den 57 åriges
erfarne perspektiv. Bono, som er gift på
36 år med Alison og har fire børn.

På albummet har han skrevet 13 sange,
som en slags breve til sin kone, sine
børn, til sig selv, til USA, til enhver som
vil lytte. Og han skriver dem med alvor
og intensitet, som om det er efterladte
breve fra en afdød. Han skriver altså
væsentligt og afgørende og stiller sine
tilhørere store spørgsmål og giver store
svar!

spørgsmål til dig!
Er kærligheden virkelig det største - eller er det bare noget pladder at sige sådan? Albummet åbner med »Love is all
we have left« og slutter med de to sange
»Love is bigger than anything in its way«
og »13 (There is a light)«, og i de tre sange er der en insisterende fastholdelse af
kærligheden som det største på trods af
ondskabens magt. De tre sange kan ses
som en udfoldelse af Korintherbrevet
13, hvor Paulus siger at kærligheden er
det største.
Kan vi høre Guds stemme, der taler til
os med opråb, kald, håb og som kalder os hjem og viser os vej (»Lights of
home«)? Eller står jeg i vejen for mig
selv med min indadvendte optagethed
af mine egne problemer (»Get out of
your own way«)?
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Songs of
Experience Vinyl.

Hører jeg kaldet til handling, der er i
enhver god drøm - eller vil jeg helst at
blive i den uforpligtende drøm? Forstår
jeg konsekvensen af at Jesus altid er på
de svages side? Er det rigtigt at Jesus er
med de fortvivlede bådflygtninge på vej

over Middelhavet? Kan man kalde Jesus
for Refujesus (som Bono gør i »American Soul«)? To sange yderligere handler
om den forfærdende situation i Syrien:
»Summer of Love« og »Red Flag Day«.
Giver du efter for fortvivlelsen, mister
du modet og troen («The Little things
that gives you away«)? Eller vælger du,
når mørket, løgnen og fake news breder
sig, at fastholde at der er lys og at vi kan
være lys (»The Blackout«)?
Alle disse spørgsmål bliver du ramt af,
hvis du lytter til U2’s »Songs of Experience«. Der bliver sat ord på fortvivlelse,
sorg, frustration, ligesom der også er
kærlighedssange, der rummer taknemlighed over selv at være elsket (»You´re
the best thing about me« og »Landlady«)
og en humoristisk sang med selvindsigt, når Bono ser på sig selv som den,
der krænger sin sjæl ud for at få et publikum (»The Showman«).
»Songs of Experience« er en alvorstung
og lysende, dragende plade, der blander
det håbefulde med det smertefulde.
Blander det personlige og eksistentielle
med det storpolitiske og det åndelige.

kærligheden er hvad
vi har tilbage
U2 fastholder at kærligheden er det
eneste, vi kan bygge på og at vi skal
turde handle på det kald som lyder til
os fra Gud.
Det er et på alle måder stort album, der
modent og ærligt vil fastholde troen på
at størst af alt er kærligheden trods alt.

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.
Entré 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
kirkehuset.

BABYSALMESANG
For ca. 2-9 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. Alle pladser er desværre
optaget på forårsholdene. Nyt hold begynder til august. Tilmelding til Frauke
Meldgaard - smh@herningkirke.dk/ 20
27 98 27.
Der er plads til 12 babyer på et hold.

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

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

NORA’S ARK

FOR BØRN
& UNGE

ANONYME 		
ALKOHOLIKERE

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: 7. marts, 11. april og 9. maj.
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 20 27 98 27 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

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

Gudstjenester i børnehøjde og fæll
esspisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn
er
gratis. Info: smh@herningkirke.dk
Onsdag den 21. marts
Onsdag den 25. april
Onsdag den 23. maj
Hver gang kl. 17.00 – 18.45
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.
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BESØGSTJENESTEN
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt:
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgaard på tlf. 20 27 98 27.

9

Musik
i herning kirke
Fredag den 23. marts kl. 17.00: Værkstedskoncert med sangere fra Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor. Gratis
adgang.
Søndag den 18. marts kl. 10.00: Højmesse
Maria Bebudelse med MidtVest Pigekor.
Fredag den 30. marts kl. 17.00: Improvisation over langfredagstemaer ved organist
Kristian Marius Andersen.
søndag den 1. april kl. 10.00: Påskehøjmesse med musik af Per skriver.
Fredag den 13. april kl. 17.00: Minikoncert med Herning Kirkes Drengekor og
Christopher Robinson. Markering af 10 års
samarbejde. Entre 80 kr.
Fredag den 20. april kl. 17.00: Værkstedskoncert med sangere fra Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor. Gratis
adgang.
Torsdag den 10. maj kl. 10.00: Kr. Himmelfart med musik af Bo Gunge.
Søndag den 20. maj kl. 10.00: Pinsehøjmesse med musik af John Høybye.
Fredag den 25. maj kl. 17.00: Værkstedskoncert med sangere fra Herning Kirkes
Drengekor og MidtVest Pigekor. Gratis
adgang.
Torsdag den 31. maj kl. 16.30-21.40:
4. Sangfest med korsangere og andre sangglade mennesker. Kom og syng i kor med
Herning Kirkes Drengekor. Afsluttes med
gudstjeneste kl. 21.00 Detaljer på www.
herningkirkesdrengekor.dk

FOF-Kirkekoncert

Søs Fenger
Torsdag d. 22. marts kl. 19.30 i Herning Kirke
En uforglemmelig aften i selskab med Søs Fenger og hendes stjerneband.
Hør sangene fra Søs’s hitkatalog som f.eks. »Holder Øje Med Dig«, »Inderst Inde«, »Sidste Time«, »Hvor end jeg går hen«, nogle af de nye, som
radioørehængerne »Kun Et Liv« og »Er Det Så Forbi« (bl.a. fra Toppen
af poppen). News hits som »Du Er« og »Jeg Elsker dig« er også med på
repertoiret. Søs har herudover udvalgt en række ynglings sange.
Glæd dig til en koncert, hvor Søs, i tæt kontakt med publikum, personligt og ærligt øser ud af sine mange oplevelser fra et begivenhedsrigt
liv som sangerinde, kvinde og store sociale engagement - om sin store
passion; musikken og de virkelige historier bag de mange, gode sange!
Entré: 190 kr./ 172 kr. Billetsalg på www.fof.dk/ herning

rytmiske gudstjenester
Herning

6. april: Ungdomskonsulent Andreas Bøge, Børkop.
4. maj: Præst Andreas Kammersgaard Ibsen, Holstebro. 		
Emne: Tro med sko på.
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.

Folkekirkens Besøgs- og Aflastningstjeneste i Her-

ningBang
Kommune
inviterer
til en spændende inspiraBesøg
& Olufsen
Herning

tionsaften i Herning Kirke tirsdag den 13. marts kl.
19.30. Emne: »Magt og afmagt i menneskelige relationer« v/ Conny Hjelm, Underviser
og supervisor, Center for diakoni
og ledelse, Dianalund.
Tilmelding senest den 6. marts til
Kirke- og kulturmedarbejder Frauke
Meldgård - tlf. 20 27 98 27, 		
smh@herningkirke.dk - Pris: 30 kr.

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

10

20.00

2. marts: Præst Scot Christensen, Herning.

inspirationsaften

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

kirke kl.

Alle er velkomne!

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

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

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95

www.gardin-mester.dk

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN

SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode
håndværk skabt med de reneste råvarer.

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

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

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
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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.

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
kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

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
SES: Svend Erik Søgaard
Gudstjenester kl. 8.30
foregår i Sakristiet.

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

