KIRKEBLAD FOR HERNING SOGN | MAR · APR · MAJ 2020

Store forandringer i vente
Fem organister på 130 år
Når spillet slutter
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Store omvæltninger
2020 bliver året hvor der kommer til
at ske store ændringer i Herning Kirke. Efter mere end 35 år går organist
Mads Bille på pension (læs side 8) og
to nye kirkemusikere begynder pr. 1.
juni. En førsteorganist og en organist, der er dirigent og korleder for
Herning Kirkes Drengekor.
Dertil kommer indvielsen af det
længe ventede kirkehus, som vi også
regner med at kunne tage i brug i løbet af juni.

Ydermere er det i år vi har menighedsrådsvalg og 12. maj er der orienteringsmøde om det (læs side 6).

Og så bliver ca. 80 unge mennesker
konfirmeret ved fire festlige gudstjenester (se deres navne side 4-5).

Et væld af aktiviteter med foredragsrække om tilgivelse, koncerter af
mange slags og mange fællesskaber
– f.eks. KirkeRod, der er et tilbud om
spisning for alle aldersgrupper – fra
0-100 år (se alle aktiviteter på siderne
6-7 og 9-12).

Midt i foråret fejrer vi kirkens allerstørste fest, påsken (læs om påsken
side 3).
Og endelig udgiver Bibelselskabet
også en helt ny bibeloversættelse Bibelen 2020, som konsekvent er nutidig i sit sprog. I den anledning sender
vi et magasin med kirkebladet, der
sætter fokus på den nye mundrette
oversættelse.
God læselyst.

ADRESSER
PRÆSTER

Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20 ◆ 97 12 12 56
jcmn@km.dk ◆ Fridag. mandag
Sognepræst Bo Knudsen
(sygemeldt foreløbig indtil 15/3)
Erik Nikolajsen (vikarierer for Bo 		
Knudsen foreløbig indtil 15/3)
30241951 ◆ eriknikolajsen1@gmail.com
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

KIRKENS KONTOR

Gullestrup kirke ◆ Løvbakkevej 9
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
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2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag. mandag
Organistassistent Charlotte Rowan
50 31 58 97 ◆ chmdr1936@gmail.com
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk
Fridag. mandag

◆

27 40 13 74

Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Torvet 12 ◆ 52 11 18 61
smh@herningkirke.dk
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Når spillet slutter
Af sognepræst
Bo Knudsen

Mon ikke de fleste på et eller andet
tidspunkt har været med til at spille
Matador.
Spillet handler om at samle mest muligt sammen og blive så rig som muligt. Man skal have købt nogle grunde
og helst have fat i dem, inden de andre
spillere lander på dem.
Og det er ikke ligegyldigt, hvilke
grunde man får fat på. Nej, det skal
være de grunde, som der er noget ved,
nemlig dem som giver godt. Rådhuspladsen og Frederiksberggade. Amagertorv, Nygade og Vimmelskaftet
er også gode nok, men der er ikke så
meget ved at få Hvidovrevej og Rødovrevej, for man kan ikke rigtigt tjene
noget, når de andre lander der.
Imidlertid er det ikke nok med, at
man skal have fat på grundene. Der
skal også sættes huse på dem, og hoteller, så det bliver rigtigt dyrt for
medspillerne at lande derpå. Man kan

blive meget optaget af at spille sådan
et spil Matador, og tonen kan også
godt blive lidt skinger - såmænd både
hos børn og voksne, fordi man bliver
optaget af at vinde spillet, og fordi
man glemmer, at det kun er et spil, og
at der er én regel, som gælder for alle.
Nemlig, at når spillet slutter, så skal
det hele lægges tilbage i æsken. På
det tidspunkt kan man have samlet
nok så meget. Man kan eje stort set
alle grunde hele spillepladen rundt,
men betingelserne er de samme for
alle spillere. Når spillet slutter, skal
det hele tilbage i æsken. Sådan er det
også i menneskelivet. Når spillet slutter, skal det hele tilbage i æsken.
Da John D. Rockefeller, som af mange bliver betragtet som den rigeste
mand nogensinde i historien, døde i
1937, blev boet gjort op, og der var en
interesseret journalist, som spurgte
advokaten. »Nå, hvad efterlod han sig
så?« Og advokaten kunne svare ganske simpelt og sådan, som det gælder
for os alle sammen. »Det hele!«
Han efterlod sig det hele, for vi kan
ikke tage noget med os herfra. Vi kan

arbejde livet igennem på at skaffe os
større rigdom, så vi kan købe større
og dyrere biler og finere huse og tage
på mere eksklusive ferier, men den
dag spillet slutter, må vi efterlade det
hele.
Det faktum skal vi leve vores liv efter. Jesus fortæller en lignelse om en
uærlig godsforvalter (Læs den i Lukasevangeliet 16,1-13). Med lignelsen
minder Jesus os om, at hvad vi bliver
betroet i livet, skal vi bruge på bedste
måde og være kloge, og han gør klart,
at det er at være klog er at tænke på
fremtiden. Ikke ved at samle os større
rigdom, men ved at betænke, at en
dag skal vi stå for Guds ansigt. Den
dag er det uden betydning, hvad der
står på vores bankkonto. Det eneste,
der har betydning, er, om vi hører
sammen med Jesus Kristus, for det er
ham, der er verdens frelser, og det er
kun ham, der kan hjælpe os på den
dag, nemlig ved at træde i vores sted
og sige. Ham dér, eller hende dér, går
fri af dommen, for jeg har taget hans
eller hendes plads. Det er også dette,
som påsken minder os om, og som vi
fejrer. At frelseren tog min plads!
Velkommen i kirke i påsken.
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Konfirmander

i

He

91 konfirmander begyndte i august/september på konfirmandundervisning ved kirkens præster. Tirsdag eller torsdag morgen
er de mødt op i Bethania til konfirmandundervisning og sunget
salmer og meget andet. De har arbejdet med temaer og bibeltekster. Lært at bruge salmebogen og Bibelen. De har lært om gudstjenesten og kirken, og arbejdet med at finde ud af, hvem Gud er
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SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 9.30

SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 11

PARKSKOLEN

BØRNESKOLEN BIFROST M.FL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Amalie Willemann Halberg Bachmann

•

Casandra Meinved Daniels

•

Clara Renee Villadsen

•

Emma Lunden Svensgaard

•

Emma Møller Pedersen

•

Filuca Johanne Møller Madsen

•

Frida Blaabjerg Radoor

•

Klara Olivia Jonsson

•

Line Ormstrup Poulsen

•

Luna Vallentin Kjeldsen

•

Lærke Lyhne Vaaben

•

Mia Bro Daugaard

HERNING FRISKOLE

•

Mia Elmelund Thissenius

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Signe Otkjær

•

Soffie Bruhn Christensen

•

Anton Fabricius Ravnsgaard Jensen

•

Aske Lykke Bundgaard Sørensen

•

Frederik de Voss Duus

•

Gustav Emil Løve Østerbye

•

Marcus Juhl Bak

•

Mikkel Harrild Weiglin

•

Søren Moesgård Nielsen

•

Theis Victor Buur Andersen

Emilie Sommer Sangill
Ida Thybo Laursen
Karoline Kirstine Pugflod Flarup
Lea Nymark Møller
Lærke Thornvig Mikkelsen
Filip Uno Nygaard Sørensen
Frederik Bo Hollender Pedersen
Jonas Enemærke Krøjgaard
Mikkel Juhl Laustsen
Nicolas Teeranan Bach Nielsen
Thomas Mikkelsen

Luca Muntwiler Johansen
Sophia Krarup Lehmann Jacobsen
Andreas Østergaard Dyrberg
Gustav Saxo Kaasgaard Nielsen
Jeppe Lindøe Gravengaard
Lasse Tolstrup Frydensberg
Lucas Mejer-Hansen
Matthias Junge Jacobsen
Mikkel Østergaard Dyrberg
Niels Mejlhede Kold
Sebastian Stubkjær Højfeldt
Victor Korntoft Mosegaard

erning

Kirke 2020

og hvem de selv er. Nogle temadage og lejre er det også blevet
til, ligesom de jævnligt har deltaget i gudstjenesten om søndagen, for det er en del af konfirmandundervisningen. De er ikke
helt færdige endnu, for der mangler et par måneders undervisning endnu, inden de er klar til at blive konfirmeret på en
søndag i april og på to dage i maj.

LØRDAG DEN 2. MAJ KL. 10

SØNDAG DEN 3. MAJ KL. 10

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•

Anna Christensen

•

Anne Hansen

•

Sarah Lodahl Fomsgaard

•

Katrine Hansen

•

Nikoline Lillelund Hansen

•

Sara Marie Johansen

•

Carla Bernadina Bautista Kastrup

•

Julie Bergenhammer Lieberknecht

•

Hanna Borup Knudsen

•

Annesofie Lund Poulsen

•

Malou Lehmann Petersen

•

Camilla Brinth Schousboe

•

Natascha Lehmann Petersen

•

Julie Nørgaard Slot

•

Sarah Elisabeth Thusholt

•

Louise Dahl Vammen

•

Samuel Andersen

•

Mathias Lyck Berthelsen

•

Magnus Ryssel Cassøe

•

Marius Bonde

•

Johannes Vestergaard Dørken

•

Johannes Eg de Boyett

•

Lucas Ravn Jacobsen

•

Mathias Christian Freundlich

•

Thomas Højland Jacobsen

•

Mikkel Friis Hedelund

•

Peter Dueholm Kristiansen

•

Marcus Østergaard Lauridsen

•

Bertram Scheel Søndberg Lassen

•

Magnus Fedder Pedersen

•

Tobias Fromberg Ørskov Mortensen

•

Marius Kjerulff Pedersen

•

Simon Reinholdt Thomsen Jensen

•

Anton Lenus Seerup

•

Emil Romvig Schou
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OPSLAGS

øde
OBS. Orienteringsm
valget
om menighedsråds
2020

Mariæ
Bebudelsesdag

g den 12.
orienteringsmøde tirsda
Menighedsrådet afholder
ødet afhol, Torvet 9. Orienteringsm
maj kl. 19.30 i Bethania
or menigige menighedsmøde, hv
des sammen med det årl
mgås
budget og regnskab genne
hedsrådets arbejde med
det noget
srådets arbejde. Måske er
Kom og hør om menighed
for dig?

Søndag den 29. marts kl. 10.00 medvirke
r
Midtvest Pigekor endnu engang ved højm
essen og senere samme dag opfører de Pergolesi
s
Stabat Mater (se mere side 10).

Palmesøndag

Påskemåltid

Skærtorsdag den 9. ap
ril kl. 16.30 i Bethania
Vær med til at fejre dette
festlige måltid, hvor vi
trækker paralleller til det jødiske påske
måltid som Jesus fejred
e og forbereder
os til skærtorsdags gudst
jenesten i kirken kl. 19.00
.
Det er fællesskab på tvæ
rs af alle aldre. 3 retter
s menu (særlig
børnemenu), Festligt sam
vær, Leg og konkurrencer
. Pris: voksne
100 kr. Børn 50 kr. Max
300 kr. pr. familie.
Tilmelding senest 6. ap
ril til sognepræst Bo Kn
udsen på bakn@
km.dk eller tlf. 97 12 04
17.
Kl. 19.00: Gudstjeneste
i kirken med nadverfejr
ing med hjemmebagt usyret brød.

Søndag den 5. april kl. 10.00
Minikonfirmandafslutning og familiegudstjeneste. Vi indleder påskefejringen
med en festlig familiegudstjeneste Palmesøndag, hvor minikonfirmanderne
fra Bifrost medvirker. Der er også diplomoverrækkelse.
Velkommen både store og små.

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 foråret. 16. marts,
27. april og 25. maj.

Søndag den 8. marts kl. 16.30
Søndag den 19. april kl. 16.30

som kombinerer
FRImesse er en ny form for gudstjenester,
er.
form
det kendte fra højmessen med nye
. (Pizza bestilEfter gudstjenesten spiser vi pizza i Bethania
les inden gudstjenesten ved indgangen)
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Alle er velkomne.

STAVLEN

Herning
Kirkehøjskole

Sogneindsamling

Tema. Hvilken indflydelse har 			
kristendommen haft?

ind
Folkekirkens Nødhjælp samler
e
igst
til klimahjælp til verdens fatt
Søndag den 8. marts fra 10-16

Lørdag den 7. marts kl. 9.30 – 			
11.45 på Herning Friskole,
H.C. Ørstedsvej 68
Højskoleforstander Thue
Kjærhus, Rønshoved.
»Hvordan har kristendommen haft indflydelse på vort
land?«

være dyrt eller kompliceret.
Klimahjælp behøver hverken at
plante træer, som modvirker
For eksempel kan det være at
introducere sydamerikansk
jordskred eller det kan være at
eligt vejr, i Afrika. Og det kan
quinoa, der kan modstå utilregn
udgravninger af opsamlingsvære opbygning af nye diger og
søer
r.dk og skriv indsamlingssted:
Tilmeld dig på www.blivindsamle
indsamlingslseder Nirmali M
Herning Kirke eller tilmeld dig hos
-olesen.dk
Olesen på 40 96 87 80 eller mail@m
indsamlingslederen i BethaPå dagen henvender man sig til
nia, Tor vet 9, lige ved kirken.

Lørdag den 4. april kl. 9.30 –
11.45 i Hedeagerkirken,
Gl. Landevej 33.
Fhv. Højskoleforstander Jørgen Carlsen,
København. »Har kristendommens menneskesyn med dannelse at gøre?«
Flere oplysninger på herningkirkehoejskole.dk

Kirkecaféen
Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx livshistorier, musik og sang, emner inden for Bibelen og kristendommen, litteratur,
besøg af dagens gæst og m.m.
Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00-12.00 i Bethania og er åben for alle. Kaffebord á 20 kr.

Sogneeftermiddagsmøder
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. 14-16.

Bøn i Kirken

I en kristen menighed er bøn
til Gud helt afgørende. Vi
inviterer til bøn for kirken og
menigheden og mødes
den første onsdag i måneden
kl. 17.00 i Sakristiet.
Det vil sige den 4. marts,
1. april og 6. maj.
Vi vil bede for kirkens
arbejde, for menigheden,
præster og ansatte, aktiviteter i menigheden, for byen
og landet.
Alle er velkomne.

		 5/3 Ingrid Smith, Fredericia. Kristne flygtninge
			 en gave til Danmark.
19/3 Pastor em. Kaj Bohsen, Ikast. 		
			 Mennesker jeg mødte på min vej.

		 2/4 Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.
			 Johs. 3,14-17
16/4 Pastor em. Erik Påbøl Andersen, 		
			 Hvide Sande. Hans Kirk og Fiskerne.
		 7/5 Erna Andersen, Snejbjerg. 		
			 Sådan blev mit liv.
28/5 Tidl. missionær Gudrund Vest, Tarm.
			 Et liv blandt afrikanske kvinder.
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne
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Mads Bille

- Den femte organist
fik et klokkespil og orgelet blev ombygget og det store korpulpitur blev
bygget.
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Sir George Martin var kendt som den
femte Beatle for sin kæmpe rolle i at
The Beatles blev det største rockband
i verden. Han var både producent, arrangør og lystekniker - foruden musiker og dirigent.
I Herning har vi også en Beatle - eller Bille - og han har så sandelig også
spillet en kæmpe rolle for musikken.
Allermest med Herning Kirkes Drengekor, der hele tiden stræber efter at
udvikle sig og som i de 35 år, Mads
har været organist og dirigent ved
Herning Kirke, har udviklet sig helt
enormt.

Kom som 31-årig
Som energisk og initiativrig 31-årig
kom Mads til Herning i 1984 fra en
stilling som områdeorganist i Hadsten. I de første 15 år var han på talrige koncertturnéer med koret, kirken

Herefter tog det fart. Mads grundlagde i 1999 Den Jyske Sangskole, der
underviser drengene fra drengekoret
og pigerne fra Midt Vest Pigekor og
søger at udvikle sang lokalt og regionalt på mange niveauer. Og siden var
Mads med til at etablere Sangens hus,
der er et nationalt samarbejdsforum
for sang og som har et væld af projekter fra bedre sang i børnehaver, skoler,
sang for stressramte og meget andet.
Med drengekoret har han siden 2002
været fem gange i USA foruden
Australien og mange andre steder.

Den femte på 131 år
Først og fremmest er Mads Bille Herning Kirkes femte organist. George
Martin blev Sir, mens Mads blev ridder af Dannebrog i 2010 og begge kan
de kaldes nr. 5. For Mads er nemlig
blot Herning Kirkes femte organist på
131 år! Her løber man ikke af pladsen!

Herning Kirkes
organister 1889-2020
Christian Christensen 1889-1906
Mariane Christensen 1907-1932
Cort Cortsen 1933-1976
Hans Christian Magaard 1976-1984
Mads Bille 1984-2020
Siden halvfemserne har der været
andenorganister og de sidste knap 25
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hele advents- og juletiden er herning kirke åben

8-17 på hverdage,

og her kan man se kirkens italienske julekrybbe.

år har det været to fuldtidsorganister
ved Herning Kirke. Kristian Marius
Andersen er i den sammenhæng som
andenorganist også den femte - men
altså kun på knap 30 år.

Arven efter Mads
Nu holder Mads Bille som organist og
dirigent og efterlader et velsyngende
drengekor og en stor stafet at bære
videre.
Herning Kirke ønsker ikke blot at bære
videre, men også at videreudvikle musiklivet ved Herning Kirke og derfor
bliver Mads ikke erstattet af en, men
to organister - en førsteorganist og en
dirigent og korleder. Det giver gode
muligheder for at fortsætte, hvor Mads
slipper og udvikle koret til nye højder.
Noget af det, der har muliggjort opnormeringen er, at Herning Kirke fremover
vil varetage den kirkemusikalske betjening af det nye hospital i Gødstrup.
Mads er måske nok den femte organist, men han er og bliver den første
Bille og ligesom The Beatles altid vil
stå som noget helt særligt for deres
banebrydende betydning for musikken, vil Mads Bille også gøre det.
Mads holder som organist og dirigent
1/6 2020 efter 35½ år på posten, men
han går dog ikke på pension, i det han
fortsætter på Den Jyske Sangskole
som kunstnerisk chef og på Sangens
Hus som kunstnerisk leder.
Herfra skal lyde et kæmpestort TAK
for indsatsen gennem alle årene.

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

Anonyme 		
Alkoholikere

Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

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.

Børn
& Unge
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.
Kontakt venligst kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard for forudgående tilmelding. Mail til smh@herningkirke.dk eller sms til 5211 1861.
Et babysalmesangsforløb strækker sig over 8 gange, og
deltagelsen er gratis.
Nyt hold
begynder
torsdag den 16.
april kl. 10.15

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 18. marts, 15. april og 13. maj kl. 17.00-18.45
Vi inviterer alle 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 Bethania til spisningen.
Ingen tilmelding - man kommer bare. Pris for mad. 30 kr.
for voksne, børn gratis. Info. smh@herningkirke.dk

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.

KirkeROD
KirkeROD er. Hygge og fællesskab, gode relationer mellem generationerne, sjove spil og gode lege, kreative aktiviteter, bibelfortælling, andagt og aftensmad - og så er
det for ALLE aldre og typer!
En plante uden rod har ikke gode vækstbetingelser, sådan også med os mennesker. Vi behøver »rødder« for
at stå fast i livets stormvejr. Derfor vil vi sammen opdage de livgivende rødder, vi har i den kristne tro og det
kristne fællesskab. KirkeROD er et mødested, hvor vi
ikke behøver at skjule, hvor ’rodet’ vores liv kan se ud.
Der er KirkeROD i Bethania kl. 17.00-19.00 på følgende
torsdage: 26. marts, 30. april og 28. maj
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejderen senest en
uge før pågældende aften. Betaling for maden er på
30 kr. pr. voksen.
Alle børn spiser
gratis.
Velkommen!
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Kristen Meditation

MUSIK
I HERNING KIRKE
Når intet andet er anført, er der gratis adgang.
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00: Koncert med Danmarks første kvindelige barbershopkor Wondaros,
dirigeret af Charlotte Rowan. Entré 50 kr.
Torsdag den 19. marts kl. 19.30: Koncert med Søs
Fenger i et samarbejde med FOF.
Fredag den 20. marts kl. 19.00: Koncert med Grazer
Kapellknaben, Østrig og Herning Kirkes Drengekor
dirigeret af Matthias Unterkofler og Mads Bille, orgel
Kristian Marius Andersen. Entré 50 kr.
Fredag den 27. marts kl. 17.00: Værkstedskoncert
med unge sangere fra Den Jyske Sangskole.
Søndag den 29. marts kl. 16.00: Koncert med Pergolesis Stabat Mater og Vivaldi Gloria, MidtVest Pigekor og
Pergolesi Ensemblet. Eunjin Ko Dey, klaver, Dirigent
Dorte Bille. Billetter 100 kr/ under 18 år 20 kr. Billetter
via www.midtvestpigekor.dk eller ved døren før koncerten.
Fredag den 10. april kl. 17.00: Langfredagsimprovisationer ved Kristian Marius Andersen.
Fredag den 1. maj kl. 17.00: Værkstedskoncert med
unge sangere fra Den Jyske Sangskole.
Store Bededag - Fredag den 8. maj kl. 17.00: Herning
Kirkes Drengekor synger minikoncert under ledelse af
Christopher Robinson, Cambridge. Entré 50 kr.
Torsdag den 14. maj kl. 21.00: Musikgudstjeneste
ifm. 6. sangfest, hvor kor fra Herning synger sammen.
Jens Moesgård Nielsen, præst, Mads Bille, dirigent og
Kristian Marius Andersen, klaver.

Besøg Bang & Olufsen Herning

Søndag den 17. maj kl. 19.00: Koncert med Ensemble MidtVest og MidtVest Pigekor. Billetter på www.
midtvestpigekor.dk
Mandag den 18. maj kl. 19.30: Koncert med Gospelkoret Sing for Joy v/dirigent Ole. Jørgensen. Afslutning
på forårets FOF gospelworkshop i Herning Kirke

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!

Fredag den 29. maj kl. 17.00: Værkstedskoncert for
Den Jyske Sangskoles MGK elever.
BANG & OLUFSEN HERNING

Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.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 følgende torsdage kl.
16.15-17.15: den 5. marts, 19.
marts, 2. april, 16. april, 30. april, 14. maj og 28. maj.
Sammen søger vi Guds nærvær gennem fordybelse i en
bibeltekst, religiøse billeder og musik. Forløbet veksler
mellem meditation, liturgi, stilhed og evt. samtale om
oplevelser og erfaringer.
Meditationen ledes af Bente Mørch.
Ingen tilmelding nødvendig – man kommer bare!

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
6. marts Michael Nygaard.
Emne. »Kan man mærke Gud?«
3. april Ungdomskonsulent Nikolaj Meyer 		
Olesen.
1. maj
Ungdomskonsulent Mathias Nyborg 		
Steengaard.
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 Bethania.
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&
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Herning
Besøg
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Herning
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Landsdækkende bytteservice

• 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

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

vi bygger
bygger på
på dialog
dialog og
og samarbejde!
samarbejde!
-- vi
FinnBalle
BalleApS
ApSer
erbygherrerådgiver
bygherrerådgiverfor
private.
forindustri,
industri,detailhandel,
detailhandel,offentlige
offentlige institutioner
institutioner og
og private.
private.
Finn
Kontaktos
oshelt
heltuforpligtende,
uforpligtende,gerne
indmed.
med.
gernehelt
helttidligt
tidligtiiprocessen,
processen,og
oghør
hør hvad
hvad vi
vi kan
kan byde
byde ind
ind
med.
Kontakt

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

www.hotelherning.dk
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

1. s. i fasten

Herning Sogns Menighedspleje

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

EN
EN
EN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

Forsidefoto: Bille fortæller om Bach
for drengekoret i Leipzig 2019

MARTS

1.

6.
8.

2. søndag i fasten

Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling

8.30
10.00
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste (B)
FRImesse

JMN
JMN
EN

15.

3. søndag i fasten

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

22.

Midfaste

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

29.

Mariæ bebudelsesdag

Diakonissestiftelsen

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste
Familiegudstjeneste

APRIL

3.

Fredag

5.

Palmesøndag

Mushemba Foundation,
Africa in Touch

10.00

JMN

9.

Skærtorsdag

KFUMs soldatermission

19.00

Gudstjeneste

BK

10.

Langfredag

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

12.

Påskedag

KFUM og KFUK i Danmark

10.00

Gudstjeneste

JMN

13.

2. påskedag

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

SES

19.

1. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.30
11.00
16.30

Konfirmation
Konfirmation
FRImesse

JMN
JMN
BK

26.

2. s. e. påske

Kirkefondet

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

MAJ

1.

Fredag

2.

Lørdag

10.00

Konfirmation

BK

3.

3. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Konfirmation

BK
BK

8.

Bededag

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

4. s. e. påske

Den Danske Israelsmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

10.
14.

Torsdag

21.00

Musikgudstjeneste

JMN

17.

5. s. e. påske

Gideonitterne

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

21.

Kristi himmelfart

Promissio

10.00

Gudstjeneste

JMN

24.

6. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

31.

Pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

10.00

Gudstjeneste

JMN

Anden Pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

10.00

Gudstjeneste

SES

JUNI

1.

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.
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 gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

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
EN. Erik Nikolajsen

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.

