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Gyldigt pas
Konfirmander
Hvad laver
stiftsrådet?
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Endnu en kirketjener ansat!
Mit navn er Carsten Ostersen og jeg
begyndte som 2. kirketjener ved Herning Kirke den 1/1-2022. Jeg glæder
mig til at være ansat i Herning Kirke
og arbejde sammen med Helene som
1. kirketjener. Jeg håber, at jeg kan
være med til at holde og skabe nogle gode rammer om både kirkelige
handlinger, koncerter, sang, møder
og undervisning.
Jeg var for næsten 15 år siden ansat
som kirketjener i Sct. Johannes sogn,
og har siden været efterskolelærer på
Finderup Efterskole, været medarbejder på Møltrup optagelseshjem og
sidst arbejdet hos XL-byg i Herning.

Nu ser jeg frem til at være hjælpsom
i det omfang, som jeg kan. Hjælpsom
med at holde hus og kirke, og holde
et kærligt opsyn med bygningerne og
lokalerne. Hjælpsom med at holde
rent og opryddeligt, så det et lettere
for ansatte, frivillige og menigheden
at bruge kirken og kirkehuset.
Hjælpsom med at gøre dørtrinnet
lavt og porten høj, så flest mulige vil
føle sig velkomne og trygge.
Jeg ser frem til masser af arbejdsopgaver og oplevelser - og glæder mig
til samarbejdet med en personalegruppe og et menighedsråd, som allerede har taget rigtig godt imod mig.

		

ADRESSER
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Gyldigt pas
Af sognepræst
Bo Knudsen

Hen over vinteren har vi igen skulle
vænne os til, at vise coronapas, når vi
ville have adgang til bestemte steder.
I toget, svømmehallen, fitnesscentret,
skulle der vises coronapas, ligesom
det var tilfældet på restauranter, i
biografer og til koncerter. Ja, sågar i
kirken, skulle der vises coronapas.
Pas er vigtige for de giver os adgang,
og det gælder hvad enten det er et coronapas eller det rødbedefarvede pas,
vi viser når vi skal ud at rejse, eller en
anden form for pas.
En mand stod i lufthavnen og skulle
rejse udenlands. Inden de rejsende
kunne gå ombord i flyveren, skulle
de igennem paskontrollen.
Det var en stor og fin mand i jakkesæt
og med slips og attachémappe i hånden. Da han kom til paskontrollen,
rakte han hurtigt sit pas frem til paspolitiet. For ham var det en formssag
at komme igennem paskontrollen.
Men der skete noget uventet, for be-

tjenten sagde til ham: »Lige et øjeblik,
dit pas er udløbet!«

For døden er den store prøve på, om
vores tro er ret.

»Åhh, lad nu være med at være så
smålig«, sagde manden. »Det vigtigste
det er vel, at jeg har et pas?«.

Der findes kun én rigtig tro, som man
kan leve og dø på, og det er troen på
Jesus Kristus, Guds søn.

»Nej«, sagde betjenten. »Det vigtigste
er, at du har et gyldigt pas!«

Troen på, at han er verdens frelser, og
derfor også min frelser.

Sådan er det også med troen.

Det var det Jesu discipel Peter, gjorde
tindrende klart, da han på et tidspunkt var blevet fængslet og blev
stillet for jødernes høje råd pga. sin
tro. Da sagde Peter: »Der er ikke frelse
i nogen anden, ja, der er ikke givet
mennesker noget andet navn under
himlen, som vi kan blive frelst ved.«
(Ap.g. 4,12)

Der findes kun én
rigtig tro, som man
kan leve og dø på...
Når det gælder de evige ting og Guds
frelse, kommer det ikke så meget an
på, om jeg har en eller anden form
for tro, eller om det er en lille eller
stor tro.
Det kommer derimod an på, om jeg
har den rette tro!
Den tro, man kan leve på, også når
det bliver meget mørkt omkring os.
Den tro, som man kan bygge på i
prøvelser og fristelser.
Den tro, som man både kan leve og
dø på.

Det gælder stadigvæk selvom vi skriver 2022 - troen på Jesus Kristus som
verdens frelser er stadig det eneste
gyldige pas, der giver adgang til Guds
rige.
Jeg har et pas i hånden,
jeg fik det i min dåb,
dets stempel er fra Ånden,
med gyldigt fremtidshåb,
jeg ved, at det skal sige,
at netop i Guds rige
har jeg mit fædreland.

(Sprint)

3

konfirmander i he
I september begyndte en stor flok konfirmander på konfirmandundervisningen i kirkehuset. Med håndsprit, mundbind og passende afstand som en følgesvend igennem hele forløbet, har de set frem til konfirmationsdagen sidst i april
og først i maj. De har lært om troen på Gud, Jesus og Helligånden. De har været på opdagelse i kirken og lært hvordan
man kan bruge en salmebog og en hel masse mere. Nu glæder de sig til en festlig konfirmationsdag.

SØNDAG 24. APRIL KL. 9.00
HERNING FRISKOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nana Juline Borgaard Høybye
Alfred Sangild Villemann
Oscar Krarup Lehmann Jacobsen
Emilie Krarup Lehmann Jacobsen
Victor Reinholdt-Cholewa
Bertil Eg Jepsen
Ida Mejlhede Kold
Matilde Marie Rørbæk Abildtrup
Milan Junge Jacobsen
Holger Lystbæk
Viktor Hugo Lund Pilemann
Carl Christian Caben Sommer
Lasse Holst Hjøllund
Christian Ejbye Lodahl
Ingrid Birch-Jensen
Liva Korntoft Mosegaard
Magnus Horslund Rix
Trine Lindøe Gravengaard
Emil Meedom

PARKSKOLEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Frederik Ellemann Lykkegaard Jensen
Jonathan Cramer Thimmer-Jensen
Veronica Andersen
Liva Gammelgaard Nielsen
Anna Frederikke Fjord
Benjamin Rønde Andersen
Frederikke Kirkegaard Mikkelsen
Marie Seerup
Mikkel Maagaard Nielsen
Josefine Victoria Gaardsvig
Lauge Sommer Sangill

•
•
•
•
•
•

Thomas Holdgaard Nielsen
Isabella Høegh Dalgaard
Liva Alberte Bech Pedersen
William Bekke Skov
Lotus Tveen
Emma Lucia Krog

SØNDAG 24. APRIL KL. 11.00
BØRNESKOLEN BIFROST
•

Carl Riis Gaardsted Petersen

•

Dagmar Hedemann Mølgaard

•

Simon Elkjær Mikkelsen		

•

Frederik Dahl Blichfeldt		

•

Mads Bro Daugaard		

•

Sune Yde Tordrup		

•

Lucas Trabjerg

•

Jens Martin Kjærulff Trillingsgaard

•

Liv Kristiane Leander

•

Clara Hauge Kvistgaard Jensen

•

Ella Hagelskjær Olesen

•

Albert Laursen

•

Julia Inja Krog			

•

Andreas Klitgaard-Romero

•

Smilla Liv Rostholm-Sørensen

•

Emil Velbæk Fiedler		

•

Sara Haxholm Brøcker

•

Alba Sofie Kühl Rasmussen

BRÆNDGÅRDSKOLENS TALENTKLASSER PÅ SØNDERAGER
•

Jens Wilhelm Gjødesen Schreiber Bang

•

Frederik Secher Rasmussen

•

Johan Schäfer Dørr

erning kirke

2022

LØRDAG 30. APRIL KL. 10.00

SØNDAG 1. MAJ KL. 10.00

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

MIDTJYLLANDS KRISTNE FRISKOLE

•

Signe Winther Blæsbjerg

•

Emilie Thim Aagaard

•

Hanna Ellen Broby Clausen

•

Mathilde Skytte Clausen

•

Selma Østergaard Christensen

•

Sarah Frydendal Færch

•

Christel Vestergaard Dørken

•

Elisabeth Sloth Holdgaard

•

Laura Lillelund Hansen

•

Johanne Sloth Holdgaard

•

Johanne Sofia Kirkegaard

•

Melike Luca Kjerulff Jensen

•

Alma Kjeldsen

•

Laura Baunbæk Jørgensen

•

Signe Fuglsang Kjærsgaard

•

Lisa Bergenhammer Lieberknecht

•

Aya Dupont Lomholt

•

Malene Kjær Mikkelsen

•

Mira Kargaard Beck Mortensen

•

Cecilie Brinth Schousboe

•

Karla Halkjær Skovsted

•

Emilia Valentina Skorstensgaard

•

Ester Frederikke Skaarup Pedersen

•

Ella Elisabeth Vang Villemoes

•

Angelina Valentina Petersen

•

Jessica Wøbbe

•

Mikkel Bilberg

•

August Johannes Schøler Christensen

•

Andreas Sohn Christensen

•

Gustav Lundgaard Nord Hansen

•

Silas Engsig Holm-Jensen

•

Marius Ravn Jacobsen

•

Martin Reinholdt Thomsen Jensen

•

Noah Turcinhodzic Klausen

•

Emil Johan Aaboe Johannessen

•

Malik Anli Studsgaard

•

Victor Juhl

•

Johannes Bendtsen Sønderby

•

Kristian Staun Myrup

•

Daniel Grøn Sørensen
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OPSLAGS
Vi samler ind til
verdens fattigste
den 13. marts

kens Nødhjælps SogVær med, når Folkekir
blen søndag den 13.
neindsamling løber af sta
r vi en forskel for menmarts 2022. Sammen gø
nesker i yderste nød.
ngene blandt andet til
Når vi samler ind, går pe
klimahjælp som:
dvirker jordskred og
• Træplantning, der mo
oversvømmelser.
kan bremse voldsomme
nsningsanlæg, som
• Vandpumper og vandre
nd.
sikrer folk rent drikkeva
afgrøder, der kan 		
• Køkkenhaver og nye
t vejr.
klare tørke og omskiftelig
som indsamler
Gør en forskel - meld dig
elsen på 29601256 elKontakt Jens Moesgård Ni
lde dig som indsamler.
ler jcmn@km.dk for at me
på blivindsamler.dk og
Du kan også tilmelde dig
rning Kirke. På dagen
skriv indsamlingssted: He
samlingslederen i Kirhenvender man sig til ind
- lige bag ved kirken.
kehuset, Østre Kirkevej 1

Kirkecaféen

Kirkecaféen byder hver
onsdag
på et interessant og ind
holdsrigt program, gerne me
d fokus
på et bestemt emne, som
fx musik og sang, livshistorie
r, litteratur, billeder, kreativt væ
rksted,
dagens gæst og mm.
Kirkecaféen åbner sin
e døre
hver onsdag fra kl. 10
.00 til
12.00 i kirkehuset og
er åben
for alle. .
Alle er velkomne!
Kaffebord: 20 kr.
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Familiegudstjeneste

med afslutning for minikonfirmander

Palmesøndag den 10. april kl. 10.00
Vi fejrer begyndelsen på påskeugen med en festlig
familiegudstjeneste.
Minikonfirmanderne fra Bifrost og Parkskolen medv
irker og afslutter
samtidig deres ti ugers forløb som minikonfirmand
er i Herning Kirke.

Påskemåltid

Skærtorsdag den 14. april kl. 16.30
Vi holder et påskemåltid i jødisk-kristen stil, med lam, vin, bitre
urter mv. Ind imellem læses op fra bibelen både om udfrielsen af
Egypten og om den kristne påske. Vi trækker paralleller til det
jødiske påskemåltid som Jesus fejrede og forbereder os til skærtorsdags gudstjenesten i kirken kl. 19.00.
3 retters menu (særlig børnemenu) Festligt samvær, leg og konkurrencer Pris: Voksne 100 kr. Børn 50 kr. Max 300 kr. pr. familie.
Tilmelding senest 14. april til sognepræst
Jens Moesgård Nielsen på jcmn@km.dk
eller tlf. 29 60 12 56.
Kl. 19.00 er der gudstjeneste i kirken
med nadverfejring med hjemmebagt
usyret brød.

Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Hvad sker der efter
døden? Det er nogle af de spørgsmål som er overskrifterne på
et spændende kursus på 10 lektioner, som giver en grundlæggende præsentation af kristendommen.
Det foregår i Bethania hver mandag fra den 28. februar den 9. maj kl. 19.00 - 21.30.
Vi begynder med et lille videoklip og et oplæg over et
af de 10 temaer. Derefter vil vi snakke om de spørgsmål, som temaet rejser. Det er gratis at deltage i kurset. Der er kaffe og kage. Nærmere oplysninger: Hans
Jørgen Hedegaard, tlf. 22 12 19 06. Tilmelding inden
d. 24. februar.
Indbyder: Herning kirke og Indre Mission i Herning.

STAVLEN

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. Dvs. 2. marts,
6. april og 4.
maj.
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Kristen Meditation

Kom og vær med til Kriste
n Meditation. I en
travl og urolig verden kan
det være velgørende
at stoppe op og søge ro og
stilhed for en stund
for at kunne mærke, hvad
der bliver givet til os
helt frit Vi mødes følgende
onsdage kl. 16.1517.15. (musik fra kl. 16.
00): 9. marts, 23.
marts, 20. april, 11. maj og
25. maj.
Vi følger hver gang en fas
t liturgi med musik,
sang, tekstlæsning og stilhed
, og derigennem
søger den fred og kærlighed
der ligger til os
alle, når vi åbner os for Gu
d. Meditationen ledes af Bente Mørch.
Ingen tilmelding nødvendig
- man kommer bare.

Sogneaftener

Vi vil bede for kirkens arbejde, for
menigheden,
præster og ansatte, aktiviteter i men
igheden, for
byen og landet.
Alle er velkomne.

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 3. marts i Bethania: Lindvig Osmundsen,
Bording. »At være kirke for afviste asylansøgere«.
Torsdag den 17. marts i Kirkehuset: Sognepræst Anne
Dolmer, Brande. »Om faster Sofie, der var missionær«.
Torsdag den 7. april i Bethania: Leif Kjøller-Rasmussen,
Kibæk. »Ruth - en storartet kvinde«.
Torsdag den 21. april i Kirkehuset: Præst Ronald Risvig,
Tarp, Sudslesvig. »Matador og kristendommen«.
Torsdag den 5. maj i Bethania: Margit Skov Pedersen,
Gårslev. »Frihed er det bedste guld«.
Torsdag den 19. maj i Kirkehuset: Villy Stampe, Herning.
»Virtuel vandring på Vestre kirkegård«.

sogneaftener
I foråret 2022 har vi endnu to spændende
Onsdag den 9. marts: Fællessang derfor er det min yndlingssalme! En
aften med fællessang, hvor en række
personer er blevet bedt om at præsentere deres yndlingssalme og fortælle
ssangsaften med Jeshvorfor den er det.Velkommen til en fælle
per Thimsen ved klaveret.
om viOnsdag den 6. april: »Arvegods - giv visd
Kok.
dere« ved tidligere sygehuspræst Preben
vise
Den ældre generation har glemt sin rolle som
.
unge
de
uste
forp
som
gamle og er i stedet endt
over
i
t
afsæ
og
liv
ge
Med historier fra sit personli
med
som sjælesørger tager Preben Kok livtag
ing
40 års erfar
nogle af tidens væsentligste udfordringer.
Alle aftener kl. 19.30 i Kirkehuset.
mne
Entre inkl. kaffe og brød: 50 kr. Alle er velko

Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne.

Herning Kirkehøjskole

Aarhus Universitets forlags populære
»TÆNKEPAUSER« danner basis for de fire foredrag
, som Herning
Kirkehøjskole tilbyder i FORÅRET 202
2
Lørdag den 5. marts i Herning Kirkeh
us:
KÆRLIGHED v/ prodekan Anne Mar
ie Pahuus,
Aarhus Universitet.
Lørdag den 2. april i Gullestrup Kir
ke: 		
ANSVAR v/ lektor Ulrik Nissen, Aar
hus 		
Universitet.
Lørdag den 7. maj i Fredens Kirke:
		
TILLID v/ Professor Gert Thinggaard
		
Svendsen, Aarhus Universitet.
Alle foredrag starter kl. 9.30
Øvrige oplysninger kan hentes på 			
www.herningkirkehøjskole.dk
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Hvad laver Stiftsrådet?
Det er en gammel tankegang, at repræsentanter for menigheden skal deltage i menighedsliv og ledelse. Den
første forordning er fra 1629, hvor præsten kunne få 2
hjælpere fra menigheden til at overvåge menigheden.
Menighedsråd blev oprettet i 1903 og ikke mht. at overvåge menigheden, men snarere at deltage i ledelsen af
den, specielt med henblik på menighedens liv og vækst.
Provstiudvalg kom til i 1922 og stiftsråd som permanent
ordning i 2007.
Stiftsrådets opgaver er af samme natur som et menighedsråds, men på et mere generelt og strukturelt niveau.

•
•
•
•

Bestyre stiftsmidlernes forvaltning, som er overladt til bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning.
Denne bestyrelse forvalter samtlige stifters midler.
Fastsætter politik for udlån af stiftsmidlerne til de
lokale kasser
Består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler på
landsplan og udgør ca. 3,2 milliarder kroner
Udskriver bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne
til aktiviteter i de enkelte stifter. Må ikke overstige
1 % af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. I Viborg Stift ca. 0,7 %.

Stiftsrådet består af
17 medlemmer, 2 fødte medlemmer: Biskoppen og
Domprovsten, 1 Provsterepræsentant, 3 Præster, 1 medlem fra hvert af de 11 provstier, dvs. at Herning har 2
medlemmer, en fra Nordre og en fra Søndre provsti, en
Observatør for Valgmenighederne. Medlemmerne er
valgt for 4 år, de læge medlemmer vælges af menighedsrådsmedlemmer i provstiet

Der er stiftsudvalg for
Stiftsrådets opgaver er at:
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte det lokale kirkelige liv
Være inspirationsforum for menigheder og biskop
Fastlægge stiftets udvalgsstruktur
Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd
og provster
Formidling af kristendom
Udviklingsprojekter i undervisning, diakoni, IT,
medier, Kirkemusik og lignende, inkl. forberedelse
Rådgiver biskoppen om kirkelige forhold og fælles
opgaver og strukturforhold. Kan ikke behandle
forhold vedrørende gejstligt tilsyn

1. Diakoni
2. Medier og Kommunikation
3. Psykisk Arbejdsmiljø
4. Gudstjeneste
5. Økumeni, Mission
6. Religionsmøde
7. Undervisning og DSUK
8. »Kirken på Landet«
9. Pilgrimme
10. Grøn Omstilling/Bæredygtighed/			
Klimaplan for Viborg Stift
Jeg er medlem af udvalg nr. 4, 5 og 10.

Tekst: Arne Bach
Fotos: Henrik Helms
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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
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

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.
Onsdag den 16. marts, 27. april og 11. maj
Hver gang 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 Kirkehuset til spisningen.

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.
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 den 24. marts.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Frauke Meldgaard - smh@herningkirke.dk /		
52 11 18 61.
Der er plads
til 12 babyer
på et hold

Ingen tilmelding - man kommer bare.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gratis.
Info: smh@herningkirke.dk

BARSELSCAFE I HUSET NO 7
Onsdage i lige uger kl. 10.00-11.30
Folkekirkens Familiestøttes barselscafé er for forældre
med barn mellem 0 og 2 år. Her mødes forældre og frivillige og snakker om alt det, der følger med at være forældre. Hver gang bliver et nyt emne taget op, men der er
også tid til leg, kaffe og løs snak.
Emner: Familie i en digital verden, det sansende barn,
netværk, at blive forældre, familiens værdier, egenomsorg, parforhold, opdragelse, kærlighedens 5 sprog
Tilbuddet er gratis og der er ingen tilmelding
Læs mere på: www.folkekirkensfamiliestotte.dk
Facebook.com/folkekirkensfamiliestotteHerning
Koordinator: Dorthe Anna Weis 23824077
Koordinator: Mette Witt Jensen 23827873
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KONCERTER
I HERNING KIRKE
Onsdag den 30. marts kl. 19.30: MidtVest Pigekor og
Ensemble MidtVest opfører Pergolesis »Stabat Mater«.
Billetter á 150 kr købes via www.midtvestpigekor.dk
Mandag den 4. april kl. 19.30: MidtVest Pigekor
og guitarsekstetten Cirklen opfører et akustisk surround-sound værk, der fylder kirkerummet med et
svimlende hav af lyd, hvor 6 akustiske guitarister og
35 sangerinder bevæger sig i en koreografi omkring
publikum, så lyden kommer fra alle sider af rummet.
Entré 100 kr., købes i døren eller via www.fermaten.dk

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
4. marts: Generalsekretær Christian Rasmussen, Ødsted.
1. april: Præst Niels Mortensen, Holstebro.
6. maj
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

Søndag 10. april kl. 16.30: Herning Kirkes Drengekors påskekoncert med bl.a. Edgar Baintons smukke
værk »And I saw a new heaven!«. Billetter á 100 kr
købes fra 1/3 via herningkirkesdrengekor.dk
Tirsdag den 12. april kl. 19.00: Kirkens organist
Kristian Marius Andersen spiller Dupré's fantastiske
orgelværk over Jesu vej til korset; »Le Chemin de la
Croix«. Fri entré

Stemmegaflen

Mandag den 9. maj kl. 20.00: Gregorian Grace. 9
dygtige sangere og musikere fra Polen synger smuk
munkesang samt fortolkninger af moderne hits, som
f.eks. »Tears in Heaven«. Billetpriser: 200-400 kr, købes
fra 1/3 via ticketmaster.dk. Se videre info på gregoriangrace.dk
Onsdag den 25. maj
kl. 19.00: Jazzkoncert
med sangerinden Clara Vuust og Kristian
Marius Andersen på
klaver samt kontrabassist. Trioen mødes omkring deres kærlighed
til jazz, evergreens og
smukke melodier, og
de byder denne aften
indenfor til en kammermusikalsk jazzkoncert i det stemningsfulde kirkerum. Entré 50 kr, billetter købes ved døren.
Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.
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Fællessang ved middagstid
Følgende tirsdage: 8. marts, 22. marts, 5. april, 19. april,
3. maj, og 31. maj - alle dage kl. 11.00 i Kirkehuset
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 lidt frokost.
Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen før arrangementet finder sted, e-mail: smh@herningkirke.dk
Alle er velkomne!

Stemmegaflen synger
i Sønderjylland
Gruppen »Stemmegaflen« inviterer alle musikinteresserede
på en udflugt til Sønderjyllands smukke kirker, hvor vi under
ledsagelse af vores organist Jesper Thimsen vil synge sammen
ud fra Højskolesangbogens sangskat. Udflugten giver mulighed for at se interessante kirkebygninger og høre forskellige
orgelinstrumenters klang.
Tirsdag den 17. maj med afgang fra kirkepladsen kl. 8.00.
Forventet hjemkomst kl. 20.00.
Pris for bustur inkl. middag og eftermiddagskaffe: 350 kr.
Tilmelding og og betaling til Frauke senest den 19. april
Alle er velkomne!

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

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

MARTS

4.

Fredag

6.

1. s. i fasten

KLF - kirke og medier

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

13.

2. s. i fasten

Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

20.

3. s. i fasten

Herning Kirkes Missionsprojekt

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

27.

Midfaste

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

APRIL

1.

Fredag

3.

Mariæ bebudelsesdag

Diakonissestiftelsen

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

10.

Palmesøndag

Herning Kirkes Missionsprojekt

10.00

Familiegudstjeneste

JMN

14

Skærtorsdag

KFUMs soldatermission

19.00

Gudstjeneste

JMN

15.

Langfredag

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

17.

Påskedag

KFUM og KFUK i Danmark

10.00

Gudstjeneste

BK

18.

2. påskedag

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

PNK

24.

1. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
11.00
16.30

Konfirmation
Konfirmation
FRImesse

JMN
JMN
BK

10.00

Konfirmation

BK

8.30
10.00

Gudstjeneste
Konfirmation

BK
BK

30.
MAJ

1.

2. s. e. påske

Kirkefondet

6.

Fredag

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

8.

3. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

13.

Bededag

Herning Kirkes Missionsprojekt

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

15.

4. s. e. påske

Den Danske Israelsmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

22.

5. s. e. påske

Gideonitterne

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

26.

Kristi himmelfart

Promissio

10.00

Gudstjeneste

BK

29.

6. s. e. påske

Herning Sogns Menighedspleje

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

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.
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.
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
Gudstjenester kl. 8.30 foregår
i Sakristiet.

