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Ny kirke- og kulturmedarbejder
Guds samleprojekt
Lysten driver værket...
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Ny kirke- og kulturmedarbejder
I Herning Kirke er der så mange aktiviteter for forskellige aldersgrupper, at
det har været nødvendigt at opgradere
med flere timer til kirke- og kulturmedarbejderen. Det har vi lykkeligvis
fået mulighed for, og det betyder at
samtidig med, at Frauke Meldgaard
går lidt ned i tid, har menighedsrådet
ansat Christina Tind Rabjerg som kirke- og kulturmedarbejder. Christina
begyndte ved Herning Kirke den 1.
august og har primært fokus på aktiviteter, undervisning og forkyndelse
for børn. Bl.a underviser Christina
mini-konfirmanderne. Hils endelig på
Christina og byd hende velkommen,
når du møder hende.

Christina præsenterer sig selv på denne måde: Jeg er blevet ansat som kirkeog kulturmedarbejder i Herning Kirke,
og det er bare så fedt!
Jeg hedder Christina Tind Rabjerg, og
jeg er 28 år gammel. I juni måned blev
jeg uddannet 3K’er, efter at jeg i 4 år har
studeret kristendom, kultur og kommunikation på diakonhøjskolen i Aarhus.
Jeg er godt gift med den dejligste mand
i DK, som hedder Simon. Sammen har
vi 2 skønne drenge, Villads på knap 4 år
og Viggo på 1,5 år. Vi bor på en landejendom lidt uden for Vildbjerg, som vi
overtog i december sidste år. Vi nyder
alle 4 at bo, hvor der er fred og ro og
masser af plads til leg.

Jeg glæder mig til at blive en del af
kirken og det fællesskab, der er både i
menigheden og i medarbejderflokken.
Derudover glæder jeg mig rigtig meget
til at dele det budskab, kirken rummer
til både børn, unge og voksne!
Hilsen Christina

Menighedsmøde
Søndag den 2. oktober indbyder menighedsrådet til menighedsmøde i Kirkehuset umiddelbart efter højmessen.
Her vil menighedsrådet orientere om, hvad der foregår i sognet og hvad der aktuelt arbejdes med i menighedsrådet.
Ligeledes vil der blive orienteret om de sager, der har optaget menighedsrådet gennem det seneste år.
Alle er velkomne.
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Guds samleprojekt
Af sognepræst
Bo Knudsen

Jesus fortalte engang en lignelse om
et får, der var blevet væk for hyrden
(Luk. 15,1-10). Dermed brugte han et
billede, som hans samtidige var helt
fortrolige med, til at fortælle dem,
hvor stor Guds kærlighed til mennesker er. Vi forstår også godt noget
af det, men vi er alligevel ikke helt så
fortrolige med billedet, som de var
dengang, derfor skal vi måske forsøge os med et nyt billede.

ste han med det samme, om det var
en, han havde i forvejen. Men uanset
om han havde en af det mærke i forvejen, ville Søren gerne have kapslen
alligevel, for han ville have alle de
kapsler, han overhovedet kunne samle. Både de fine, nye kapsler, som stadig var blanke, og hvor nogen af dem
havde fine billeder på, men også de
gamle kapsler – dem som var rustne
og skæve. Nogen af dem kunne man
slet ikke se mærket på. Nogen af dem
var helt krøllet sammen. Andre var
på en eller anden måde blevet deforme. Nogen af dem var helt flade, fordi
de var blevet kørt over af en bil, men
for Søren var en kapsel en kapsel, og
han var glad for alle dem, han havde.

Alle er værdsatte!

Vi kunne kalde det for Guds samleprojekt, og så forestille os en dreng
på 6-7 år, som hedder Søren. Søren er
begyndt at samle på kapsler. Alle vegne finder han dem. Under bænken
ved busstoppestedet. I rendestenen
på vejen, hvor han bor. Sommetider
finder han nogle i skraldespanden.
En dag var hans far også med ham
rundt på cafeer og spørge, om han
måtte få kapslerne derfra. Han fik en
aftale med pølsemanden om, at hver
torsdag kunne han komme og få et
papbæger fyldt med kapsler, som pølsemanden havde samlet i ugens løb.
Hvis de var til fest, så gik Søren rundt
og samlede kapsler fra sodavandene
ved alle bordene, og når han var i hallen, så kiggede han efter kapsler dér.
På et tidspunkt satte Søren sig ned
sammen med sin far og talte alle
kapslerne. Der var 1067 kapsler, og
Søren havde helt styr på, hvilke mærker han havde. Når han fik en ny, vid-

Helt ulykkelig og utrøstelig
var han. Der var en kapsel,
der var blevet væk...

En bliver væk!
Men en dag skete der noget. Søren
legede med kapslerne, og pludselig
kunne hans forældre høre, at han
græd. Helt ulykkelig og utrøstelig var
han. Der var en kapsel, der var blevet
væk. En af de 1067. Hans far prøvede
at overbevise ham om, at han jo altså
stadigvæk havde 1066, men det hjalp
ikke. Der var én, der var væk, og Søren var bundulykkelig, indtil de ledte
og fandt kapslen.

han på bænken ved busstoppestedet.
Nogen finder han i rendestenen på
vejen. Nogen finder han i hallen, eller
på cafeer eller til fester. Men uanset
hvor han finder dem, så bliver han
glad over det.
Nogen er nye og fine, så de nærmest
stråler. Nogen er på en eller anden
måde blevet skæve. Nogen er blevet
kørt over og er helt flade. Nogen er
blevet rustne eller gamle. Nogen er
helt krøllet sammen, men uanset
hvordan de ser ud, og hvilken tilstand de er i, så bliver Gud glad for
hver eneste, han finder.

Glæde hos Gud
Jesus siger, at der bliver stor glæde
hos Gud over bare én synder, som
omvender sig. Det er, fordi Guds
kærlighed til hvert eneste menneske
på jorden, er så stor, at han ikke har
råd til, at der er én eneste, der bliver
væk for ham. Derfor har Gud sendt
sin enbårne og elskede søn til jorden,
for at han skal opsøge og frelse det
fortabte.
Det er fantastisk at være menneske,
for så er man genstand for Guds ubegribelige kærlighed.
Det er fantastisk at være menneske,
for så er man med i Guds samleprojekt.

Måske var det sådan, Jesus ville fortælle lignelsen, hvis han skulle fortælle den til os i 2022, for Gud samler
også. Det er ikke på kapsler, men på
mennesker. Han finder dem alle mulige forskellige steder. Nogen finder
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Af menighedsrådsmedlem Lone Skytte

Lysten driver værket,
når tonerne slås an i
Herning Kirke
– en snak om arbejdslivet,
som førsteorganist ved Herning Kirke
En sommerdag i juli har Jesper
Thimsen været så rar at mødes med
mig, for en snak om livet som organist ved Herning Kirke. Jesper har
på forhånd spurgt ind til, hvorom
snakken skal handle. Til dette har
jeg svaret, at han i høj grad er med
til at definere samtalen, men at jeg
gerne vil give læseren et øget kendskab til, hvad det vil sige at arbejde
som organist. Mit eget kendskab til
orgelmusikken er sporadisk, men
jeg kan dog fornemme den høje
kvalitet der bliver leveret søndag
efter søndag fra pulpituret i kirken.
Vi sætter os i fælles forståelse ved
rundbordet i kirkehusets foyer og
lader snakken gå for en lille stund,
med mobiltelefonen på recordfunktion.
Da Jesper 1. juni, 2020 kom til Herning Kirke, havde han allerede mange år på bagen som organist, med
senest fem års ansættelse ved Nørrelandskirken og tidligere mere end
et årti ved Harlev og Framlev Kirker.
Med ansættelsen i Herning som førsteorganist, har fulgt tæt kollegaskab
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med kirkens to øvrige organister Kristian Marius og Charlotte Rowan.
Sidstnævnte hører vi dog ikke så ofte,
som Kristian og Jesper, da Charlotte
ofte er travlt optaget med at dirigere
drengekoret. De tre kollegaer taler
meget ofte sammen om opgaver i
stort og småt, men i sidste ende, er
det dog Jespers opgave at holde styr
på kalenderen og at uddelegere, hvilket fungerer i fred og fordragelighed.
Ligeledes er der et stort samarbejde
med kirkens præster, som i overvejende grad beslutter hvilke salmer de
forskellige tjenester skal indeholde.
Vores snak ved rundbordet kredser
hen om den uddannelse, der er gået
forud for embedet som organist. Vejen har været lang, fra den startede
med ugentlige klavertimer hos de
musikstuderende på konservatoriet i
Esbjerg, som fik lov at øve sig på at
undervise den 9-årige Jesper, som
et led i deres uddannelse. Dette må
have startet en gnist til at blive noget
ved musikken, med en elleve år lang
musikuddannelse ved konservatoriet
i Århus. Lysten til at lave musik har

haft sin egen drivkraft og har ikke
haft udspring af traditioner i Jespers
familie.

Det store og det
lille kørekort
At det skulle ende med en organistuddannelse, stod måske ikke helt
klart fra begyndelsen. Jesper startede
ud med en klassisk musikuddannelse
fra Århus med klaver som hovedfag
og klarinet som b-fag. Med overstået
eksamen var muligheden formentlig
at blive underviser, da kun ganske få
klaveruddannede kan erhverve sig
ved udelukkende at spille koncerter
som solister eller i orkestre. Dette var
med til at valget faldt på at studere
videre på klassisk kirke- og orgelmusik, fortsat på konservatoriet i Århus.
Her kommer vi ind på snakken om
det store og det lille kørekort. Uddannelsen som kirke- og orgelmusiker
kan færdiggøres på noget kortere tid,
hvis man vælger at tage uddannelsen
fra f.eks. Vestervig Kirkemusikskole.
Her kan dette gøres på en to-tre år.
Med en kandidat- og solistuddannel-

se i kirke- og orgelmusik er der ingen
tvivl om at Jesper har et fortræffeligt
fundament for at slå tonerne an og
levere smuk musik i kirken.

Arbejdslivet –
forpligtelse og
frihed
Livet som organist er måske ikke
det vi vil kalde et almindeligt 8 til
4 job. Jesper fortæller at han holder
meget af, selv at kunne tilrettelægge
arbejdsdagen og ligeledes fungerer
godt i ikke altid at kende arbejdsugens indhold. Noget ligger selvfølgelig helt fast, herunder søndagens
gudstjeneste og bryllupper, som oftest er kalendersat i en rum tid i forvejen. Men en stor del af arbejdet er
også at spille til bisættelser hvor det
selvsagt er mere usikkert hvorledes
kalenderen ser ud. Kristian og Jesper
deler disse tjenester imellem sig med
en uge på skift.
»Det fungerer rigtig godt for mig at
have denne frihed i jobbet, velvidende
om at arbejdstiden bliver flydende.
Jeg kan have pauser hvor jeg kan tage
hjem, for så at vende tilbage til kirken
senere«, fortæller Jesper. »Nogle arbejdsopgaver, de mere administrative,
kan jeg også arbejde med hjemmefra,
og det giver mange muligheder for at
løse opgaven«. Ligeledes har Jesper
mulighed for også at øve på musikken
hjemmefra, da hjemmet i Herning,
både er møbleret med flygel og orgel.

Jesper holder dog
meget af at øve
sig på salmer og
værker i kirkens
rum, på orglet på
pulpituret, så lyd
og udtryk kommer så tæt på det,
som skal leveres
i gudstjenesten
eller koncerten
som muligt.
Jeg sidder med en
stærk fornemmelse af, at Jespers arbejds- og fritidsliv er forbundet i harmonisk vekselvirkning, dog stadig
med det forbehold, at nogle opgaver
også skal kunne klares indenfor en
given tidsramme, hvor de mange års
erfaring kommer organisten til gavn.
De fleste salmer i salmebogen er spillet før. Men ikke desto mindre, bliver
de gennemspillet og øvet, inden det
igen bliver søndag.

Det fungerer rigtig godt
for mig at have denne
frihed i jobbet...
Under samtalen har jeg siddet med et
spørgsmål, som jeg er lidt nervøs for
at stille, da jeg ikke vil fremme noget,
som der ikke er der; »Kan man få
præstationsangst i forhold til at skulle
spille et stykke musik«, får jeg alligevel spurgt. Jesper overvejer spørgsmålet og svarer; »Der er værker, som
skal øves længe og grundigt. Det tager
lang tid at indøve et svært stykke…
Da kan man da godt have tanker om,
hvem mon der sidder og hører dette og
hvad de tænker om musikken«. Snakken går over på, at der jo til gudstjenestens salmer er faste noder, men
at der er overgange i musikken hvor
der improviseres, f.eks. under altergangen og under postludiet. Derfor
er det ikke uden vedholdende flid og
solidt håndværk, at vi kan betages af
den smukke musik, inden vi forlader
kirken om søndagen. Lige nu har Jesper drømme om at gå i gang med at

øve et værk af Max Reger. Det er en
mundfuld og vil kræve mange timer,
inden dette ligger i fingrene.

Orglet – en Ford
eller en Jaguar
Hvis vi tager på besøg i landets kirker, vil størrelsen på orglerne variere meget. Landsbykirkernes orgler
vil oftest være små og ofte stå lidt
i skyggen af de store bykirker og
domkirker. Jesper fortæller, at man
som organist kan have ambitioner
og drømme om at spille på de store
orgler. Orglet i Herning Kirke er ikke
det største, men omvendt har det en
meget smuk lyd og er velbygget. Det
er lidt som at sætte sig i en bil. Uanset
om det er en Ford eller en Jaguar, så
er der de samme funktioner indbygget i orglet. Det er dog af betydning,
hvem der har bygget orglet, størrelsen og hermed hvorledes lyden kommer til udtryk i rummet. Der kan her
også være marginaler, hvor kun det
trænede musikøre vil høre disse. Evnen til at finde harmonien i tonerne
er der ingen tvivl om Jesper ejer. Vi
slutter samtalen af med grinende at
konstatere, at orglet fra 1949 i Herning Kirke gør sit job godt. I øvrigt
ville det kræve en udbygning af kirken, hvis der skulle være plads til en
større model. Vi ønsker hinanden
god sommerferie og jeg er taknemmelig for, at Jesper sammen med
Kristian og Charlotte, er garanter for
at musikken ved Herning Kirke er i
Jaguar-klasse.
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Kirkecaféen

onsdag på et interesKirkecaféen byder hver
gram, gerne med fokus
sant og indholdsrigt pro
fx musik og sang, livspå et bestemt emne, som
er, kreativt værksted,
historier, litteratur, billed
dagens gæst og m.m..
re
Kirkecaféen åbner sine dø
hver onsdag fra kl. 10.00
åben
12.00 i kirkehuset og er
for alle. Kaffebord 25 kr.

OPSLAGST
»Kirkens Dagligstue«

Hver fredag i Kirkehuset mellem kl. 10.00 og 11.30
Kom og drik en kop kaffe, mød andre og få en hyggelig
snak. Kirkens Dagligstue er et uformelt mødested, som er
åben for alle. Der er ikke noget fastlagt program ud over
samværet, snak, kaffe og et par sange fra Højskolesangbogen.
Ingen tilmelding - man kommer bare!

Stemmegaflen

Fællessang ved middagstid
Følgende tirsdage: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11,
22/11 og 6/12 kl. 11.00 - 13.00 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 en let frokost. Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen før på mobil:
52 11 18 61. Pris: 55 kr.
Alle er velkomne!

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. 7/9, 5/10 og 2/11.
Vi vil bede for kirkens arbejde, for menigheden, præster og ansatte, aktiviteter
i menigheden, for byen og
landet.
Alle er velkomne.
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Søndag den

30. oktober k

l. 16.30
FRImesse er
en ny form fo
r
gudstjenester,
som kombinerer det k
endte fra hø
jmessen med
nye former.
Efter gudstje
nesten spiser
vi pizza i kir
kehuset. (Piz
za
bestilles inden
gudstjenesten
ved indgange
n).
Alle er velkom
ne.

Minikonfirmander

Eleverne i 3. klasse på Midtjy
llands Kristne Friskole er i efte
råret minikonfirmander ved He
rning Kirke. Undervisningen
foretages af Christina Tind Rab
jerg og Bo Knudsen.
Søndag den 20. november afsl
utter minikonfirmanderne årets undervisning og medvirke
r ved gudstjenesten, hvor de
også får overrakt et diplom.
Velkommen til en festlig gudstje
neste denne dag kl. 10.00.

TAVLEN
Høstgudstjeneste

Søndag den 18. september
i Herning Kirke kl. 10.00
tak for
Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud
hvad han har givet i årets løb.
e, som er
Høstgudstjenesten er en familiegudstjenest
tilrettelagt for både børn og voksne.
med (frugt,
Alle børn må gerne tage lidt af årets »høst«
grøntsager, blomster, brød, o.l.).
ndelse i
»Høsten« bæres ind ved gudstjenestens begy
).
9.45
kl.
n
døre
et festligt optog (vi mødes ved kirke
det til kirEfter gudstjenesten indbyder menighedsrå
te frugt
brag
med
den
hvor
kefrokost i Kirkehuset,
s.
grati
Børn
kr.
40
m.m. sælges. Pris for voksne:
ind, som
Ved gudstjenesten samles der et høstoffer
humanitære
fordeles mellem en række kirkelige og
organisationer.
Velkommen til børn og voksne
til en festlig gudstjeneste.

Alle helgens
gudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 10.00
Denne dag nævner og mindes vi
dem, som er
døde i løbet af det sidste år.
Familier, som inden for det sidste år
har mistet,
indbydes særligt til at være med den
ne søndag.
Velkommen til en mindegudstjeneste

Kirkernes familiefest
på Torvet
Lørdag den 10. september kl. 10.00 - 13.00
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!

Sogneeftermiddagsmøder

Et kristent fællesskab med bibel, sang, livsoplysning
og hyggeligt fællesskab
Møderne er åbne for alle og holdes 1. og 3. torsdag i måne
den
på skift i Bethania og Kirkehuset kl. 14.00 - 16.00.
1. september i Bethania: Bent Kjær Andersen. Emne: Samso
n.
15. september i Kirkehuset: Tuja Berg, Aarhus. 		
Emne: Herning Kirkes missionsprojekt i Addis Abeba.
6. oktober i Bethania: Lindvig Osmundsen, Bording.
Emne: At være kirke for afviste asylansøgere.
27. oktober i Kirkehuset: Kirsti Kjeldsen, sygeplejerske 		
og terapeut, Hammerum. Emne: Om tab, sorg og savn.
3. november i Bethania: Bo Knudsen. 			
Emne: Digterpræsten Kaj Munk.
17. november i Kirkehuset: Bente og Hartvig Wagner.
Emne: På rundtur med Brorson.
1. december i Bethania: Adventsmøde. Spændende efterm
iddag med forskellige indslag ved lokale kræfter.
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
dåbskludeklubben, som mødes en mandag
i måneden kl. 14.30-16.30 i Kirkehuset. Der
er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over
hækle- og strikkepindene.
Kontaktperson: Anna Marie 		
Christensen.
Følgende mandage er fastlagt 			
resten af året: 19/9, 10/10,
14/11 og 12/12
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Sigurd fortæller bibelhistorie
Y’s Men’s klubberne i Herning – Herning, Hedens
og Sunds Y’s Men’s klubber er gået sammen om, at
fejre 75 året for starten af den første Y’s Men’s Club i
Danmark og 100 året for starten af Y’s Men organisationen i USA i 1922.
Begivenheden fejres på forskellig vis rundt i landet,
og i Herning fejres det med et gratis arrangement i
Herning Kirke, fredag den 23. september kl. 19.00
hvor Sigurd Barrett kommer og fortæller bibelhistorie. Efterfølgende vil der være et lille traktement i
Kirkehuset.
Arrangementet med Sigurd Barrett er for alle. Dog
vil der blive sendt en særlig invitation ud til kirkelige
børne- og ungdomsorganisationer.

Sigurd Barrett fortæller bibelhistorie i Herning Kirke når Y’s
Men klubberne i Herning og Sunds fejrer 75 og 100 års Y’s
Men jubilæum den 23. september. PR foto.

Sogneaften om liv og død
Først i november fejrer vi allehelgen, hvor vi bl.a. mindes vore døde. Vi forbereder
allehelgen allerede onsdag den 26. oktober ved at holde en sogneaften med fokus på
liv og død. Denne aften får vi besøg af Niels Højlund, som er lærer.
Niels overlevede i 2010 sammen med en kammerat en bådulykke i Norge, hvor fire
af deres kammerater druknede. Det vil han bl.a. fortælle om denne aften. Han præsentere aftenen på denne måde: »Vandet var 16 grader. Mågerne skreg over os. Og vi
råbte til Gud. Jeg kommer for at synge og fortælle - om levende og om døde. Jeg hedder
Niels Højlund, og jeg var med i en bådulykke i Norge i 2010«.
Velkommen til denne spændende sogneaften onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i
Kirkehuset
Entre inkl. kaffe og brød: 50 kr. Alle er velkomne!

Herning Kirkehøjskole
Overskriften for de fire foredrag i Herning Kirkehøjskole i efteråret er »Når Gud er god, hvorfor så..…?« Det handler om lidelsens problem og hvor ondskaben kommer fra.
Lørdag den 3. september i Fredens Kirke: Lektor Leif Andersen, Menighedsfakultetet, Aarhus: 		
»Lidelsens problem er en gåde.«
Lørdag den 1. oktober i Gullestrup Kirke: Adjunkt Peter Aaboe Jørgensen, Aarhus Universitet:		
»Ikke ét ord om ondskaben.«
Lørdag den 5. november i Herning Kirkehus: Cand. Mag. Søren Fogt Borman, Odder: 			
»Requiem - hvile eller dom.«
Lørdag den 3. december i Hedeagerkirken: Lektor Jakob Wolf, Københavns Universitet: 			
»Gud må forsvare sig selv«.
Alle foredrag starter kl. 9.30. Øvrige oplysninger kan hentes på www.herningkirkehøjskole.dk
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FORENINGER MED TILKNYTNING TIL HERNING KIRKE
Missionshuset
Bethania

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

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«

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 onsdag kl. 10.00
- 11.30 i kirkehuset.

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende fællesspisning.
Onsdag den 21. september, 26. oktober og 16. november.
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.
Ingen tilmelding - man kommer bare. Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn
gratis. Info: smh@herningkirke.dk

Babysalmesang
For ca. 2-9 måneder gamle babyer ved kirke- og kulturmedarbejder Christina Tind
Rabjerg.
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 3. november. Der er plads til 12 babyer på et hold.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til Christina Tind Rabjerg på mail kkm@herningkirke.dk eller
på tlf. 20 23 13 13.
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KONCERTER
I HERNING KIRKE
Kirkens ansatte hylder Franck
Tirsdag den 6. september kl. 19.00
César Franck er en berømt fransk komponist og organist fra Paris,
som blev født i 1822. Denne 200 års fødselsdag fejrer vi med en koncert med sang og orgelspil, hvor de medvirkende er Charlotte Rowan og Nicolai Nørgaard Christensen, Kristian Marius Andersen og
Jesper Thimsen. Til denne fødselsdagskoncert er entréen 50 kr
Koncert med Kristian Marius Andersen
Lørdag den 24. september kl. 17.00
Denne eftermiddag fylder kirkens organist Kristian Marius Andersen kirken med skønne orgeltoner, hvor han spiller koncert med
spændende og smuk musik på kirkens velklingende orgel. Der er fri
entré til koncerten. Se nærmere info om koncertens program på www.
herningkirke.dk
Fælleskoncert med Herning Kirkes Drengekor og Thisted Kirkes
Drenge-mandskor
Søndag den 2. oktober kl. 16.00 (Dørene åbner kl. 15.15)
Billetsalg via www.herningkirkesdrengekor.dk fra 01.09.22
Voksne 100 kr. / Unge 18 eller under 50 kr.
Frokostkoncert - onsdag den 5. oktober kl. 12.05: Lad dig overraske ved denne frokostkoncert med 25 minutters dejlig musik ved
kirkens organister. Efterfølgende vil der være en lille forfriskning i
våbenhuset. Fri entré.

Rytmiske
gudstjenester
Herning Kirke kl. 20.00
2. september: Stud.
teol. Alexander Engberg
Winkel, Aarhus. Emne:
»Hvordan har du det med
Gud i hverdagen?«
7. oktober: Ungdomskonsulent Jim Pfrogner,
Viborg.
4. november: Soldaterhjemsleder Troels
Moesgaard, Holstebro.
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken,
forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er
der kirke-café i Kirkehuset
Se mere på facebooksiden:
Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke

HKD’s Islands-rejse Koncert i Herning Kirke
Tirsdag den 11. oktober kl. 18.30 (Dørene åbner kl. 17.45)
Gratis Entré - alle må donere det som de har lyst til via mobile-pay under koncerten.
Frokostkoncert - onsdag den 26. oktober kl. 12.05: Lad dig overraske ved denne frokostkoncert med 25 minutters dejlig
musik ved kirkens organister. Efterfølgende vil der være en lille forfriskning i våbenhuset. Fri entré.
JAZZ - Karmen Rõivassepp, Kristian Marius Andersen og bassist
Onsdag den 2. november kl. 19.00
Jazzsangerinden Karmen Rõivassepp er en af de allerbedste jazzsangerinder vi har herhjemme, hvor hun
spiller sammen med f.eks. DR Big Band og Aarhus Jazz Orchestra. Denne aften danner hun trio med
Kristian Marius Andersen på klaver samt en bassist. Entrépris: 50 kr (Billetter købes ved døren).
Fauré Requiem Koncert med Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor og organist Kristian Marius Andersen
Søndag den 6. november kl. 16.00 (Dørene åbner kl. 15.15). Billetsalg via www.herningkirkesdrengekor.dk
Frokostkoncert - onsdag den 9. november kl. 12.05: Lad dig overraske ved denne frokostkoncert med 25 minutters dejlig
musik ved kirkens organister. Efterfølgende vil der være en lille forfriskning i våbenhuset. Fri entré.
Koncert med Jesper Thimsen
Tirsdag den 15. november kl. 19.00
Denne aften fylder kirkens organist Jesper Thimsen kirken med skønne orgeltoner, hvor han spiller koncert med spændende og smuk musik på kirkens velklingende orgel. Der er fri entré til koncerten. Se
nærmere info om koncertens program på www.herningkirke.dk
Frokostkoncert - onsdag den 23. november kl. 12.05: Lad dig overraske ved denne frokostkoncert med 25 minutters dejlig
musik ved kirkens organister. Efterfølgende vil der være en lille forfriskning i våbenhuset. Fri entré.
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MESSIAS med Ensemble MidtVest, Herning Kirkes Drengekor og Sct. Clemens Drengekor
Onsdag den 30. november kl. 19.30 (Dørene åbner kl. 18.45). Billetsalg via Ensemble MidtVest.
Når intet andet er anført, er Herning Kirke arrangør af koncerten.

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?

HER ER DER
PLADS TIL DIN
ANNONCE

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

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

SEPTEMBER

2.

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

4.

12. s. e. Trinitatis

Danmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste med
konfirmandvelkomst

BK
BK

11.

13. s. e. Trinitatis

Børne- og Ungdomsklubber
ved Herning Kirke

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

18.

14. s. e. Trinitatis

Dansk Missionsråd

10.00

Høstgudstjeneste

JMN

25.

15. s. e. Trininatis

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

OKTOBER

2.

16. s. e. Trininatis

Herning Kirkes Menighedspleje

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.

17. s. e. Trininatis

Ordet og Israel

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

16.

18. s. e. Trininatis

Diakonhøjskolen

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

23.

19. s. e. Trininatis

Danmarks Kirkelige Mediecenter

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

30.

20. s. e. Trininatis

Luthersk Missions Ydre Mission

8.30
9.40
10.00
16.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
JMN
BK

7.

NOVEMBER

4.

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

Allehelgens dag

Danske Sømands og
Udlandskirker

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

13.

22. s. e. Trininatis

Indenlandsk Sømandsmission

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

20.

Sidste s. i kirkeåret

Indre Mission i Danmark

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste med
Minikonfirmandafslutning

BK
BK
BK

10.00
15.15

Gudstjeneste
Før juletræet tændes

JMN
JMN

6.

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.
27.
1. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

Børnekirke: Ved højmesser er der nogle søndage
Kirke for børn under prædikenen i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. 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 kirke- og kulturmedarbejder 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

