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Der var ikke plads i herberget
- men der er plads til dig!
Konfirmander 2020
Advent & jul i Herning Kirke
1

Nye
gudstjenestetider
jer at være.

Meget er ikke som det ple
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Adventsfest
– for hele fam
ilie
VI
D

n

CO

Torsdag den 10/1
2

kl. 18.00 i kirkeh
us

ST

PG

A.

et
Vi begynder med
fællesspisning og
får en dejlig adve
ntsmiddag. Derefter adventstale
ved sognepræst i
Fredens sogn Bo
Gimm - Adventshistorie – jule- og
adventslege - kaffebord og luciaopt
og til sidst.
Pris for spisning
og kaffebord: 100
kr. for voksne. Bø
rn er gratis (til og
med konfirmations
alderen).
Husk tilmelding
senest mandag de
n 7/12 til Frauke
Meldgaard - smh@
herningkirke.dk/
52 11 18 61.

Livestreaming

e adgudstjenesten kl. 10.30 all
Samtidig livestreamer vi
vi så
i juledagene livestreamer
ventssøndage. Juleaften og
muligt.
mange gudstjenester som
eside og facebookside.
Følg med på kirkens hjemm

AF

LY

derruar ændrer vi gudstjeneti
I december, januar og feb
kl. 9.00
dag er Fromesse i kirken
ne, sådan at der hver søn
gerer
r det er nødvendigt arran
og Højmesse kl. 10.30. Nå
.00.
vi dåbsgudstjenester kl. 12
deling
e til en mere ligelig for
Vi gør det for at tilskynd
bedre
er. Som regel er der lidt
mellem de to gudstjenest
plads kl. 9.00.
ndbind,
i kirke. Vi skal bære mu
Der er begrænset plads
også.
hinanden, og det gør vi
holde afstand og passe på
skrife alle retningslinjer og for
Vi sørger for at overhold
ter. Så kom trygt i kirke.

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

KIRKENS KONTOR
Østre Kirkevej 1 ◆ 97 12 23 38

Kordegn. Jette Neesgaard Sørensen
jns@km.dk
Kordegn. Laila Nielsen
lni@km.dk

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Præstegårdsvænget 5, Kølkær
97 14 70 52 ◆ pnk@km.dk
Fridag mandag

Kontortid.
mandag-fredag. kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Trøstrup Vænge 14 ◆ 23 26 68 49 ◆
sels@km.dk

1. organist Jesper Thimsen
60 64 47 99
jesper@herningkirke.dk

2. organist Kristian Andersen
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag mandag
Dirigent for Herning Kirkes Drengekor
Charlotte Rowan
50 31 58 97 ◆ charlotte@herningkirke.dk
Kirketjener Carsten Færch
carsten@herningkirke.dk
Fridag mandag

◆

27 40 13 74

Kirke- og kulturmedarbejder 		
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1 ◆ 52 11 18 61
smh@herningkirke.dk
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Der var ikke plads
i herberget - men
der er plads til dig!
Der er altså plads til alle - også denne
jul - men bare ikke i kirkerne!
Af sognepræst
Jens Moesgård
Nielsen

Der er ikke plads
Sådan har mange erfaret det i en Coronatid med stor afstand og forsamlingsforbud.
Men man kan også på et dybere plan
opleve, at der ikke er plads til sådan
en som mig. Jeg bliver ikke inddraget i fællesskabet, der er ikke plads til
mig - jeg er for anderledes, underlig
eller mærkelig! Der er ikke plads til
fejltrin, råber fodboldtræneren, men
det er ikke rart at føle sig som et fejltrin.
Julen handler om, at der plads til
dig - også selvom du dømmes ude af
andre eller af dig selv. Der er plads
til fattige hyrder og sære vise mænd
med mærkelige gaver! Der er plads til
den unge kvinde, der bliver gravid og
hendes forlovede mand, der modigt
tager ansvaret for hendes barn på sig.
For julen handler om, at Guds søn,
Marias barn får plads hos mennesker,
selvom der slet ikke var plads til ham.
Julen handler om, at Gud siger til os:
der ER plads til dig, lille menneske, i
verden og hos mig.
For ham, der ikke var plads til i herberget, er ham, der sørger for, at der
ER plads til dig! Du er noget, du er
nogen: Du er Guds elskede barn. Du
har plads i Guds menighed - i fællesskabet med de andre elskede børn.
Det var det, Jesus kom for at gennemtrumfe gennem sit liv, sin død og sin
opstandelse. Der er plads til dig - der
er gjort en plads klar til dig i Guds
rige.

Ikke Augustus´ skyld
Når der ikke er plads denne jul, er det
ikke kejser Augustus, der skal have
skylden. Det skyldes heller ikke, som
det plejer, overfyldte herberger eller
kirker for den sags skyld, at der ikke
er plads til os alle juleaften.
Denne jul 2020 bliver i særklasse
året, hvor mange af os vil erfare, at
»der ikke var plads til os i herberget«.
Det har faktisk været sådan i Herning
Kirke i mange år, at folk til tider har
oplevet, at der ikke var plads til dem
ved en julegudstjeneste og er vendt
om og er gået hjem. Alligevel har vi
haft plads til tusinder af kirkegængere i juledagene. Men sådan bliver
det ikke i år.

Begrænset plads i
kirken og livestreaming
Coronaens hærgen gør, at vi må holde afstand og bede nogle af hyrderne
og de vise mænd om at følge med på
livestreamingen fra Betlehem i stedet. I hvert fald de fleste af dem!
Der bliver i Herning Kirke fem gudstjenester - og vi satser på at livestreame dem alle sammen. Helt sikkert bliver gudstjenesterne kl. 12.00,
13.30 og 15.00 livestreamet.
Fem gudstjenester JULEAFTEN
24. december 2020
• Herning Kirke kl. 10.00 Familiejulegudstjeneste ved sognepræst
Bo Knudsen og kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard.
• Herning Kirke kl. 12.00: Julegudstjeneste ved sognepræst Jens 		
Moesgård Nielsen, hvor hele 		
Midt Vest Pigekor medvirker.

• Herning Kirke kl. 13.30 Julegudstjeneste ved sognepræst Bo Knudsen. Herning Kirkes Drengekor
(halvt kor) medvirker.
• Herning Kirke kl. 15.00 Julegudstjeneste ved sognepræst Jens 		
Moesgård Nielsen og hele 		
Herning Kirkes Drengekor.
• Herning Kirke kl. 16.30: Julegudstjeneste ved sognepræst Svend 		
Erik Søgaard. Herning Kirkes 		
Drengekor (halvt kor) medvirker.
BOOK EN PLADS - og hvis ikke du
skal bruge den alligevel så giv plads
for andre.
Der kan bookes pladser på:

www.pladsikirken.dk
fra søndag den 6. december
kl. 13.00 - søg Herning Kirke
og klik ind på juleaften.

HUSK: Man kan booke pladser til
flere, når man bor sammen eller på
anden måde er i daglig tæt kontakt.
Andre sidder man med to meters afstand til.
Vi regner med, at du kun booker det,
du har brug for - og afmelder, hvis
du/I bliver forhindret. Det vil være
så ærgerligt, hvis det ender med en
masse tomme pladser, fordi folk har
overbooket!
Der er forskel på, hvor mange der er
plads til ved de forskellige gudstjenester. Ved gudstjenesterne kl. 12 og 15
hvor hele MidtVest Pigekor og hele
Herning Kirkes Drengekor medvirker er der naturligt nok færre pladser
end ved familiegudstjenesten og de
to med halvt drengekor.
Velkommen til gudstjeneste
i Herning Kirke juleaften
- i kirken eller derhjemme.
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Konfirman
konfirmander fra midtjyllands kristne friskole
lørdag den

5. september kl. 9.30 ved sognepræst bo knudsen
Bagerst fra venstre: Tobias Fromberg
Ørskov Mortensen, Lucas Ravn
Jacobsen, Bertram Scheel Søndberg
Lassen, Samuel Andersen, Magnus
Ryssel Cassøe, Simon Reinholdt
Thomsen Jensen, Johannes
Vestergaard Dørken.
Forrest fra venstre: Peter Dueholm
Kristiansen, Hanna Borup
Knudsen, Julie Bækgaard Sørensen,
Sarah Lodahl Fomsgaard, Sarah
Elisabeth Thusholt, Thomas Højland
Jacobsen.

konfirmander fra midtjyllands kristne friskole
lørdag den

5. september

kl.

11.00 ved sognepræst bo knudsen
Bagerst fra venstre: Johannes Eg
de Boyett, Marcus Østergaard
Lauridsen, Marius Kjerulff Pedersen,
Emil Romvig Schou, Anton Lenus
Seerup, Mathias Christian Freundlich,
Magnus Fedder Pedersen, Mathias
Lyck Berthelsen,
Forrest fra venstre: Mikkel Friis
Hedelund, Annesofie Lund Poulsen,
Julie Nørgaard Slot, Julie Bergenhammer Lieberknecht, Katrine
Hansen, Marius Bonde.
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konfirmander fra parkskolen og herning friskole
lørdag

12. september kl. 9.00 ved jens carl moesgård nielsen
Bagerst fra venstre: Andreas Østergaard
Dyrberg, Sebastian Stubkjær Højfeldt,
Mikkel Østergaard Dyrberg, Lasse
Tolstrup Frydensberg, Lucas MejerHansen, Mikkel Juhl Laustsen og
Jeppe Lindøe Gravengaard
I midten fra venstre: Nicolas Teeranan
Bach Nielsen, Jonas Enemærke Krøjgaard, Frederik Bo Hollender Pedersen,
Thomas Mikkelsen, Niels Mejlhede Kold,
Victor Korntoft Mosegaard, Gustav Saxo
Kaasgaard Nielsen, Matthias Junge
Jacobsen Sophia Krarup Lehmann
Jacobsen og Luca Muntwiler Johansen
Forrest fra venstre: Karoline Kirstine
Pugflod Flarup, Sarah Sighvatsson
Hansen, Emilie Sommer Sangill, Lærke
Thornvig Mikkelsen, Ida Thybo Laursen
og Lea Nymark Møller

konfirmander fra børneskolen bifrost
lørdag

12. september kl. 10.30 ved jens carl moesgård nielsen
Bagerst fra venstre: Mikkel Harrild
Weiglin, Søren Moesgård Nielsen,
Frederik de Voss Duus, Anton Fabricius
Ravnsgaard Jensen, Marcus Juhl Bak,
Aske Lykke Bundgaard Sørensen, Theis
Victor Buur Andersen og Gustav Emil
Løve Østerbye
I midten fra venstre: Emma Lunden
Svensgaard, Frida Blaabjerg Radoor,
Soffie Bruhn Christensen, Casandra
Meinved Daniels, Klara Olivia Jonsson,
Lærke Lyhne Vaaben, Line Ormstrup
Poulsen og Clara Renee Villadsen
Forrest fra venstre: Filuca Johanne Møller
Madsen, Mia Bro Daugaard, Mia Elmelund Thissenius, Emma Møller Pedersen,
Luna Vallentin Kjeldsen og Amalie
Willemann Halberg Bechmann
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OPSLAGS
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 Kirkehuset kl.
14.30-16.30. Der er andagt, kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og strikkepindene. Kontaktperson:
Anna Marie Christensen. Følgende mandage er
fastlagt i efteråret/vinteren: 7/12, 18/1 og 22/2.

Bøn i Kirken

I en kristen menig
hed er bøn til Gud
helt afgørende. Vi
inviterer til bøn fo
r
kirken og menighe
den, og mødes de
første onsdag i mån
n
eden kl. 17.00 i Sa
kristiet.
Dvs.: 2/12 og 3/2.
(I januar henvises
til skriftemåls- og na
vergudstjenesten de
dn 13/1)
Vi vil bede for ki
rkens arbejde, for
menigheden, præs
og ansatte, aktivite
ter
ter i menigheden,
for byen og landet.
Alle er velkomne.

Sogneeftermiddagsmøder

el, sang, livsoplysEt kristent fællesskab med Bib
derne er åbne for
ning og hyggeligt fællesskab. Mø
i måneden på skift
alle og holdes 1. og 3. torsdag
16.
i Bethania og Kirkehuset kl. 14dgren ChristenTorsdag den 3/12: Bjarne Lin
ter. (Bethania).
sen, Ringkøbing. Medens vi ven
ård Nielsen:
Torsdag den 17/12: Jens Moesg
et).
Julen står for døren. (Kirkehus
Toftdal, Vildbjerg:
Torsdag den 21/1: Pastor Per
(Kirkehuset).
På Guds velsignelse beror alt.
sen, Snejbjerg:
Torsdag den 4/2: Erna Ander
Sådan blev mit liv. (Bethania).
Villekjær, Skjern:
Torsdag den 25/2: Pastor Orla
rkehuset).
(Ki
Templet – hvordan turde Gud?
ne
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkom
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Bedeuge

Evangelisk Alliance gennemfører
igen i år international bedeuge den
10/1 - 17/1, hvor kristne verden
over samles i bøn til Gud. I Herning
afholdes ugen af en række foreninger og kirker, hvor man samles til
ca. en times bøn og lovsang med
følgende program:
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

hos Indre Mission i Bethania på Torvet.
i Skt. Johannes Kirke.
i Herning Frikirke, Møllegade 1 B.
i Herning Kirke (Skriftemåls- og nadvergudstjeneste).
hos Luthersk Mission, Godthåbsvej 23.
i Åben Kirke, Olufsgade 10.
i Herning Bykirke, Poppelvej 3.
ved Herning Oasekirke, Bornholmsvej 8.

Hver aften kl. 19.00.
ing
Se mere på facebooksiden: Evangelisk alliance – Hern
Bykirke, HerArrangør: Herning Frikirke, Åben Kirke, Herning
Sct. Johannes
ning Oasekirke, Indre Mission, Luthersk Mission,
kirke, Herning Kirke.
Alle er velkomne

Ny form på
Søndag den

gudstjenes

ter

17/1 og sønd
ag den 28/2 k
FRImesse er
l. 16.30
en ny form fo
r gudstjeneste
det kendte fr
r,
a højmessen
med nye form som kombinerer
sten spiser vi
er. Efter gud
pizza i kirkeh
stjen
uset. (Pizza be
nesten ved in
stilles inden gu edgangen). Alle
dstjeer velkomne.

Kyndelmisse

Torsdag den 3/2 kl. 19.00 i Herning Kirke
Kirke med en
Vi fejrer kyndelmisse lysmesse - i Herning
et. Lyset, der
musikgudstjeneste. Vi fejrer lyset midt i mørk
under lerkor
kommer fra Marias barn. Midt Vest Junio
en med
samm
r
delse af dirigent Bente Bliksted medvirke
sognepræst Jens Moesgård Nielsen.

STAVLEN

Udforsk livet

Kristen Meditation

Hvad lever vi for?
Hvordan bliver m
an lykkelig?
Hvad er den dybe
re mening med liv
et?
Det er nogle af de
spørgsmål vi tage
r op i dette kursus
Gennem videoopl
tilbud.
æg og studier i Bi
belen, ser vi nærm
hvem Gud er ud
er
e på,
fra følgende besk
rivelser: Den gode
dige, gavmilde, be
, troværfriende, tilgivend
e, livgivende og gl
ade Gud.
Det er gratis at de
ltage i kurset, som
i foråret afholdes
torsdage 14/1, 11
følgende
/2 og 4/3. Hver aft
en kl. 19.00 - 21.0
0.
Tilmelding til sogn
epræst Bo Knudse
n

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.

5:
Vi mødes følgende torsdage kl. 16.15 - 17.1
.
25/2
og
11/2
,
10/12, 14/1, 28/1
ik, sang,
Vi følger hver gang en fast liturgi med mus
r den
søge
m
enne
tekstlæsning og stilhed, og derig
r
åbne
vi
når
alle,
os
fred og kærlighed der ligger til
ch
Mør
e
Bent
af
os for Gud. Meditationen ledes
Ingen tilmelding nødvendig - man kommer

bare-

Fastelavn- og
familiegudstjeneste

Stemmegaflen

Fastelavnssøndag - den 14

/2 kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost
med tøndeslagning i Kirkeh
uset. Børnene må gerne komme ud
klædte. Præmier til de mest fantasifulde
og flotte.
Kirkefrokost: Voksne: 40 kr.
Børn: Gratis

Sogneaftene

I foråret 2021 by
der vi på tre spæ

ndende sogneafte

Fællessang ved middagstid
Følgende tirsdage: 17/11, 12/1 og 26/1 			
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 alle 3 gange blive serveret lidt frokost.
Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen
før arrangementet finder sted, e-mail: smh@herningkirke.dk
Alle er velkomne!

r

ner kl. 19.30 i K
irkehuset
Onsdag den 10/1
2: Må Gud velsign
e dig - på den ny
Bibelen 2020 er
e måde?
en oversættelse,
hvor der er lagt
og forståelighed,
væ
gt på mening
på mundtlighed
og flow. Det er
gudstjenestebrug
ik
ke en bibel til
- men hvorfor eg
entlig ikke? v. ge
Bibelselskabet B
neralsekretær i
irgitte Stokkelu
nd Larsen.
Onsdag den 10/3
: Tilgivelse - Hva
d er forskellen på
og forsoning? H
TILGIVELSE
vad gør jeg, hvis
jeg ikke kan tilgi
ville kunne? Kan
ve
, men gerne
man tilgive på an
dres vegne? Og
have tilgivet og st
kan man både
adig være vred?
v. Psykolog Elli
Kappelgaard
Onsdag den 14
/4: En aften om
diakoni i praksis
ning har diakon
- Hvilken betydien ind i menighe
dens opbygning
hvornår og hvor
og fællesskab, dan bliver evange
liet til diakonale
stiller spot på di
handlinger? Vi
akonien og diak
oniens plads ved
Stiftspræst for di
H
erning kirke v.
akoni Steen And
reasen
Entre inkl. kaffe
og brød: 50 kr. A
lle er velkomne!

n
Kirkecaféeonsdag

byder hver
Kirkecaféen
dsrigt
ant og indhol
på et interess
på et
s
ku
e med fo
program, gern m fx musik og
e, so
bestemt emn
r, bilrier, litteratu
sang, livshisto
ens
d
,
værksted ag
leder, kreativt
åben
fé
. Kirkeca
gæst og m.m
kl.
a
fr
ag
hver onsd
er
ner sine døre
og
t
se
u
i kirkeh
10.00 - 12.00
.
kr
20
Kaffebord
åben for alle.
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advent & jul
i herning kirke
se listen her og find yderligere oplysninger
på www.herningkirke.dk
livestreaming

for børn

Alle adventssøndage kl. 10.30.
Juleaften kl. 12.00, 13.30, 15.00
Juledagene så mange som muligt.
Følg med på kirkens hjemmeside 		
og facebookside.

24. december - Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier 		
ved Bo Knudsen.

før juletræet tændes

Denne tradition må vi desværre nøjes med
at følge på livestreaming i år.
adventsgudstjenester

Der er en særlig stemning og tematik over
adventssøndagene, hvor kirkens store
adventskrans er tændt. Toner af længsel, glæde, håb, smerte, forventning, og
forberedelse. Salmerne som vi kun synger
i adventstiden, hører med. F.eks. »Vær
velkommen Herrens år«, »Blomstre som en
rosengård«, »Tak og ære være Gud« osv.
Velkommen til adventsgudstjenester.
29. november: 1. søndag i advent 		
kl. 9.00 og 10.30 ved Bo Knudsen.
6. december: 2. søndag i advent 		
kl. 9.00 og 10.30 ved Jens Moesgård Nielsen.
13. december: 3. søndag i advent 		
kl. 9.00 og 10.30 ved Bo Knudsen.
20. december: 4. søndag i advent 		
kl. 9.00 og 10.30 ved Jens Moesgård Nielsen.
advent i kirkehuset

Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00
Torsdag den 17. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med advents- og
juleafslutning.
store musikoplevelser

Tirsdag den 1. december, kl. 17 & 19.30
samt onsdag den 2. december, kl. 17 &
19.30: Händels »Messias« med Ensemble
MidtVest, Herning Kirkes Drengekor.
Julekoncert med Herning Kirkes Drengekor og Midt-Vest Pigekor: Se kirkens
hjemmeside.

for unge

Fredag den 4. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved præst
Peter Rask, Silkeborg,
Fredag den 8. januar kl. 20.00: 		
Rytmiske gudstjeneste ved Jim 		
Pfrogner, Viborg.
julegudstjenester

Juleaften er der fem gudstjenester i kirken,
og festen fortsætter de følgende dage:
24. december - Juleaften kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier
ved Bo Knudsen og Frauke Meldgaard.
24. december - Juleaften kl. 12.00:
Jens Moesgård Nielsen - Midt-Vest
Pigekor medvirker
24. december - Juleaften kl. 13.30:
Bo Knudsen - Herning Kirkes 		
Drengekor medvirker (Halvt kor)
24. december - Juleaften kl. 15.00:
Jens Moesgård Nielsen - Herning Kirkes
Drengekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.30:
Svend Erik Søgaard - Herning Kirkes
Drengekor medvirker (Halvt kor).
25. december - Juledag kl. 10.00: 		
Bo Knudsen
26. december - 2. Juledag - Sankt
Stefansdag kl. 10: Jens Moesgård Nielsen
27. december - Julesøndag kl. 10.00:
Svend Erik Søgaard.
nytår

1. januar – Nytårsdag kl. 16.00: 		
Bo Knudsen. Vi begynder det nye år med
gudstjeneste. Efterfølgende et lille traktement i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden »Godt nytår«.

hele advents- og juletiden er herning kirke åben
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8-17 på hverdage,

og her kan man se kirkens italienske julekrybbe.

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.

Folkevirke

Folkevirke afholder foredragsmøder i
Bethania hver anden mandag kl. 14.00
- 16.00. Entre for ikke-medlemmer 61 kr.

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.

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.

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.
Onsdag den 20. januar og onsdag den 10. februar
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

Vi mødes i kirken torsdage kl. 10.15-11.00 med efterfølgende kaffe og the i Kirkehuset. I alt 8 gange.
Nyt hold begynder torsdag d. 14. januar. 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.
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MUSIK
I HERNING KIRKE
Händels »Messias« med Herning
Kirkens Drengekor og Ensemble
MidtVest
Tirsdag den 1/12 og onsdag den 2/12 kl. 17 & 19.30:
Dirigent Søren Kinch Hansen. Entré 225 kr. Billetter
købes via et link på kirkens hjemmeside eller via Ensemble MidtVest´s hjemmeside. Begrænset antal billetter.

Herning Musikskolens julekoncert
Lørdag den 12/12 kl. 15.00.

Julekoncerter med MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor
(under planlægning, se kirkens hjemmeside)

Orgelkoncert før julen

Tirsdag den 22/12 kl. 19.00: Kristian Marius Andersen spiller Olivier Messiaens »La Nativite du seigneur«
(Herrens fødsel). Fri entré.

Nytårsjazz - Den
Danske Salmeduo
Lørdag den 16/1 kl. 16.00:
Christian Vuust - saxofon,
Hans Esbjerg - klaver.
Entré 50 kr.

Koncert med WondAros
Lørdag den 30/1 kl.
16.00: Danmarks
eneste kvindelige
barbershop-kor. (Under ledelse af Charlotte
Rowan). Entré 50 kr.

Koncert med Duo

Takemitsu
Besøg
Bang & Olufsen Herning
Lørdag den 13/2 kl. 16.00:
Marianne Leth - fløjte, Anders Borbye, guitar.
Entré 50 kr.

Koncert med Kristian
En helt
unik butik - den første
af sin slags i verden
Marius
Andersen,
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Komorgel
ind og hør mulighederne for ﬁnansiering af B&O´s unikke
produkter i helt op til 60 måneder – rentefrit!
Tirsdag den 23/2 kl. 19.00.
Fri entré.BANG & OLUFSEN HERNING

Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!
Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk
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Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.

Herning Kirkehøjskole
Lørdag den 5. december i Skt. Johannes kirke:
Lektor René Falkenberg, Aarhus: »Paulus som
Kristi spindoktor«.
Tidsplan:
		
		
		

09.30-09.45: Morgensang
09.45-10.30: Foredrag (1. afd.)
10.30-11.00: Kaffe á 10 kr.
11.00-11.45: Foredrag (2. afd.)
Flere oplysninger på www.herningkirkehoejskole.dk

Kirkelig aftenundervisning
Menighedsfakultetets Kirkelig Aftenundervisning i Herning
Kirkes nye kirkehus fortsætter i foråret på følgende datoer:
27/1, 24/2 og 24/3.
Hver gang underviser en lokal præst og en underviser fra Menighedsfakultetet. Pris 250 kr. pr gang. Tilmelding på www.
teologi.dk/tilmeld - Trykt program ligger i kirken og findes på
kirkens hjemmeside.

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
4/12 Præst Peter Rask, Silkeborg.
8/1 Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg.
5/2 Generalsekretær Christian Rasmussen, Ødsted.
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 kirkecafé i Kirkehuset.
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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
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

NOVEMBER

29.

1. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

DECEMBER

4.
6.

2. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

13.

3. søndag i advent

Blå Kors Varmestue

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

20.

4. søndag i advent

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

24.

Juleaften

Herning Sogns Menighedspleje,
Blå Kors og Kirkens Korshær

10.00
12.00
13.30
15.00
16.30

Familiegudstjeneste
Gudstj.(M-V Pigekor)
Gudstjeneste (HKD)
Gudstjeneste (HKD)
Gudstjeneste (HKD)

BK
JMN
BK
JMN
SES

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

BK

26.

2. juledag/Sct. Stefans dag

Herning Kirkes Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

JMN

27.

Julesøndag

Den grønlandske bibelsag

10.00

Gudstjeneste

SES

JANUAR

1.

Nytårsdag

Det danske Bibelselskab

16.00

Gudstjeneste (Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår i våbenhuset)

BK

3.

Helligtrekonger søndag

KFUMs sociale arbejde

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

10.

1. s. e. Helligtrekonger

Menighedsfakultetet

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

17.

2. s. e. Helligtrekonger

Møltrup optagelseshjem

9.00
10.30
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

PNK
PNK
BK

24.

Sidste s. e. Helligtrekonger

Kristelig Handeicap forening

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

31.

Septuagesima

KFUMs sociale arbejde

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

8.

FEBRUAR

3.

Onsdag

19.00

Kyndelmisse gudstjeneste
med Midt Vest Juniorkor

JMN

5.

Fredag

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

7.

Seksagesima

Kristeligt Forbund
for studerende

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

14.

Fastelavn

Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

9.00
10.30

Gudstjeneste
Familiegudstjeneste

JMN
JMN

21.

1. s. i fasten

KLF – kirke og Medier

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

28.

2. s. i fasten

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse

9.00
10.30
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
BK

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 både kl. 9.00 og 10.30 foregår i kirken.
Børnekirke: Ved højmesser er der under
prædikenen Børnekirke i Kirkehuset.
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.
Juniorkirke: En gange i måneden,
for børn i 3.-6. klasse.
KIRKEKAFFE Efter højmesser er
der gratis kirkekaffe i Kirkehuset.
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.

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.

