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Ny kirketjener
Hej - jeg er den nye kirketjener i Herning Kirke.
Mit navn er Helene Devantié. Men
jeg er faktisk ikke helt ny som kirketjener. Jeg har de sidste 21 år arbejdet
som kirketjener. De første år i Vangede Kirke i Gentofte og de sidste 19
år i Alderslyst kirke i Silkeborg, så jeg
bliver nok betegnet som »gammel i
gårde«. Men i Herning Kirke bliver
jeg »den nye« og skal lære hvordan
kirkens liv og hverdag ser ud.
Jeg er oprindeligt fra København,
men har ladet mig fortælle man ikke
længere kan høre det (så tydeligt i
hvert fald ). Jeg bor i Silkeborg og

kommer til at slide motorvejen tynd
på min vej frem og tilbage til den fine
røde kirke her i Herning midtby.
I min fritid nyder jeg godt af naturen
bl.a. med fiskestang og fotografering.
Jeg har i en del år være engageret frivillig leder på Smukfest i Skanderborg og bruger en del tid året igennem og ikke mindst en stor del af
sommeren i bøgeskoven.
Jeg glæder mig til nye udfordringer
og vil gøre alt jeg kan, for at alle der
kommer til Herning Kirke, får en god
oplevelse og jeg glæder mig til at hilse
på alle.
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Julehilsen 2021
som skulle have været på Sjælland for
at besøge sine børns familier.
Af sognepræst
Poul Nygaard
Kristensen

Uret havde lige rundet 22.00. Det var
lillejuleaften. Alting var klar, og vi
havde lige besluttet os for at gå i seng,
da telefonen ringede. Til min store
overraskelse var det provsten, der
ringede og sagde, at jeg skulle aflyse
julegudstjenesten næste dag, fordi
der var kommet nye og strammere
restriktioner! Selv når jeg skriver
dette et år senere, så virker det stadig
som noget, der aldrig ville ske i virkeligheden. Men det gjorde det!
Tidligere på dagen, lillejuleaften,
havde vi sat stole, juletræer og et lille
alterbord op i idrætshallen i Kølkær,
så vi kunne holde en Corona-sikker
julegudstjeneste næste dag. Derhjemme var den store familiefest for
længst blevet opgivet; vi havde i sidste øjeblik inviteret børnenes oldefar,

Pludselig blev juleaften - igen - anderledes end vi havde forventet, og vi
måtte forsøge at finde en ny måde at
markere det på. Så jeg tog ned i den
fint pyntede idrætshal sammen med
mine børn og lavede en lille video
om julens budskab. Så lagde jeg den
på Facebook, så folk i byen kunne se
den som en lille trøst midt alt det, der
føltes som kaos, som om julen var
blevet taget fra os.
Men da aftenen kom, og oldefar var
trådt ind ad døren, var børnene glade
og spændte. Maden smagte som julemad, og om træet fik vi sunget nogle
af de julesange, som vi holder allermest af. Vi læste juleevangeliet og
pakkede gaver op i et lavere tempo
end normalt, og i sidste ende føltes
juleaften som jul - på trods af, at det i
sidste øjeblik blev meget anderledes,
end vi havde planlagt!
Ville jeg hellere have holdt de 3 gudstjenester, jeg plejede at holde inden

Corona? Ja! Ville vi
hellere have haft flere gæster
i huset og mange mennesker i
hallen til en stor, festlig julegudstjeneste? Ingen tvivl! Men midt i alt
det, der ikke blev, som vi havde ønsket, så blev det alligevel jul.
Og det må vi huske på i den juletid,
der ligger foran os nu. Vi kan hurtigt
vende tilbage til gamle vaner uden at
tænke over, om der var noget godt at
tage med fra en tid, hvor alt var anderledes. For julens kerne er ikke juleræs og gaveindkøb og risalamande,
som mor lavede den.
Det kan alt sammen være meget godt
- men kernen er noget helt andet: den
er et lille barn, som kom til verden
for at bringe os FRED! Og den fred
kan nå os, selvom vores liv er kaos, og
selvom alting gik anderledes, end vi
tænkte. Guds fred er ikke afhængig af
vores omstændigheder, men kan nå
os i enhver situation.
Glædelig jul, og Guds fred!

Nye og gamle gudstjenestetider
Det seneste år har vi holdt fromesse i kirken kl. 9.00 og Højmesse kl. 10.30. Nu normaliserer vi igen. Dvs. at fra 1.
søndag i advent - 28. november er der igen højmesse i kirken kl. 10.00. I december og januar har vi ingen fromesse,
men fra 6. februar holder vi igen fromesse i Sakristiet kl. 8.30.

Juleaften
Juleaftensdag holder vi fire gudstjenester. Kl. 10.00 er der familiegudstjeneste på børnenes præmisser og om eftermiddagen er der gudstjeneste kl. 13.30. 14.45 og 16.00 (bemærk nye tider om eftermiddagen). Det vil også i år være
sådan, at der bliver udgang gennem dørene i kirkens sider, men INGEN indgang. Al indgang vil foregå gennem
hoveddøren ud mod torvet. Velkommen til julegudstjeneste!

Livestreaming
Vi livestreamer stadig gudstjenester fra Herning kirke - også advents- og julegudstjenesterne.
Følg med på kirkens hjemmeside og facebookside.
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konfirmander i he
Konfirmander fra Børneskolen Bifrost
lørdag 14. august kl. 9.30 ved
sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen
Øverst fra venstre: Oliver Sebastian Hauge
Petersen, Jeppe Fredsø Lykou, Asger Manne
Ring Merrild, Lasse Schou Kisum og Valdemar Steenholt Jørgensen.
I midten fra venstre: Karl Emil Christensen,
Gustav Frost Petersen, Sejr Sønderkjær
Bjerre, Anna Kjær Kjærgaard, Klara Buur
Ovesen og Ida Buur Ovesen.
Nederst fra venstre: Knirke-Anine Nørgaard Vinding, Katrine Nybo Hildebrand,
Ava Blaabjerg Radoor, Annemone Isabella
Hauge Petersen og Sofie Damholt Clausen.

Konfirmander fra fra Parkskolen
søndag 15. august kl. 9.30 ved
sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen
Bagerst fra venstre: Jannik Møller Dahl,
Simon Ørgaard Nielsen, Mikkel Paibjerg
Frederiksen, Filip Honoré Jørgensen,
Bastian René Zingenberg, Christian Frank
Kromann-Pedersen og Lucas Bøndergaard
Pedersen.
Forrest fra venstre: William Daunoras Nielsen, Lærke Riis Pedersen, Dicte Elisabeth
Lykke, Josephine Kiel Straarup, Emil Bjerg
Kristensen og Nickie Kanpoon Andersen.

Billederne er taget af LØVSTAD FOTO

Konfirmander fra Herning Friskole og
Brændgårdskolens Talentklasser (BT):
søndag 15. august kl. 11.00 ved
sognepræst Jens Carl Moesgård Nielsen
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Øverst fra venstre: Mikkel Lund Svaneklink
(BT), Simon Thorbøl Abildgaard Thuesen
og Bertram Jemal Brøndsted Jensen.
I midten fra venstre: Alexander Hansen
Kalbermatter; Lukas Fuguo Østergaard
(BT), Lasse Müller (BT), Nicolai Yi Overgaard Nielsen (BT), Anders Peter Rømer
Brix, Rasmus Brouw Simmelkjær (BT) og
Caroline Bergholdt Hald (BT).
Nederst fra venstre: Milla Krogh Mørup,
Alice Weidick Hersant, Molish Changara
Mosegaard, Nicoline Yde Nyborg, Johanne
Østerby Hedegaard og Kirsten Marie
Lundsgaard-Leth.

erning kirke

2021

Konfirmander fra Midtjyllands Kristne
Friskole lørdag den 21. august
ved sognepræst Bo Knudsen
Bagerst fra venstre: Malthe Norup
(Parkskolen), Anton Aastrup Christensen,
Boaz Lee Adelin Jørgensen,
Mikkel Ringgaard Poulsen.
Forrest fra venstre: Cecilie Isabella
Østergård, Rebecca Kirstine Kjøller
Thorkildsen, Clara Damgaard Laugesen,
Sofia Kasandra Hansen.

Konfirmander fra Midtjyllands Kristne
Friskole lørdag den 28. august kl. 9.00
ved sognepræst Bo Knudsen
Bagerst fra venstre: Junior Elias Pilley, Oliver
Vagner Meyer Nielsen, Viktor Jens Aarestrup Kruse, Simon Lydiksen Friis.
Forrest fra venstre: Nanna Moesgaard Poulsen, Augustaa Sofia Cornelia Thomassen,
Josefine Gyldenlev Jespersen, Sarah Vium
Christiansen.

Konfirmander fra Midtjyllands Kristne
Friskole lørdag den 28. august kl. 11.00
ved sognepræst Bo Knudsen
Bagerst fra venstre: Hjalte Dupont Lomholt,
Elias Henrik Hesseldal Kastbjerg,
Filip Andersen, Anna Ryssel Cassøe,
Kirstine Elisabeth Bygvrå Laugesen,
Josefine Birkild Langhoff, Rasmus Borg,
Noah Kjær Mikkelsen.
Forrest fra venstre: Dicte Langkjær, Sofia Liv
Hesseldal Kastbjerg, Jessie Vendler
Philipsen, Jennifer Mørkbak, Nora Alexandra Stoubæk, Jenny Tiffany Bech Mikkelsen,
Dianna Ingrid Prindahl Lyngholm.
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Onsdag den 8. december kl. 18.00 i kirkehus
et.
Vi begynder med fællesspisning og får en dejli
g adventsmiddag. Derefter adventstale ved sogn
epræst
i Assing, Klaus Møberg - adventshistorie jule- og
adventslege - kaffebord.
Pris for spisning og kaffebord: 100 kr. for
voksne.
Børn er gratis (til og med konfirmationsaldere
n).
Husk tilmelding senest mandag den 6. decem
ber til
smh@herningkirke.dk
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Dåbskludeklub

Søndag den

30. januar kl.

16.30
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indgangen).
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Kirkecaféen

på et interessant
Kirkecaféen byder hver onsdag
med fokus på et
og indholdsrigt program, gerne
r, musik og sang,
bestemt emne, som fx livshistorie
foredrag, fortælkunst og kultur. Der er desuden
gæster.
linger og samtaler med indbudte
onsdag formidKirkecaféen åbner sine døre hver
sets Multisal.
ehu
Kirk
i
0
dag fra kl. 10.00 - 12.0
kr.
Alle er velkomne! Kaffe og brød: 20
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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 Kirkehus
et. Der er andagt,
kaffe og hyggeligt samvær over hækle- og
strikkepindene.

Kontaktperson: Anna Marie Christensen.

Følgende mandage er fastlagt:
13. december, 17. januar og 21. februar

Fastelavn
Familiegudstjeneste

. februar kl. 10.00
Fastelavnssøndag den 27
kirkefrokost med tøndeEfter gudstjenesten er der
ne må gerne komme udslagning i Bethania. Børne
st fantasifulde og flotte.
klædte. Præmier til de me
kr.
Kirkefrokost: Voksne: 40
Arrangør: Bethania
og Herning Kirke

STAVLEN

r
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Kristen Meditation

Meditation. I en travl
Kom og vær med til Kristen
velgørende at stoppe
og urolig verden kan det være
en stund for at kunne
op og søge ro og stilhed for
til os helt frit Vi mømærke, hvad der bliver givet
17.15. (musik fre kl.
des følgende onsdage kl. 16.15uar, 26. januar, 9. fe16.00): 15. december, 12. jan
iet.
bruar og 23. februar i Sakrist
rgi med musik, sang,
Vi følger hver gang en fast litu
igennem søger den
tekstlæsning og stilhed, og der
til os alle, når vi åbner
fred og kærlighed der ligger
es af Bente Mørch.
os for Gud. Meditationen led
man kommer bare.
Ingen tilmelding nødvendig –

Sogneaftener
I foråret 2022 byder vi på tre
spændende sogneaftener
Onsdag den 9. februar: »Tilgivelse« ved psykolog
Elli Kappelgaard. Hvad er forskellen på TILGIVELSE
og forsoning? Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tilgive,
men gerne ville kunne? Kan man tilgive på andres
vegne? Og kan man både have tilgivet og stadig være
vred?
Onsdag den 9. marts: Fællessang - derfor er det
min yndlingssalme! En aften med fællessang, hvor
en rækker personer er blevet bedt om at præsenterer
deres yndlingssalme og fortælle hvorfor den er det.
Velkommen til en fællessangsaften med Jesper Thimsen ved klaveret.
Onsdag den 6. april: »Arvegods - giv
visdom videre« ved tidligere sygehuspræst Preben Kok. Den ældre
generation har glemt sin rolle som
vise gamle og er i stedet endt som
forpustede unge. Med historier fra
sit personlige liv og afsæt i over 40
års erfaring som sjælesørger tager Preben Kok livtag
med nogle af tidens væsentligste udfordringer som
depression, angst, skilsmisse, præstationskultur og
stress. Og så deler han det værdifulde arvegods, han
selv ønsker at give videre til de yngre generationer.
Alle aftener kl. 19.30 i Kirkehuset. Entre inkl. kaffe og
brød: 50 kr. 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 2. december i Bethania: Marianne Kring.
Adventsmøde.
Torsdag den 16. december i Kirkehuset: Bo Knudsen
»Juleafslutning«.
Torsdag den 20. januar i Kirkehuset: Jens Moesgård Nielsen fortæller om en rejse til Grækenland i Paulus' fodspor.
Torsdag den 3. februar i Bethania: Ulrik Baun. Emne: Refleksion over livet med Gud og hans hjælp. Sl.31 i GT.
Torsdag den 24. februar i Kirkehuset: Tidligere sognepræst Erik Nikolajsen kommer på besøg.
Kaffebord á 20 kr. Alle er velkomne.

Herning Kirkehøjskole

Lørdag den 4. december i Hedeager
kirke:
Fhv. højskoleforstander Jørgen Carlsen
, København. Emne: »Har kristendommens men
neskesyn
med dannelse at gøre?«
Lørdag den 8. januar: Professor Ger
t Thinggaard
Svendsen, Aarhus. Emne: »Tillid«.
Lørdag den 5. februar: Lektor Ulrik
Nissen,
Aarhus. Emne: »Ansvar«.
Flere oplysninger på 				
www.herningkirkehoejskole.dk
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MUSIKGUDSTJENES

dtVest
10.00 med Ensemble Mi
Søndag den 30. januar kl.
Kombinadag af en blæserkvintet.
Ensemblet består denne
dssannig
t, drengekoret og me he
tionen af orkesteret, orgele
k. Tetry
jenesten sit helt særlige ud
gen vil give denne gudst
r
de gerne
Fr ygt og håb - om Peter,
maet for gudstjenesten er
esgård
det. Prædikant er Jens Mo
vil, men ikke kan gå på van
Nielsen.

Kyndelmisse

Onsdag den 2. februar
kl. 19.00 i Herning Kirke

Vi fejrer kyndelmisse
- lysmesse - i Herning
Kirke med en musikgudstjeneste.
Vi fejrer lyset midt i mørket. Lyset, der kommer
fra Marias barn. Midt Vest Juniorkor under ledelse af
dirigent Bente Bliksted medvirker sammen med sognepræst Jens Moesgård Nielsen.
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advent & jul
i herning kirke
se listen her og find yderligere oplysninger
på www.herningkirke.dk

Før

juletræet tændes

28. november - 1. søndag i advent kl. 15.15:
Musikandagt med Ensemble MidtVest, Herning
Kirkes Drengekor og Jens Moesgård Nielsen.
Efterfølgende går vi til torvet, hvor borgmesteren
tænder byens juletræ.
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.
28. november: 1.søndag i advent kl. 10.00
ved Jens Moesgård Nielsen.
5. december: 2. søndag i advent kl. 10.00		
ved Bo Knudsen.
12. december: 3. søndag i advent kl. 10.00 		
ved Jens Moesgård Nielsen.
19. december: 4. søndag i advent kl. 10.00 		
ved Bo Knudsen.
advent i kirkehuset

Hver onsdag: Kirkecafé kl. 10.00.
Onsdag den 8. december:
Adventsfest med fællesspisning, adventstale,
adventshygge.
Torsdag den 16. december kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med advents- og jule-		
afslutning.
store musikoplevelser

Onsdag den 1. december kl. 19.30:
Händels »Messias« med Ensemble MidtVest,
Herning Kirkes Drengekor og Skt. Clemens
Drengekor.
Fredag den 10. december kl. 16.00:
Alletiders historie - Julekoncert for børn med
Lise Petersen med band. Billetter: Se Kirkens
hjemmeside.
Fredag den 17. december kl. 19.00 i Herning
Kongrescenter: Julekoncert med Herning Kirkes
Drengekor og Midt-Vest Pigekor.

Lørdag den 18. december kl. 19.00:
»De 9 læsninger« i Herning Kirke med Herning
Kirkes Drengekor.
for børn

Onsdag den 8. december kl. 10.00:
Julekrybbespil med optrin af børn fra 		
Børnehuset Lindely.
24. december - Juleaftensdag kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier ved Bo
Knudsen.
for unge

Fredag den 6. december kl. 20.00:
Rytmisk gudstjeneste. Tale ved ungdomskonsulent Nikolai Meyer Møller, Holstebro.
Emne: »Gør julen mere Jesus?«.
Fredag den 7. januar kl. 20.00:
Rytmiske gudstjeneste ved Niklas Lund,
Grindsted.
julegudstjenester

Juleaften er der fire gudstjenester i kirken, og
festen fortsætter de følgende dage:
24. december - Juleaften kl. 10.00:
Julegudstjeneste for børnefamilier
ved Bo Knudsen.
24. december - Juleaften kl. 13.30:
Bo Knudsen - Midt-Vest Pigekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 14.45:
Jens Moesgård Nielsen - Herning Kirkes 		
Drengekor medvirker.
24. december - Juleaften kl. 16.00:
Jens Moesgård Nielsen - Herning Kirkes 		
Drengekor medvirker.
25. december - Juledag kl. 10.00:
Jens Moesgård Nielsen.
26. december - 2. Juledag - Sankt Stefansdag
kl. 10.00: Poul Nygaard Kristensen.
nytår

1. januar - Nytårsdag kl. 16.00:
Jens Moesgård Nielsen. Vi begynder det nye år
med gudstjeneste. Efterfølgende et lille traktement i våbenhuset.

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 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
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere«
i kirkens Krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Børn
& Unge
Herning Kirkes Legestue
Hver fredag fra kl. 9.30 - 11.30 i Kirkehuset

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.

Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen
0-6 år sammen med deres mor, far, bedsteforældre, nabo eller en ung pige i huset.

Onsdag den 19. januar og onsdag den 23. februar

Ingen tilmelding nødvendig - man møder
bare op!

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 d. 13. 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

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

Kirke for børn
I mange år har der været børnekirke hver
søndag ved gudstjenesten. Det ændrer vi nu,
således at der ca. hver anden søndag bliver
gjort noget særligt ud af børnene både i kirken ved gudstjenesten inden de forlader denne og ved
deres egen samling i kirkehuset.
Velkommen i kirke til alle børn!
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KONCERTER
I HERNING KIRKE
Händels Messias
Onsdag den 1. december kl. 19.30
Herning Kirkes Drengekor, Sct. Clemens kantori
(Århus) samt Ensemble MidtVest opfører Händels
Messias. Billetter købes via www.emv.dk

Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
3. december: Ungdomskonsulent Nikolai Meyer Møller,
Holstebro. Emne: Gør julen mere Jesus?
7. januar: Fritidsforkynder Niklas Lund, Grindsted.

Syng julen ind med MidtVest Børnekor
Onsdag den 8. december kl. 16.30:
Fællessangskoncert. Entre 50 kr, børn under 16 år
gratis. Billetter købes via www.midtvestpigekor.dk

4. februar: Mathias Mikkelsen, Aarhus.

Alletiders historie
Fredag den 10. december kl. 16.00:
Julekoncert for børn med Lise Petersen med band.
Billetter: Se Kirkens hjemmeside.

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.

Julekoncert
Fredag den 17. december kl. 19.00:
Julekoncert med Herning Kirkes Drengekor og
MidtVest Pigekor (obs, koncerten foregår i Herning
kongrescenter). Billetter købes via www.mch.dk
De 9 læsninger
Lørdag den 18. december kl. 19.00:
»De 9 læsninger« med Herning Kirkes Drengekor.
Fælles salmesang, advents- og julemusik samt læsninger fra Bibelen. Fri entré.
Nytårskoncert
Tirsdag den 11. januar kl. 19.00
Nytåret fejres med sang og musik ved denne festlige
koncert, hvor de medvirkende er: Charlotte Rowan,
Nicolai Nørgaard Christensen, Kristian Marius Andersen og Jesper Thimsen. Fri entré.

Stemmegaflen
Følgende tirsdage: 7. december, 11. januar, 25. januar,
8. februar og 22. februar 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 en let frokost. Derfor ønskes TILMELDING til Frauke
senest dagen før på mobil: 52 11 18 61. Pris: 50 kr.
Alle er velkomne!

Gregorian Grace
Torsdag den 3. februar kl. 20.00
9 dygtige sangere og musikere fra Polen synger smuk
munkesang samt fortolkninger af moderne hits, som
f.eks. »Tears in Heaven«.
Billetter á 250 kr (købes ved døren).
Hjerting Orgelbog
Mandag den 28. februar kl. 19.00
Mikkel Andreassen, Esbjerg, spiller sin egen meget spændende og
smukke musik inspireret af altervæggen i Hjerting Kirke. Fri entré.
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Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.

Alletiders Historie
– en fantasifuld genfortælling af
juleevangeliet for hele familien
Herning Kirke og Herning Bykirke er
gået sammen om at byde velkommen
til en julekoncert med Lise Pedersen
med band i Herning Kirke fredag den
10. december kl. 16.00.
Glæd dig til talende kameler, brægende får, smukke engle og
et træt æsel, der bærer den højgravide Maria hele vejen til
Betlehem! Sangene fortæller historien om Jesusbarnet i krybben – også set fra dyrenes perspektiv. Lise Petersens sange
bindes sammen af »Bedstefar Svende«, der sidder i en god stol
midt på scenen med den store fortællebog i skødet.
Billetpris: Voksne 50 kr.. Børn er gratis.
Billetter bestilles på www.herningkirke.dk

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

• Plissegardiner
Velkommen
til Hotel Herning 11

Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen
Kirkeblad nr. 2, 2015.indd 11
Vardevej 9  7400 Herning
HER ER DER
Tlf.: +45 97 22 24 00

• Lamelgardiner

• Rullegardiner
Nabo
til MCH og Jyske Bank Boxen
11-05-2015
• Persienner
Vardevej
9  7400 Herning
• Insektnet
• Stofgardiner
Tlf.: +45 97 22 24 00

PLADS TIL DIN
ANNONCE

16:55:59

Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00
Mobil 22 47 41 95
www.gardin-mester.dk
www.hotelherning.dk

www.hotelherning.dk
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GUDSTJENESTER i Herning Kirke
DAG

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

9.40
10.00
15.15

Skriftemål
Gudstjeneste
Før juletræet tændes

JMN
JMN
JMN

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

NOVEMBER

28.

1. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

DECEMBER

3.

Fredag

5.

2. s. i advent

Danske Sømands og
Udlandskirker

10.00

Gudstjeneste

BK

12.

3. s. i advent

Blå Kors Varmestue

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN

19.

4. s. i advent

Herning Sogns Menighedspleje

10.00

Gudstjeneste

BK

24.

Juleaften

Herning Sogns Menighedspleje,
Blå Kors og Kirkens Korshær

10.00
13.30
14.45
16.00

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

BK
BK
JMN
JMN

25.

Juledag

Børnesagens Fællesråd

10.00

Gudstjeneste

JMN

26.

2. juledag/Sct. Stefans dag

Herning Sogns Menighedspleje

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK

JANUAR

1.

Nytårsdag

Det danske Bibelselskab

16.00

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

JMN

2.

Helligtrekonger søndag

Herning Kirkes Missionsprojekt

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

7.

Fredag

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

9.

1. s. e. H3K

10.00

Gudstjeneste

JMN

19.00

Skriftemåls- og nadvergudstjeneste

BK

KFUMs sociale arbejde

12.
16.

2. s. e. H3K

Møltrup optagelseshjem

9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

23.

3. s. e. H3K

Kirkens korshær

10.00

Gudstjeneste

PNK

30.

4. s. e. H3K

Herning Kirkes Missionsprojekt

9.40
10.00

JMN
JMN

16.30

Skriftemål
Gudstjeneste - Ensemble
MidtVest medvirker
FRImesse

BK

FEBRUAR

2.

Onsdag

19.00

Kyndelmisse

JMN

4.

Fredag

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

6.

Sidste s. e. H3K

Kristelig Handicap forening

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

13.

Septuagesima

Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

PNK
PNK
PNK

20.

Seksagesima

8.30
9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

27.

Fastelavn

8.30
10.00

Gudstjeneste
Familiegudstjeneste

BK
BK

Kristeligt Forbund for Studerende
Gudstjenester både kl. 9.00 og 10.30 foregår i kirken.
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

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.

