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Vi fortsætter vores temarække om 
”Evangeliet ifølge Bjørn, Bob og Bono”, 
hvor der både er foredrag og koncerter – 

både med 
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vElkOmmEN tIl
   foråret 2012

Vi går et meget musikalsk forår i møde i Herning Kirke. 

Bjørn Eidsvåg og med ”Evangeliet ifølge 
Bob”. 

UroPførelse i Herning KirKe
Samtidig er der også andre storslåede musi-

kalske oplevelser i vente. Ikke 
mindst uropførelsen af Alex 

Priors værk ”En ny him-
mel”, som Herning Kirkes 

Drengekor og Midt Vest 
Pigekor skal opføre 

søndag 29. april. Men 
det er et forår, 

hvor vi også får 
besøg af Lund 

Universitets Mandssangere, en fænome-
nal gospelsanger fra Manhattan Indra, et 
big band, der sammen med lokale Vocal 
Pleasure spiller Duke Ellington med mere. 

Fælles for det hele er, at evangeliet sættes 
i ord og toner, men altså med stor variation, 
der spænder fra rock, visesang, jazz, gospel, 
korsang i både klassisk og ny avanceret stil.

den største Højtid
Og så er foråret på vej – og med foråret kom-
mer også påsken. Det er og bliver den største 
højtid, og som sædvanligt er der et væld af 
gudstjenester mv. i ugen, der forandrede 
verden. 
God fornøjelse med bladet, hvor du også 

kan læse om mange andre ting end 
musik!  n

Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen
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 tirsdag 27. marts Kl. 19.30 i Herning KirKe: 
Koncert med bjørn eidsvåg
Som et af de få steder i Danmark i 2012 kan Herning Kirke åbne dørene til en koncert med 
Bjørn Eidsvåg. 
Bjørn Eidsvåg er en af Norges mest folkekære sangskrivere og trubadurer og han har impo-
nerende 24 albumudgivelser bag sig – senest ”Rundt neste sving” fra 2010. Bjørn Eidsvåg er oprindeligt cand. theol, og har bl.a. arbejdet 
som psykiatrisk sygehuspræst inden musikkarrieren foldede sig ud. Pris 180 kr. Billetterne købes på www.fofherning.dk
Koncerten er arrangeret i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Foreningen Norden, Personaleforeningen på Regionshospital Herning og 
FOF.  n

 onsdag 11. aPril Kl. 19.30 i Herning KirKe: 
Koncert med "evangeliet ifølge bob" 
EVANGELIET IFØLGE BOB er en samling af fem musikere fra Midtjylland, der spiller Dylans sange og har specialiseret sig i årene 
1979-81 – hvor Bob Dylan blev omvendt til kristendommen og døbt – og i den periode kun skrev gospelsange ( Slow train coming” og 
”Saved”). 
Lyt – og rock – med, når EVANGELIET IFØLGE BOB guider tilhørerne gennem denne historie. Pris 50 kr.  n

 onsdag 14. marts Kl. 19.30 i KirKeHUset: bjørn eidsvåg 
svend eriK søgaard: når livet mærKes - om bjørn eidsvåg og mødet med magtesløsHeden
Norske Bjørn Eidsvåg er blevet kaldt en krydsning mellem Kim Larsen og Grundtvig. Hans sange handler om livet, når livet mærkes. 
Om den eksistentielle smerte, vi oplever, når vi erfarer krise, sygdom eller død. Og om betydningen af nærvær, samvær og håb midt i 
magtesløsheden. Denne aften er en optakt til koncerten med Bjørn Eidsvåg i Herning Kirke 27. marts 2012. Pris 50 kr.
Svend Erik Søgaard er præst ved Herning Kirke og hospitalspræst på Regionshospital Herning.  n

Jens Lomborg er forsanger og guitarist 
i Dylan-kopibandet "Evangeliet ifølge 
Bob", valgmenighedspræst i Skjern.

Gennem årene har Bob Dylan udgivet 
mere end 40 albums, skrevet bøger, ma-
let billeder og medvirket på film. Hans 
sangteksters poetiske dybde har skaffet 
ham et stort og trofast publikum på 
tværs af generationer og kontinenter, og 
nogle mener endda, han bør have Nobels 
Litteraturpris. 

En aften i 1978 skete der noget skel-

sættende i Bob Dylans liv. Ved en kon-
cert i Californien samlede han et kors 
op fra scenekanten og gemte det. Han 
har siden forklaret, at han få dage efter 
havde en stærk oplevelse af Jesu nærvær: 
”Herrens herlighed væltede mig omkuld 
og samlede mig op,” forklarer han.

I foråret 1979 blev han døbt. Samtidig 
skrev han en række nye sange, som bedst 
kan karakteriseres som moderne gospel-
rock. Tidens største rockikon stod nu 
frem på scenen med det bibelske bud-
skab om Jesus som frelser.

mødet med gUds nåde
Dylan bekendte nu åbenlyst troen på 
Jesus som Messias. Han udfordrede sit 
publikum med sangtekster, hvor valget 

Bob Dylans
   evangelium

stod mellem Gud eller Djævlen, og sange 
der pegede frem mod Jesu genkomst, for 
først da vil krig og uret ophøre og freden 
råde. 

Mange fans var oprørte, de ville have 
den tvivlende samtidspoet tilbage. De 
syntes, han var holdt op med at tænke 
selv. Ved flere af hans koncerter blev der 
demonstreret og buh’et, og han blev mødt 
af vrede tilråb. En anmelder beskrev det, 
han hørte, som et "god-awful gospel", et 
gudsjammerligt evangelium.

modstand og glæde
Trods modstand solgte hans gospel-
albums millioner af eksemplarer. Både 
fans og kritikere medgiver i dag, at hans 
optrædener i disse år var præget af en 
inderlighed, nerve og musikalsk glæde, 
som man næppe har set før eller siden i 
hans karriere.

Dylans nyere sange rummer stadig 
bibelske citater og undertoner. Som han 
synger i en sang fra 2006: "Some sweet 
day I’ll stand beside my king", en skønne 
dag skal jeg stå ved min konges side.  n

 

5

EvaNGElIEt IFølGE
Bjørn, Bob og Bono   

Af Jens Lomborg,
valgmenigheds-

præst i Skjern

Bob Dylan har gennem årene haft enorm ind-
flydelse på populærmusikken og amerikansk 
kulturliv i generationer. 
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billetPris: 180 Kr.
billetsalg: www.fofHerning.dK

dørene åbnes en time før

 onsdag 9. maj: bono og U2
jens moesgård nielsen: det er iKKe en baKKe – det er et bjerg – om U2 og livet som en 
ProblematisK Pilgrimsfærd.
Siden fire knægte mødtes i et øvelokale på et gymnasium i Dublin i Irland i 1976 har rockgruppen U2 kæmpet med livet, med 
identiteten, med kærligheden, med lidelsen, med håbet, med fortvivlelse og med troen. Man kan i høj grad beskrive U2 - nu 150 mio. 
plader senere – som pilgrimme med problemer. Målet er sat, men vejen er svær. Pris 50 kr.
Jens Moesgård Nielsen er sognepræst ved Herning Kirke og arrangør af flere U2-gudstjenester.  n

For to år siden blev vores organist 
Kristian Marius Andersen optaget på Det 
Jyske Musikkonservatoriums solistklasse, 
og i maj måned afslutter Kristian sin 
solistklasse med en prædebut i Herning 
Kirke og en debutkoncert i Symfonisk sal 
i Aarhus Musikhus.

Tirsdag 15. maj kl. 19.00 er der 
prædebut i Herning Kirke.

Her præsenterer Kristian Marius sit 
debutprogram og slutter med en stor 
improvisation.

Tirsdag 29. maj kl. 19.30 i  Symfonisk 
sal i Aarhus Musikhus holdes debut-
koncert med Kristian Marius Andersen.  

En debutkoncert er den afsluttende ek-
samen for en solistklasseelev. Her sam-
mensætter  eleven selv det program, han 
gerne vil spille. Der gives ikke karakter-
er; men pressen inviteres til at anmelde 
koncerten. Det er endnu ikke offentligt, 
hvilket program Kristian vælger at spille 
ved sin debutkoncert; men det er givet, 
at han slutter koncerten med en impro-
visation. Det kan anbefales at tage turen 
til Århus og bakke op om vores organist, 
når han præsenterer sig på Danmarks 
nyeste og flot klingende koncertorgel i 
den største sal i Århus Musikhus. Der er 
gratis adgang til koncerten.

Prædebut og debutkoncert 
med kristian marius andersen
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påSkE ...
Hvad tænker du, når du ser og hører ordet 'påske'? Ferie, tiltrængt 
pause, fridage, påskeliljer, foråret nærmer sig... eller...

Palmesøndag
Jeg ser for mig en mand, der sammen 
med sine venner går ad støvede veje op 
fra Jeriko til Jerusalem. Medens han går 
vejen, ved han godt, hvad der venter. 
Modstand, hån, tortur og død. Men han 
vender ikke om og flygter ned i Jerikos 
milde oase. Han gør det ikke, fordi han 
tænker ... også på dig og på mig. Han 
går sin død i møde, fordi han elsker os. 
Da han når over Oliebjerget, ser han 
Jerusalem ligge i al sin pragt. Templet 
ligger lige midt i billedet så fortryllende 
smuk, som kong Herodes har gjort det. 

Da han ser byen og templet græder 
han. For han elsker byen og dens ind-
byggere. Ja, han elsker dem så meget, at 
han vil give sit liv hen i døden for dem. 
Og dog siger han; ”Vidste blot også 
du på denne dag, hvad der tjener til 
din fred. Men nu er det skjult for dine 
øjne.” (Luk 19,41f) Det er det, der får 
ham til at græde. For... som han siger 
i en anden sammenhæng: ”Jerusalem, 
Jerusalem! du, som slår profeterne ihjel 
og stener dem, der er sendt til dig. 
Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine 
børn, som en høne samler sine kyl-
linger under vingerne, men I ville ikke.” 
(Luk 13,34)

Han har det som en far, der spejder 
efter sin søn. Han har ikke set ham længe.  
Kommer han hjem? I dag? Kærligheden 
fylder ham med længsel. Den får ham til 
at græde. 

Da Jesus rider ned af bjerget på et 
æsel, hylder folket ham. De kommer ham 
i møde. For de længes efter en konge, der 
skal give dem nye og bedre kår for deres 
liv. De råber: ”Velkommen, du der kom-
mer i Guds navn!” Nu er dagen kommet. 
Romerne skal smides på porten. Jøderne 
skal blive Herre i eget hus. Folket har en 
tydelig fornemmelse af, at der er noget, 
de trænger til. Frihed fra besættelse. Fred 
og gode kår.

Jesus giver dem det, de længes efter. 
Han ved bare bedre end folket. Han ved 
at fred og gode kår ikke opfylder alle 
folkets behov. Han ved, at de trænger til 
noget mere.  De trænger til at erfare Guds 
godhed og Guds tilgivelse, så de lærer 
Gud at kende som den gode far, der elsk-
er dem med en uendelig stor kærlighed. 
Så stor som den bliver tydelig i ham, der 
rider ned ad Oliebjerget Palmesøndag. 
Og så stor, at den kan gøre deres liv an-
derledes.

sKærtorsdag og PåsKedag
Skærtorsdag aften spiste Jesus og hans 
disciple det jødiske påskemåltid til minde 
om befrielsen af jøderne fra Faraos tunge 
jernnæve, der holdt dem i trældom som 
slaver. Men... under måltidet tog Jesus 
brødet og vinen og lærte disciplene, at 
han er det rette påskelam.

I Ægypten reddede blodet fra påske-
lammet dem fra døden, der strøg blodet 
på deres dørkarm.

Sådan redder Jesus os fra syndens 
trældom og fra døden, når vi tager i mod 
det budskab, der lyder til os, når vi hører, 
at Jesus Langfredag blev korsfæstet og 
døde på et kors. Som Lammet reddede 
jøderne fra døden, når de gjorde det, 
Gud havde sagt til dem, sådan redder 
Jesus os fra syndens trældom og fra 
døden, når vi lytter til ordene om, hvad 
Jesu død betyder.

Tænk sig at være elsket af Jesus i den 
grad. Vi er mere værd for ham end hans 
eget liv. Han satte vort liv højere end 
sit eget. Og det han gjorde, gjorde han 
på Guds mandat og med guddommelig 
gyldighed.

Han vandt Guds tilgivelse til os for alt 
det, der skiller os fra Gud. Vi må høre 
sammen med Gud. Han vil være vores 
gode Fader, og vi må være hans børn. 
Ikke fordi vi har fortjent det, men fordi 
vi i dåben og ved troen på Jesus får del i 
det, han har gjort for os.

Jøderne forstod ikke, at det var det, de 
havde meget mere brug for, end alt det 
de drømte om af frihed for romerne og 
bedre kår.

Det, de drømte om, kan nemlig ikke 
forvandle deres hjerte og deres liv. Det 
kan den tilgivelse, som Jesus vandt ved 
sin død, derimod. Den kan gøre, at jeg 

før PåsKe:
Torsdag 22. marts: Påskegudstjeneste for børn kl. 10.00
Onsdag 28. marts: Påskesang for 4 klasser i kommunen kl. 10.00: Syng påsken ind 
med 400 børn

PåsKeUgen:
Palmesøndag 1. april: 
Familiegudstjeneste kl. 10.00 Velkommen Jesus!

Mandag 2. april:
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00 Tempelrensningen

Tirsdag 3. april:
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00 Konflikten øges
 
Stationerne på Korsvejen kl. 19.00
En musikalsk, dramatisk gennemgang af Jesu vandring mod Golgata.
Improvisation ved organist Kristian Marius Andersen.

Onsdag 4. april:
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00 Salvningen i Bethania

Skærtorsdag 5. april:
Påskemåltid i Kirkehuset kl. 17.00. Tilmelding til erni@km.dk
Aftengudstjeneste med nadver kl. 19.00 Tag det og spis det, drik alle heraf!

Langfredag 6. april:
Passionsgudstjeneste kl. 10.00 Korsfæstelse

Rytmisk stillegudstjenste kl. 20.00

Påskelørdag 7. april: 
Kort gudstjeneste i Sakristiet kl. 17.00 Gravlæggelse og gravvagt

Påskedag 8. april:
Højmesse kl. 10.00 Han er opstanden, han er sandelig opstanden!
Med påskemusik af Per Skriver

Anden Påskedag 9. april:
Højmesse kl. 10.00 Bliv hos os!

får nye ører at høre med og nye øjne at 
se med. Jeg forstår, at Jesus er anderledes. 
Og at han kan gøre mit liv anderledes.

Jeg er ikke alene. Gud er min Fader. 
Han har omsorg for mig. Han kender 
mig. Han vil ikke slippe mig. Ej heller i 
dødsskyggens dal.

Jeg har altid levet med døden som 
horisonten for mit liv. Men Jesus har ved 
sin opstandelse sejret over den onde død, 

og flyttet denne grænse. Horisonten for 
et Guds barn er ikke døden, men det 
evige liv i Guds Paradis. 

Påske er et godt ord. Ikke mindst 
når den opstandne og levende Herre 
Jesus kommer os i møde - i påskens 
gudstjenester, i teksterne, i salmerne og i 
musikken, som møder os i påsken.

Det kan gøre livet nyt.  n
Påske 2012

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen



8 9

Folkekirken – og dermed også Herning 
Kirke – står i 2012 over nogle store 
udfordringer. Det knager og brager i 
fugerne, medlemsprocenten falder, og 
der tales om løsrivelse fra staten, og net-
op nu har regeringen fremført sit forslag 
om indførelse af vielse af par af samme 
køn. Det hilses velkomment af nogle og 
får andre til alvorligt at overveje at vende 
Folkekirken ryggen. Der arbejdes bl.a. 
i Herning på at danne en evangelisk lu-
thersk frimenighed.

Jeg synes, det er en ærgerlig sag. 
Folkekirken er blevet en brik i en kamp 
for ligestilling, som nægter at anerkende, 
at der kan være forskel på mennesker 
og samlivsformer på en god måde. Alt 
skal partout være lige meget værd og 
ens. Men ikke alt er ens! Der er efter 
min mening forskel på et ægteskab og et 
partnerskab. Der skal mand og kvinde til 
at få børn, og ægteskabet mellem mand 
og kvinde er den bedste ramme om det 
at danne en familie.

den lille forsKel
Når vi har bryllup, begynder vi altid i 
skabelsesberetningen. Gud skabte men-
nesket som mand og kvinde og vel-
signede dem – og så fik de at vide, at de 
skulle blive frugtbare og talrige!! Et bryl-
lup er derfor pr. definition en fejring af 
den vidunderlige enhed af den gudskabte 
lille forskel, der har en så enorm og livs-
kraftig betydning – ja, som betyder liv.

Den vidunderlige lille forskel, som 
ægteskabet mellem mand og kvinde byg-
ger på, må Kirken gerne fremhæve som 
den centrale samlivsform.

Det betyder ikke, at man ikke kan 
leve sammen på andre måder i lyst og 

Det, jeg tænker på, flytter ikke lige så 
mange TV-kameraer og TV-reportere til 
byen som Giro d’Italia. Og dog sker der 
noget, som kan gå hen og få langt mere 
langtrækkende betydning end Giro d’Italia. 

Netop i de samme dage bliver nogle 
unge mennesker konfirmeret i Herning 
Kirke. Eller rettere... det skulle de have 
været. For halvdelen bliver konfirmeret 
i den nyrestaurerede Baunekirken, for-
di det ikke er muligt at komme frem til 
Herning Kirke den dag.

Jamen, kan en konfirmation da betyde 
mere end en af årets store sportsbegiven-
heder? Det er ikke til at vide. Jeg selv 
tænker tilbage på min egen konfirmation 
med glæde. Det var en dejlig dag.  Men 
min dåb betyder mere for mig. Den har 
været bestemmende for mit liv. I den 
blev jeg sat ind i en relation til Gud, som 
betyder meget for mig i dag. Han er min 
himmelske Fader. Jeg er født til at være 
hans barn. I dåben ved troen på Jesus. 
Det er ikke noget, jeg har fortjent. Lige 
så lidt som jeg er barn af mine forældre 
i kraft af nogen fortjeneste. Og dog... lige 
som de har givet mig masser af deres 
tid, kræfter og omsorg gennem mange 
år, sådan er jeg i dåben døbt til at være 
et Guds barn, der er genstand for Guds 
omsorg og kærlighed.

Jeg er ikke en ’lonely rider’. Jeg er ikke 
en ensom rytter gennem livet. I dåben 
blev jeg sat ind på den vej, hvor jeg må 
vandre sammen med Jesus. 
Det kan være sjovt med en kæmpe 
cykelfest i byen. Det er det. Virkelig stort. 

Kirkens fremtid 
– uNdER dEN HIdSIGE dEbat Om HOmOvIElSER

Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen

nød og med oprigtig kærlighed – som 
aleneforsørger, single eller homoseksuel. 
Der er mange andre samlivsformer end 
ægteskabet og mange, der også kan være 
en god ramme også om en familie. Der 
er jo også mange parforhold, der ikke 
medfører, at man får børn.

min Holdning
Jeg mener afgjort ikke, at kirken skal 
fordømme et monogamt homoseksuelt 
parforhold.

Der har op igennem historien været 
utallige eksempler med diskrimination 
og chikanering af folk, der var anderledes 
– herunder også homoseksuelle. Det er 
en klar kristen pointe, at alle er skabt i 
Guds billede, og at Gud har plads til os 
alle.

Det betyder bare ikke, at alle og alt be-
høver at være ens og have ens vilkår. Jeg 
synes derfor, det er en forkert beslutning 
at gøre ægteskabet kønsløst, for dermed 
devaluerer man ægteskabets betydning 
fra at være rammen om 
livets tilblivelse til at være 
en samlivsform blandt 
mange.

Det kan ingen i virke-
ligheden være tjent med 
– heller ikke de ho-
mofile. Jeg har der-
for tænkt mig 
at benytte 
mig af mu-
ligheden for 
som præst 
at sige nej til 
at medvirke ved 
homovielser.

Når det så er sagt, så 
anerkender jeg, at andre 
kristne kan have en an-
den opfattelse end mig, 
og jeg vil ikke fare ud med 
bål og brand og true med 
at forlade Folkekirken, 
når ritualet kommer en 
gang – sandsynligvis se-

nere på året – også selvom jeg synes,  det 
er forkert at indskrive et sådant ritual i 
Den Danske Folkekirkes ritualbog, som 
er en slags fælles bekendelses og brugs-
bog for kirken.

Grundlæggende mener jeg, at vi skal 
kunne rumme hinanden i Folkekirken 
med forskellige opfattelser – også uden at 
dømme hinanden ude! Der er en utrolig 
hårdhed i debatten. Nogle tilhængere 
anser enhver modstand mod et ritual 
for homovielser for at være udtryk for 
diskrimination, dumhed og fordomme. 
På samme måde taler nogle modstand-
ere af et ritual sagen op til at være dét, 
der ganske enkelt afgør, om Folkekirken 
overhovedet er en kristen kirke.

bliv i den rUmmelige KirKe!
Jeg mener: Slap nu af ! Vi skal kæmpe 
vores kampe og give hinanden plads til 
at være uenige, men det tjener ikke no-

get formål at flygte, melde sig ud 
eller fordømme andre. Dette 
spørgsmål handler ikke om 
evangeliets liv eller død! Det 
handler for mig om at holde 

fast i, at ægteskabet mel-
lem mand og kvin-

de er samfun-
dets vigtigste 
byggeklods. 

Jeg vil op-
fordre alle 
til at blive i 

Folkekirken, 
tage diskussion-
erne og være 

med til at være 
menighed der, hvor 

vi nu engang er. Jeg er 
bange for, at der er nog-
le, der bekvemt benytter 

lejligheden til at lave deres 
egen lille hygge-designer 
kirke – i stedet for at blive i 
den store, besværlige, men 
folkelige kirke, hvor de 
kunne gøre en forskel.  n

kONFIRmatIONER og Giro d’Italia
De fleste ved det. Giro d’Italia begynder i Herning! Den 5. maj 2012.
Foregår der noget vigtigere i Herning den dag? Næppe. Og dog!

Giro d'Italia i Herning

med til at give et menneske den dybe 
erkendelse, at det er godt at være på hold 
med Jesus og sommetider også ligge på 
baghjul af ham.  n

årets Konfirmationer i Herning KirKe:
 Søndag den 15. april kl.10.00: elever fra Herning 

friSkole og parkSkolen
 Søndag den 29. april kl.10,00: elever fra BifroSt
 Bededag den 4. maj kl.10.00: elever fra midtjyllandS 

kriStne friSkole
 lørdag den 5. maj kl.10.00 (i Baunekirken): elever fra 

midtjyllandS kriStne friSkole
 lørdag den 12. maj kl. 10.00: elever fra ÅmoSeSkolen

Men når festen er ovre og andre tanker 
melder sig, er jeg glad for, at jeg er døbt 
til at være et barn af Gud. En konfirma-
tion, måske også den 5. maj, kan være 

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen



mISSIONSHuSEt   Bethania
TorveT 9, Herning ● Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk                                   "Et hus med en mission"

KFUM og KFUK I HERNING   
Brændgårdvej, Herning ● Tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk            "børn og unge skal vide, at de kan tro"

Bemærk, at dørene åbnes en time før kon-
certstart. 

Fredag d. 24. februar kl. 16.30: 
Værkstedskoncert med sangere fra 
Den Jyske Sangskole (arr. Den Jyske 
Sangskole); fri entre.

Torsdag d. 1. marts kl. 19.30: 
"Spirituals fra Manhattan" med sangerin-
den Indra (arr.: FOF Herning). Billetpris: 
125,-/*104,- kr.. Billetsalg via www.fofh-
erning.dk

Søndag d. 4. marts kl. 13.30:
Afslutningskoncert for 9. Masterclass i 
Unge Stemmer. Med MidtVest Pigekor og 
Herning Kirkes Drengekor. 
Dirigenter Bob Chilcott og Astrid Vang 
Pedersen (arr.: Den Jyske Sangskole). 
Entre: 50 kr.. Betales ved indgangen.

Lørdag d. 17. marts kl. 16.00:
Lund Studentersangerne med dirigent 
Michael Bojesen (arr.: Herning Kirke). 
Entre: 75,- kr., betales ved indgangen.

Tirsdag d. 27. marts kl. 19.30:
Koncert med Bjørn Eidsvåg (læs mere 
under punktet Aktiviteter på hjemme-
siden). Billetpris: 180,-/ 159,- kr. 
Købes via www.fofherning.dk

Torsdag d. 29. marts kl. 19.30:
"Duke Ellington Sacred Concerts". Koret 
Vocal Pleasure og Holstebro Big Band 
optræder. Dirigent Niels Bay (arr.: Vocal 
Pleasure). Entré: 80,- kr.

Fredag d. 30. marts kl. 16.30:
Værkstedskoncert med sangere fra 
Den Jyske Sangskole (arr.: Den Jyske 
Sangskole). Fri entre.

Musik 
I HERNING kIRkE
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Besøgstjenesten
Ønsker du at blive besøgsven, eller 
ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: 
sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 
97 12 23 95

Blå Kors Varmestue
Bethaniagade 30 • 96285430
Åben hele døgnet

Anonyme 
Alkoholikere
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag kl. 
14.00
Al-Anon (pårørende til alkoholikere) 
holder møde samme sted
mandag kl. 19.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

SogneeftermiddagsmødER
Den 3. torsdag i måneden  Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl. 14-16. 
Kaffebord á 20 kr.

 15. marts: Malthe Dalsgaard, forstander: ”Dem, der er på kanten af livet, er de også 
vores næste?”
 19. april: Søren Knudsen, tidl. landbrugslærer, Hammerum: Sølvtøjet”.
 24. maj – (NB!): Karl Løkkegaard, tidl. lærer, Herning: ”Fra min tid i Vest-Jylland i 1945”.

babySalmesang
Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.

Tid: Torsdage kl. 10.00 – 11.00    Se mere på www.herningkirke.dk

HERNING kIRkES Legestue
Herning kirkeS legeStue  fredage kl. 9.30-11.30 i kirkeHuseT, 
øStre kirkevej 1
Se mere på www.herningkirke.dk

Kirke-Caféen
kirke-Caféen  Hver onsdag kl. 10-12 i kirkeHuseT, ØsTre kirkevej 1
Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer onsdag formiddag og vær med til hyggeligt 
samvær med andre.
 Pris: 20 kr. pr. gang
 Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

HERNING Kirkehøjskole
Foråret 2012 - "Med håndbogen i hånden ... 
om salmebogens 5 bøger"

3. marts Kl. 9.00 i Herning KirKes KirKeHUs: 
"Mere end ord i en bog" v. pastor Tine Å. Illum fra Sdr. Bjert.
31. marts Kl. 9.00 i gUllestrUP KirKe: 
"Hvad skal vi tro?" v. rektor Eberhard Harbsmeier, Løgumkloster.

En programfolder for foråret 2012 kan afhentes gratis i byens kirker 
og på biblioteket.
Skriftlig tilmelding til kassereren Karl Erik Bang, Rugvænget 40.
Pris for hele semestret: 225,- kr. (75,- kr. for en enkelt dag). 
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.  
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95. 

timePlan:
9.00: Morgensang
9.15 - 10.00: Foredrag (1. afd.)
10.00 – 10.30: Kaffe á 10 kr.
10.30 – 11.15: Foredrag (2. afd.)

Kirkegrupper i Herning kirke
Ved søndagens gudstjeneste oplever vi det store fællesskab. Men sommetider har vi 
også brug for at være med i et mindre fællesskab, hvor man kan lære hinanden bedre at 
kende.
Kirkegrupperne er en sådan mulighed.
Hvis man ønsker at være med i en kirkegruppe, henvender man sig til Erik Nikolajsen, 
Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 97120417; erni@km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som passer til vedkommendes ønsker, alder og interesser.

påskemåltid i Kirkehuset
Skærtorsdag aften den 5.april kl. 17.00
Tilmelding: Senest onsdag den 28.marts til: Kirkens kontor på tlf. 97 12 23 38 /pda@
km.dk
eller til: Frauke Meldgaard, tlf. 97 12 23 95/smh@herningkirke.dk
eller til: Erik Nikolajsen, 97120417/erni@km.dk
Alle er meget velkomne til et givende og spændende måltid.
Pris: 80 kr.
Skærtorsdags-gudstjeneste i kirken kl. 19.00.

Søndag d.  8. april kl. 10.00:
Påskehøjmesse med musik af Per Skriver.

Onsdag d. 11. april kl. 19.30:
Koncert med musikgruppen ”Evangeliet 
ifølge Bob” (læs mere under punktet 
Aktiviteter på hjemmesiden). 
Billetpris: 50,- kr.. Købes ved indgangen.

Søndag d. 22. april kl. 16.00:
Koncert med MGK Ensemblet, MGK kor 
fra Holstebro og Skive. Samt MidtVest 
Pigekor og Herning Kirkes Drengekor 
(arr.: Herning Kirke). Fri entre.

Søndag d. 29. april kl. 16.00: 
Koncert, uropførelse af Alex Priors ”En 
ny himmel” Herning Kirkes Drengekor, 
MidtVest Pigekor, Kristian Marius 
Andersen, orgel, Alexander Prior, dirigent. 
Arr.: Herning Kirke. Billetter: 100,- kr. 
for voksne, 50,- kr. for børn. Købes ved 
indgangen.

Søndag d. 4. martS 2012: 
Kampen mod sult

 fortSætter
4. marts sender Herning sogn igen 
frivillige indsamlere på gaden for 
at bekæmpe sult ved Folkekirkens 
Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for 
fattigdom og et overgreb mod men-
neskers grundlæggende ret til mad og 
liv. 
Meld dig som indsamler til Knud 
Haaning Andersen (tlf. 5180 9236 eller 
e-mail: kha@fibermail.dk)
Læs mere: www.noedhjaelp.dk

Tirsdag d. 15. maj kl. 19.00:
Orgelkoncert (Præ-Debut) med Kristian 
Marius Andersen. Gratis entre.

Fredag d. 25. maj kl. 16.30:  
Værkstedskoncert med MidtVest Pigekors 
Junior- og Forskolekorene (arr.: Den Jyske 
Sangskole). Gratis entre.

Søndag d. 27. maj kl. 10.00:    
Pinsesøndag med musik af komponisten 
John Høybye.

Torsdag d. 7. juni kl. 19.00:  
Det tyske drengekor "Stuttgarter Hymnus 
Chorknaben" synger (arr.: Herning Kirke).

Torsdag d. 14. juni kl. 16.30-18.00:
Åben prøve i kirken med HKD. Gratis entre.

Torsdag d. 28. juni kl. 19.00:  
Koncert med Herning Kirkes Drengekor 
(arr.: Herning Kirke).



   

marts 
 2.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Simon Hauge, lærerstud., Århus
 4. 2.s. i fasten
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp (sogne-
  indsamling)
 11. 3.s. i fasten
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Danmission
 18. Midfaste
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kristeligt Forbund for Studerende 
  (KFS)
 22. Påskegudstjeneste for børn
  10.00 Jens Moesgård Nielsen
 22. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgård Nielsen
 25. Mariæ bebudelses dag 
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Ordet og Israel

aPril
 1. Palmesøndag
  10.00: Erik Nikolajsen
  Familiegudstjeneste
  Kollekt: Børnearbejde ud fra Herning 
  Kirke
 5.  Skærtorsdag 
  17.00: Påskemåltid i Kirkehuset (se 
  omtale) 
  19.00 (NB!): Erik Nikolajsen 
  Kollekt: KFUM’s Soldatermission
 6. Langfredag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 6. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Stillegudstjeneste
 8.  Påskedag 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: KFUM og -K i Danmark 
 9. 2.påskedag
  10.00: Svend Erik Søgaard 
 15.  1.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Konfirmation 
 22.  2.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kirkens Korshær - lokalt

Gudstjenester       
Forsidefoto: P

insedag 2009

rytmisKe gUdstjenester
Herning kirke kl. 20.00
 2. marts: Simon Hauge, lærerstud., Århus
 6. april: STILLEGUDSTJENESTE
 1. juni: Erik Nikolajsen, sognepræst, prædiker
  Denne aften er der Open by night
Se www.rytmisk.com
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske 
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, 
nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-
café i Kirkehuset.

eftermiddagsgUdstjeneste
Herning kirke kl. 14.30 
 Torsdag 22. marts – Jens Moesgård Nielsen 
 Torsdag 7. juni - Erik Nikolajsen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Kirkehuset.

for børn og børnefamilier
Spaghetti-gudstjeneste kl. 17.30-19.15 i 
Kirkehuset og i kirken
 Tirsdag 6. marts
 Onsdag 30. maj
 Onsdag 13.juni (Spaghetti og Sigurd) 
Tilmelding på erni@km.dk eller 
jcmn@km.dk eller smh@herningkirke.dk

Påskegudstjeneste for børn
 Torsdag 22 marts kl. 10.00 - Jens 
Moesgård Nielsen

Børnefest i samarbejde med IM-Bethania
 Lørdag 24. marts kl. 15.00-17.00 i kirkehuset

Familiegudstjeneste
Palmesøndag 1. april kl.10.00: 
”Velkommen, Jesus!”
Kirkekaffe efter gudstjenesten.
For små og store, unge og gamle.

 29.  3.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Konfirmation

maj
 4. St. Bededag
  10.00: Erik Nikolajsen
  Konfirmation
  Kollekt: Kirkefondet
 5. Konfirmationsgudstjeneste
  Flyttet til Baunekirken.
  Kl.10.00: Erik Nikolajsen
 6.  4.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Dansk Bibelinstitut
 13. 5.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kofoeds Skole
 17.   Kristi Himmelfartsdag 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
  Kl.10.30: EN i Studsgaard 
 20. 6.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Rytmiske gudstjenester i Herning
  Kirke
 27. Pinsedag            
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp - 
  Kirkehjælp
 28. 2. pinsedag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen

jUni
 1. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Erik Nikolajsen, sognepræst, 
  prædiker
 3. Trinitatis søndag 
  8.30: Erik Nikolajsen
   9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kirkefondet
 7. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Erik Nikolajsen

Bemærk: Gudstjenester kl.8.30 foregår i Sakristiet.

bibelfortælling for børn
Ved højmesser er der under prædikenen ’bibel-
fortælling for børn’ i Kirkehuset. Dog ikke i 
skoleferier.

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 sognemed-
hjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

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.

PrædiKener På internettet  
Lyt til prædikener holdt i Herning Kirke på 
www.herningkirke.dk

i Herning  KirKe


