
KirKeblad for Herning Sogn

HERNING SOGN

M a r t S  ·  a p r i l  ·  M a j  2013

farvel til eriK niKolajSen

Herning 100 

Haydn, eyde, U2 og fodSlaw



taK til eriK niKolajSen
Af Henny Rønnow, Menighedsrådets næstformand 
indtil 2012 og Bent Elmkvist, formand for 
Menighedsrådet indtil 2012.

Erik Nikolajsen kom til Herning Kirke for 13 år siden og det 
har været en god tid sammen med Gunvor og Erik Nikolajsen. 
Erik Nikolajsen gik ind i arbejdet for Herning Kirke med stor 
energi og har i alle årene forsøgt at favne hele menigheden og 
aldrig skånet sig selv. Særligt børnefamilierne og deres børn 
står Erik Nikolajsens hjerte nær og han prøver hele tiden på 
at gøre gudstjenesterne nærværende også for dem. Vi har den 
glæde nu at have flere konfirmationer hvert år, og mange andre 
børne- og ungeaktiviteter er sat i søen i Erik Nikolajsens tid i 
samarbejde med vores sognemedhjælper Frauke Meldgaard og 
Jens Moesgård Nielsen. Spaghettigudstjenester og især rytmiske 
gudstje-nester er Erik Nikolajsens værk. I en kirke er det meget 
vigtig at have mange frivillige til at hjælpe ved praktiske ting for 
at få de gode aktiviteter gennemført, og det er Erik Nikolajsen 
god til at fremme.

På enhver måde vil Erik Nikolajsen gerne udbrede kendskabet 
til Ordet for så mange som muligt og sogneaftenerne har krævet 
meget energi. Mange ideer er født hjemme ved køkkenbordet 
sammen med Gunvor. Gunvor Nikolajsen har i alle årene bakket 
arbejdet ved kirken op og været den kreative medspiller. Gunvor 
Nikolajsen har i de fleste af årene været med til pyntning af 
kirken til påske og jul og ved mange andre lejligheder.

adreSSer
Præster
Sognepræst Erik Nikolajsen (indtil 31. maj)
Vesterdamsvænget 142
Kontor: Nørre Allé 1    97 12 04 17 / 30 24 19 51
erni@km.dk
Fridag: mandag. 
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20    97 12 12 56
jcmn@km.dk
Fridag: fredag. 
Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35    97 12 76 33
Mobil: 23 26 68 49
sels@km.dk 

KirKens Kontor
Østre Kirkevej 1    97 12 23 38 
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard 
Kordegn: Laila Nielsen
Kontortid: 
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00.
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal    29 92 97 18 
Kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag

2. organist
Kristian Andersen    29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

Kirketjener Carsten Færch    27 40 13 74
carstenfaerch@hotmail.com
Fridag: mandag

Sognemedhjælper Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A    97 12 23 95 / 30 55 12 07
smh@herningkirke.dk

   

Herning sogns KirKeblad
udgives af Herning Kirke og redigeres 
af et redaktionsudvalg. 
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. 
Stof til bladet for juni - juli - august 2013 ind-
leveres senest 15. april 2013.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk

Herning KirKes Hjemmeside:
www.herningkirke.dk
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afSKed Med 
SognepræSt eriK niKolajSen
Den 1. juni 2013 går sognepræst Erik Nikolajsen på pension. 
Menighedsrådets tidligere og nuværende formænd mv. skriver:

Vores kirkehus er for 
lille til alle de aktiviteter, 
der er, og her har Erik 
Nikolajsen lagt mange 
kræfter i at være med 
til at udtænke en ud-
videlse, og det blev en 
stor skuffelse for både 
Erik Nikolajsen og me-
nighedsrådet, at arbejdet 
måtte stoppe på grund 
af en nabostrid. Det ville 
have været en stor glæde 
at have kunnet taget det nye hus i brug inden afskeden.

Her på falderebet skal der lyde en stor tak for det gode arbej-
de ved Herning Kirke og et fantastisk godt samarbejde til både 
Gunvor og Erik Nikolajsen gennem de 13 år.  n

Også fra det nye menighedsråd skal der lyde en varm tak til 
Gunvor og Erik Nikolajsen. Vi har ikke haft ret lang funktions-
periode sammen – officielt, men vi har kendt hinanden i hele den 
periode, I har været præstepar her. På menighedsrådets vegne 
vil jeg takke jer for dit og Gunvors store arbejde, for støt og rolig 
indsats i dagligdagen, for nye ideer og tiltag, for inspiration og 
visioner; og vi vil ønske alt godt for jer i jeres 3. alder.  n

På menighedsrådets vegne, Arne Bach, fm

Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen   
Vardevej 9    7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00 

www.hotelherning.dk
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Sogne-
indSaMling
Søndag d. 10 marts har 
Herning Sogn og Folkekirkens 
Nødhjælp brug for frivillige ind-
samlere til kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter - og kampen 
mod fattigdom kan vindes. Men der 
er stadig meget at tage fat på.  En af 
de helt store udfordringer er sult. 870 
mio. mennesker lider af kronisk un-
derernæring, og hvert 12. sekund dør 
et barn af sult. Sult og fejlernæring 
er verdens største sundhedsrisiko. 
Samtidig forstærker sult alle andre dår-
ligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Derfor: Meld dig allerede nu som in-
dsamler d. 10. marts hos indsamling-
sleder Villy Stampe på 97 12 12 48 eller 

på ruvista@os.dk.
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•	 Konfi-KirKe
Én gang om måneden inviteres konfir-
manderne til Konfi-Kirke. Her deltager 
de i ”samlet flok”, med sognemedhjæl-
peren som guide, og sammen med me-
nigheden, i kirkens ugentlige højmesse, 
altså i gudstjenesten kl. 10.00. Efter 
gudstjenesten går konfirmandgruppen 
over i Kirkehuset og er en del af sønda-
gens fælles ”Kirkekaffe”.

Men	hvad	synes	KonfirMan-
derne egentlig om disse tre 
tilbud? Vi Har sPurgt dem 
og	fiK	følgende	svar:
KonfirMandlejr:	
Godt, at møde en masse søde mennesker 
– en meget lærerig tur – vi lærte hi-
nanden bedre at kende – utrolig hyggelig 
lejr – vi havde det sjovt og var sociale – 
det vil jeg gerne prøve igen – spændende 
aktiviteter – vi var aktive – god mad – 
man fik nye venner.

Sideløbende med undervisningen får de 
unge tilbud om forskellige kirkelige aktiv-
iteter, som henvender sig specielt til dem:

•	 KonfirMandlejr
Blev i denne sæson, som noget nyt, af-
holdt på Hardsyssel Efterskole, i sam-
arbejde med skolens lærere og elever. 
Den fandt sted i dagene d. 26.-28. ok-
tober og fik sin festlige afslutning med 
Herning Kirkes BUSK (Børn-Unge-
Sogn-Kirke)-gudstjeneste.

•	 KonfiCafé	UniK
En ungdomscafé, hvor konfirman-
derne mødes i kirkens hyggelige 
kælder (krypten) hver mandag aften 
fra kl. 19.00 – 20.30. Med en række 
tilbud om fælles aktiviteter.

KonfiCafé	UniK:	
Det er hyggeligt – vi får noget at spise og 
drikke – man snakker med en masse nye 
mennesker – den kan forbedres på nogle 
punkter – vi er aktive – hyggeligt at være 
i en lille kælder - vil ønske, vi var mere 
udenfor – vi får lov at snakke sammen 
– vi lærer noget - en aften sad vi inde i 
kirken uden lys. Tændte et stearinlys og 
sagde en bøn hver.

Konfi-KirKe:	
God ide, hvis man er lidt usikker – man 
sidder sammen med sine venner – man 
er ikke alene – har ikke prøvet konfi-kirke 
endnu, men vil gerne – dejligt, at nogen 
sørger for, at vi hele tiden har det godt, når 
vi er i kirken – det er mega kedeligt, og jeg 
er ved at falde i søvn – det er måske sjovere 
bare at være sammen med én ven? – det 
er meget hyggeligt, men også lidt kedeligt.

HVordan går det med Kon-
firMandUndervisningen?
Det går fint, og man får noget ud af 
den – vi får en masse nyttig viden – det 

er lidt kedeligt nogen gange – lærerne 
(præsterne og sognemedhjælperen) er 
yderst gode – meget spændende, som da 
vi lærte om U2 – det må gerne være lidt 
sjovere – det hele handler ikke kun om 
Gud og Jesus – man lærer meget om den 
kristne tro – undervisningen er meget 
forskellig fra gang til gang – godt, at 
man nogle gange må bevæge sig – den 
vil hjælpe mig med min konfirmation - 
vi laver ting sammen og synger.

HVad mener du om Herning 
KirKe i det Hele taget?
Jeg glæder mig til at blive konfirmeret 
her, og kirken er god – kirken er pæn, 
men den kunne godt være sjovere at gå 
i – præsterne og sognemedarbejderne er 
søde – bordfodboldspillet i kirkehuset 
burde være bedre – kirken holder en 
masse sjove arrangementer – her laver 
man mange ting SAMMEN – der er søde 
mennesker – her skal jeg konfirmeres 
sammen med mine venner – der laves 
mange ting for konfirmander  - kan 
godt li’, at kirken er korsformet – un-

dervisningen er sjov 
en gang imellem – 
man føler sig tryg i 
kirken – jeg elsker 
at få fri fra skole i to 
timer hver tirsdag – 
synes, vi godt kunne 
lave noget mere ak-
tivt ude eller inde 
– atmosfæren er 
god, og man bliver 
ikke skræmt væk – 
gudstjenesten er ok, 
og det er nogle fine 
lokaler – det er en 
sej kirke.  n

Herning Kirke står hvert år for undervisningen 
af ca. 90 konfirmander. Elever, som kommer fra 
Herning Friskole, Bifrost, Midtjyllands Kristne 
Friskole og Parkskolen. 

danSKe 
KirKedage 
i Ålborg
Foredrag, fest og inspiration 
på Danske Kirkedage
Torsdag - søndag den 9. – 
12.maj i Aalborg. 
Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig 
’hele pakken’ fra torsdag til søndag 
eller vælge at være med én enkelt 
eller to af dagene. Tilmelding inden 
1. april sker på www.kirkedage.dk, 
hvor man også kan finde det samlede 
program og alle praktiske oplysninger 
om arrangementet. Henvendelse kan 
også ske til kirkedagenes sekretær 
Christen Staghøj Sinding: css@km.dk 
eller tlf. 40 34 90 96. 

Af sogne-
medhjælper

Frauke Meldgaard
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Afslappede konfir-
mander på lejr.

Her en flok konfirmander til konfirmand-
klub, UNIK - sammen med sognemedhjæl-
per Frauke Meldgaard.
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Gode naboer er med til hinandens fester. Alligevel er vi da lidt 
beæret over, at Herning Kirke er inviteret med til festen på selve 
dagen. Det er ingen selvfølge, og vi glæder os over det. For 2. 
påskedag er Herning Kirke med til at fejre Hernings 100 års 
købstadsjubilæum ved en festgudstjeneste i kirken, hvor både 
regentparret og borgmesteren er med.

Der er nogle, der siger at Herning står på 4 ben: By, skole, 
tekstil og kirke. Vægten på de 4 ben kan være forskellig, men 
det mærkes stadigvæk, at der også er vægt på det ben, der 
hedder kirke. Det mærkes i byen på kirkegang, på antallet 
af konfirmander og ved kirkelige handlinger. Sandt er det, 
at vægten på benene forskydes. Engang var der rigtig megen 
vægt på både tekstil og kirke. Vægten er blevet mindre, 
men begge dele vejer stadig godt til. Andre ben vokser også 

til. Messecenter Herning 
og Boxen melder sig. 
Regionshospitalet i 
Gødstrup og motorve-
jene. I hvert fald, når 
man spørger ind til 
Herning hos folk andre 
steder i landet. Nogle øn-
sker også Herning sat på 
landkortet i form af en 
skyline af højhuse, der 
kan ses langvejs fra. 

U2 – gUdStjeneSte Med die 
Herren og goSpel d'ligHt
Fredag 22. marts kl. 20.30
Læs mere: www.u2gudstjeneste.dk

Uddeling af gratis adgangskort lørdag 16. marts kl. 9.30 fra 
Paw Sko, Bredgade 11 (max. to pr. person).
TV Midt Vest sender uddrag af gudstjenesten Langfredag.

SangtiMe
Påskelørdag 30. marts kl. 11.00 i Herning Kirke, som 
optakt til festgudstjenesten. 
Sangtime for hele menigheden til festgudstesten. Vi lærer 
blandt andet Bertel Haarders/Bent Fabricius Bjerres nye 
påskesalme, og synger også gudstjenestens øvrige salmer 
igennem.

feStgUdStjeneSte 
2. påskedag, den 1. april kl.10.00
Herning Kirke markerer Hernings købstadsjubilæum. 
HM Dronningen og HKH Prinsgemalen er med ved guds-
tjenesten. Biskop Karsten Nissen prædiker. 
Højmessen transmitteres direkte i fjernsynet på DR.
Der er kun adgang til denne gudstjeneste med gyldigt adgangs-
kort. Adgangskort udleveres ved gudstjenester i Herning Kirke 
på søn- og helligdage, første gang søndag den 17. marts og så 
længe lager haves.

HaydnS SKabelSen
Fredag den 5. april  kl. 19.30  
MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning
Opføres af Herning Kirkes Drengekor, Choir of St. John’s 

Herning Kirkes arrangementer i forbindelse med

100 Året for 
Herning SoM KøbStadHerning StÅr 

pÅ fire ben: 

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

iKKe	af	brød	alene
Midt i alt dette har Herning Kirke stået på Torvet i snart 125 
år og fortalt, at mennesket ikke lever af ’brød’ alene, men af 
hvert ord, der udgår af Guds mund.  Det var folk ikke klar 
over, da de ville bygge et tårn i Babel. Men så forhindrede 
Gud dem i det, for at minde dem om det. At vi lever af ’brød’, 
det véd vi. At vi ikke lever af brød alene, skal vi have fortalt, 
og det er kirkens opgave. 

At vi så også lever af ’brød’ og har brug for at takke Gud for 
det daglige brød, lægger kirken også gerne sin røst til, når vi 
hver søndag takker for det daglige brød, der også formes af en 
veldrevet by, med skoler, sygehus, forretninger, huse, naboer, 
kultur, musik og alt det der gør, at vi kan leve på en god måde.

Men vi vil altså også noget mere: fortælle at brød alene 
ikke er nok. Det ved vi også godt, når vi tænker os om: At 
der er et brød, som kan mætte mere end en slunken mave; et 
brød som vi også har brug for, og som det serveres i kirken.

Det vidste de gamle noget om. Måske var det derfor, at 
de daværende ejere af Hotel Eyde skænkede den grund, som 
Herning Kirke er bygget på.

Tillykke til Herning med 100 år på heden som købstad! Rejst af 
hosekræmmere og mange andre!  Tak for indbydelsen til fejrin-
gen. Vi skal gøre vort bedste for at bidrage til festen.  
Og så tilbyder vi fortsat gerne et ben, som Herning og dens 
indbyggere også kan stå på.  n

by  SKole  teKStil  KirKe

1.april, 2. påskedag, fylder Herning 100 år som købstad. Tillykke. 
Det skal fejres, og det bliver det også i Herning Kirke.

College, Cambridge, Aarhus Symfoniorkester og tre solis-
ter: Malin Christensson, sopran, Allan Clayton, tenor, Neal 
Davies, bas. Dirigent: Andrew Nethsingha.
Pris: Fra kr. 172,- Prisen er inkl. gebyr.
Billetter sælges via www.billetnet.dk  NB: skriv: ”Haydns 
Skabelsen” i søgefeltet.

Tre internationale solister bakket op af et stort kor bestående 
af et af verdens førende drengekor, Choir of St. John’s 
College fra Cambridge, og Herning Kirkes Drengekor, for-
tolker Haydns måske største værk – hans elskede oratorium 
”Skabelsen”. Værket er en både poetisk, spøgefuld og drama-
tisk beretning om skabelsen i musikalske klæder.  Herning 
Kongrescenter vil danne en passende akustisk ramme om 
dette storværk, der byder på vokale højdepunkter for alle tre 
solister såvel som udfordringer for det store kor. 
The Creation (Skabelsen) dirigeres af St. Johns korets faste 
dirigent, Andrew Nethsingha, som er en internationalt an-
erkendt dirigent..

Herning 100 KirKevandring
Søndag 14. april kl. 13.30
Mødested: Den gamle kirkegård ved Hedeagerkirken.
Vandretur til de fem folkekirker i Herning.
Arr: Folkekirkerne i Herning i samarbejde med Fodslaw.

KirKe og Kro 
– fra HiStoriSK feStbord 
til HiStoriSK feStMad
Et samarbejde mellem Herning Kirke og Hotel Eyde. 
Onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.00-20.30 i Herning Kirke og 
efterfølgende på Hotel Eyde.

"alterbord	og	festbord	
– borddæKningens Historie"
Foredrag i kirken
Et festligt foredrag af Barbara Zalewski, cand.mag. og ph.d. 
fra København. 
Barbara Zalewski fortæller: Tilbage i middelalderen afspejlede 
det kongelige bord ret så tydeligt kirkens alterbord, og både 
borddækning og servering foregik efter et ’liturgisk’ skema. Med 
tiden blev denne borddækning udviklet og raffineret, så den 
stadig danner mønster og forbillede for både vort daglige mid-
dagsbord og for nutidens overdådige festborde ved fx bryllupper 
og runde fødselsdage.
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Fortsættes næste side



vÅbenHUS 
og it-UdStyr
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taK for denne gang

Jeg har også søgt en anden stilling og 
fået den. Jeg har søgt min afsked med 
pension ved udgangen af maj i år. 

Forhåbentlig også en stilling med nye 
udfordringer. 

Det er på ingen måde, fordi jeg er 
ked af at være præst i Herning Kirke. 
Tværtimod. Det har været 13½ fan-
tastiske år. Det har været travle år, 
men også år i en kirke og menighed 
med et utrolig godt sammenhold og 
fællesskab. I menighedsråd, blandt 
personale, frivillige og i menigheden 
som sådan. Der har været godt humør 
og megen opbakning til hinanden i de 

forskellige funktioner, som vi hver 
især har haft.

Vi har fået lov til søndag efter 
søndag at opleve kirken blive fyldt 
godt op af en menighed, bestående af 
mange dejlige og kærlige mennesker, 
som det har været en berigelse at 
fejre gudstjeneste sammen med og 
dele liv og tro med i lyst og i nød. Vi 
har oplevet orgelets toner og drenge-
korets sang fylde rummet og løfte 
menighedens gudstjeneste - og ved 
storslåede koncerter. Og festerne… 
familiegudstjenester, højtider i kirken, 
kirkefrokoster i et fyldt Kirkehus med 
et festligt og bugnende frokostbord, 
sogne- og eksistensaftener, der gav 
os noget at tænke på og fællesskabet 
ved kirkekaffen efter gudstjenesterne. 
Konfirmandlejre. Der er mange rige 
minder at være taknemmelige for. Tak 
for dem!

Der har været ting, som har været 
svære. Der har været svære beslut-
ninger, der skulle tages i menigheds-
rådet. Der har været mennesker i 
menigheden, som er blevet mødt af 
vanskeligheder, sygdom og tab. Noget 
som ikke er gået os uberørt forbi – og 
godt for det.

Sidste år var det også svært at være 
vidne til, at Folkekirken forlod et 
grundlæggende princip i kirken. Jeg 
tænker på det grundlæggende princip, 
der omtales som ”Skriften alene”.

Luther var i sit arbejde meget 
fokuseret på, at kirken i det, den siger 
og gør, må have sine klare begrundel-
ser og retningslinjer i bibelen. Dette 
princip blev meget synligt brudt med  
ritualet for vielse af homoseksuelle i 
kirken, fordi det ikke kan begrundes 
ud fra bibelen, men har klare bibelord 
imod sig.

Nogle vil indvende, at det ikke er 
noget nyt. Der er sket mange ting og 
sagt mange ord i Folkekirken, som 

Når folk forlader en stilling, gør de det 
ofte, fordi de har fået en anden stilling. Herning Kirke fejrer i 2014 sin 125 

års fødselsdag. I den anledning vil 
Menighedsrådet ved Herning Kirke 
gerne give kirken og det kirkelige liv 
i kirken et tiltrængt løft i form af en 
ombygning og renovering af kirkens 
våbenhus og installation af IT-udstyr i 
form af en projektor og kamera, så det, 
der foregår ved alteret kan ses i kir-
kens 2 sideskibe og således, at man kan 
vise billeder, tekster og illustrationer i 
kirken. 

ombygning og renoVering 
af	våbenhUs
Vi ønsker at åbne kirken op mod 
Torvet ved at etablere en dobbelt 
glasskydedør, der sammen med et luft-
tæppe, skal mindske de gener, der el-
lers kan være for kirkegængere, kor, 
organist og orgel. 

Grundbelysning laves i loftet sup-
pleret med de eksisterende væglamper. 
Salmebøgerne flyttes fra den nu-
værende salmereol, der står på gulvet, 
til reoler, der bygges ind i væggene. 
Reolerne vil desuden give plads til 
pjecer og magasiner. Radiatorerne i 

våbenhuset sløjfes, og de synlige rør 
rilles ind i væggene.

Disse løsninger vil komme til at 
give Herning kirke et mere åbent og 
imødekommende udtryk mod byen og 
torvet, og vil give våbenhuset et mere 
nutidigt udtryk. 

installation	af	it	Udstyr
I en nutidig og levende kirke spør-
ges der, som i mange andre sammen-
hænge, efter mulighed for brug af com-
puter og projektor. Projektet indebærer 
en skærm bag kirkens korbue, der 
rulles ned vha. en elmotor. Samtidig 
hæves de to lamper længst fremme i 
kirkeskibet, så udsynet til lærredet er 
frit. En projektor etableres i loftet på 
et saksestativ, der sænker projektoren 
ned fra loftet ved brug.

I hvert af kirkens to sideskibe op-
sættes en 40’’ monitor på sideskibenes 
syd-vægge. De vil således ikke være 
umiddelbart synlige, når man træder 
ind i kirkens hovedskib og dermed 
ikke ændre på det første indtryk, man 
får af den smukke Herning Kirke.

Endelig etableres en enkel sty-

reenhed på et velegnet sted i kirkens 
skib.

finansiering
Selvom Herning Kirke bliver meget 
brugt og kan fejre sin 125 års fødsels-
dag den 1. søndag i advent 2014 og 
også indgår i fejringen af Herning Bys 
købstadsjubilæum, har Herning Søndre 
Provsti ikke set sig i stand til at støtte 
ovennævnte to projekter økonomisk. 
Projekterne må finansieres udelukkende 
ved private gaver fra folk og firmaer i 
byen såvel som ved støtte fra fonde.

Arkitekt Aksel Fyhn har indvilget i 
at lave forslaget til ombygning og reno-
vering af våbenhuset på det vilkår, at 
han alene aflønnes, hvis/når projektet 
er gennemført og betalt.

Projekterne er nu indsendt til god-
kendelse i provsti og stiftet.

Vi kender endnu ikke de endelige om-
kostninger, men det vil komme til at 
ligge i omegnen af 8-900.000 kr.

På et senere tidspunkt sætter vi en 
indsamling og et ansøgningsarbejde i 
gang for at finansiere projektet.  n

ikke kan begrundes 
i bibelen. Ja, men vi har ikke tidligere 
haft ritualer, der tydeligt har klare bi-
belord imod sig. Det er noget nyt.

Og det er noget, der er så 
grundlæggende, at det må nævnes her, 
selvom jeg ikke har lyst til det. kirken, 
og med hvilken autoritet? Hvad kan vi 
tro på og være visse på? Det arbejder 
en præst med, og i det arbejde er bi-
belen hans redskab. Og det arbejder 
en menighed med på, så sandt den i 
kirkens historie altid har haft til opgave 
at granske Skrifterne for at se, om det 
forholdt sig sådan som forkyndt. (Jf. 
Ap. Gern. 17). Det skridt, som her blev 
taget, har det været svært at være vidne 
til, fordi det måske er mere alvorligt 
end umiddelbart troet.

Når alt dette er sagt, vil jeg gerne 
sige tak til menighed, menighedsråd, 
til de mange frivillige  og til personalet 
i Herning Kirke for godt 13½ fantas-
tiske år.  

Der har været ting, som jeg ikke har 
nået, og ting jeg gerne ville have gjort 
bedre. Jeg synes stadigvæk, det er en 
stor opgave at inkludere børn og unge i 
vore gudstjenester, så de oplever guds-
tjenesterne som vedkommende også 
for dem. Der er en stor opgave i fortsat 
at mødes med mennesker der, hvor de 
står i deres liv. Hvem og hvordan de så 
end er. Arbejdet er slet ikke færdigt. 
Sådan har det altid været i kirken, 
og det er det stadigvæk. Jeg er heller 
ikke færdig med at sige tak for rige år i 
Herning Kirke. 

Med ønsket om alt godt for frem-
tiden i Herning Kirke og med ønsket 
om Guds velsignelse i arbejde og i 
menighed.  

Kærlig hilsen 
Erik Nikolajsen og Gunvor 

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

afSKedSgUdStjeneSte 

for	eriK	niKolajsen

Herning KirKe

Kristi	hiMMelfartsdag

9. maj 2013 Kl.10.00

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

Tidligere borgmester og minister 
Helge Sander fortæller derpå om den 

betydning, Kirken og Kroen har – og 
har haft gennem tiden - i en by som 
Herning.

Efterfølgende spisning på Hotel EYDE, 
hvor der dækkes op til det store Tag 
selv-Buffetbord under temaet ”Festlig 
mad, som Bedstemor lavede den”.

Pris: For både foredrag i kirken og buf-
fetbord på hotellet (inkl. 1 gl. vin eller øl) 
i alt 230,- kr. pr. person.

Tilmelding: Senest torsdag d. 11. april 
til sognemedhjælper Frauke Meldgård, 
Herning Kirke på smh@herningkirke.dk 
eller sms til 30 55 12 07. Husk navn og 
deltagerantal.

afSlUtning pÅ 
KøbStadS-jUbilæet
Pinselørdag 18. maj 
En folkefest i hele byen, hvor også 
de fem folkekirker i Herning deltager. 
Mere information i dagspressen.  n

Fortsat fra side 7

Barbara Zalewski, som fortæller om 
"Alterbord og festbord".



iSraelSStævne og ÅrSMøde
Bethania på Torvet, Herning    Lørdag den 16.marts 2013 kl. 13.30 
Den Danske Israelsmission indbyder alle interesserede til en dag, der 

har ry for at være berigende. Se dagens program på
www.israel.dk/danmark/israels-staevne/israelsstaevne-2013 eller www.israel.dk

Velkommen!

Med mindre andet er anført, er der gratis adgang 
til arrangementet.
Bemærk, at dørene ved koncerter i Herning 
Kirke åbnes en time før koncertstart.                                                                     
Når intet andet er anført, er Herning Kirke ar-
rangør af koncerten.

Søndag 3. marts  15.00 
Afslutningskoncert for 10. Masterclass i Unge 
Stemmer. 
Entré 50 kr. 

Tirsdag 12. marts 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen.  
Blandt andet Viernes 5. Orgelsymfoni.

Mandag 18. Marts 19.00
Passionskoncert med  bl. a. Pergolesis 
Stabat Mater Midtvest Pigekor og Det Jyske 
Barokensemble Dirigent Dorte Bille.
Entré 75 kr.

Fredag 22. marts 20.30
U2 Gudstjeneste med Die Herren og Gospel 
d'Light

Tirsdag 26. marts 19.00 
Improvisationer og læsninger ved De 14 kors-
vejsstationer. 
Organist Kristian M. Andersen  og sognepræst 
Jens Carl Moesgård. 

Lørdag 30. marts  11.00
Sangtime i Herning Kirke for alle deltagere i
Festgudstjenesten 2. påskedag.
   
Søndag 31. marts 10.00 
Påskehøjmesse, musik af Per Skriver

Mandag 1. april 10.00 
2. Påskedag. Festgudstjeneste i forbindelse 
med Herning 100.

Fredag den 5.april  19.30  
Haydns Skabelsen
MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 
7400 Herning
Opføres af Herning Kirkes Drengekor, Choir 
of St. John’s College, Cambridge, Aarhus 
Symfoniorkester og tre solister: Malin 
Christensson, sopran, Allan Clayton, tenor, 
Neal Davies, bas. Dirigent: Andrew Nethsingha.
Pris: Fra kr. 172,- Prisen er inkl. gebyr
Billetter sælges via www.billetnet.dk  NB: skriv: 
”Haydns Skabelsen” i søgefeltet

Fredag 19. april 16.30 
Værkstedskoncert med unge sangere fra Den 
Jyske Sangskole

Fredag 24. maj 16.30 
Værkstedskoncert med bl.a. MidtVest 
Juniorkor

Søndag 19. maj 10.00 
Pinsehøjmesse med musik af John Høybye

MUSiK i 
Herning KirKe

10 11

foreninger Med 
tilKnytning til 
Herning KirKe

missionsHuset betHania
Torvet 9, Herning. Tlf. 97 12 32 37
www.imherning.dk
”Et hus med en mission”

KfUM	og	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
Bethaniagade 30 (sort prik) 96 28 54 30
Åben hele døgnet

anonyme alKoHoliKere
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag kl. 14.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

foredrag Mv.
Vi er et, men iKKe ens
folKeKirKen	–	og	de	andre	Kristne	KirKer
I foråret 2013 inviterer Herning Kirke invitere alle, der har lyst til at blive klogere på ligheder og for-
skelle kirker imellem til en tur rundt i det kirkelige landskab i Herning.

onsdag	13.	Marts	i	frelsens	hær,	søndergade	19
Hvad står Frelsens Hær for – og hvordan arbejder de her i Herning? Oplæg ved major i Frelsens Hær i 
Herning Inge Lise Larsen.

onsdag 10. aPril i sKt. Peters KirKe, lillelundVej 36
Hvad står Den Romersk Katolske Kirke for – og hvordan arbejder de her i Herning? Oplæg ved sogne-
præst i Skt. Peters Kirke pastor Winek Barwinski.

onsdag	15.	Maj	i	åben	KirKe,	olUfsgade	10
Hvad står Åben Kirke og den apostolske kirke for – og hvordan arbejder de her i Herning? Oplæg ved 
ledende præst i Åben Kirke Lars Bo Olesen

Alle aftenerne begynder kl. 19.30 og varer til ca. 21.30. og man mødes det pågældende sted. Alle fire steder 
byder kirkerne på en kop kaffe og kage – og lægger op til spørgsmål, kommentarer, undren og inspiration.

sogneefterMiddagsMøder
den 3. torsdag i måneden  		KirKehUset,	østre	KirKevej	1	Kl.14-16				Kaffebord	á	20	Kr.
21.	Marts:	thoMas	banK	Møller,	sognepræst,	sUnds:	”Mit første år som præst i Sunds”
18.	april:	jens	arne	sKjøtt,	århUs,	past.	eM.	og	tidl.	soldaterhjeMsMedhjælper	i	
afghanistan:	”Blandt de danske kamptropper i Afghanistan”
16.	Maj:	jørn	blohM	KnUdsen:	”Åbne Døre og deres arbejde”.

KristendomsKursus
Hvor svært kan det være? - sådan siger vi nogle gange om forskellige udfordringer, vi møder, og egen-
tlig kan vi sige det samme om dét med at tro på Gud. Vi bor i et land, hvor kristendommen er hove-
dreligionen, men ved vi egentlig nok om, hvad essensen er? Vi kan godt opleve, at det faktisk er svært 
og sidde med flere spørgsmål end svar. Derfor inviterer vi til et kursus, der berører emner som: 
1. Er der liv efter døden. 
2. Hvordan skal jeg tro?  
3. Gør bøn en forskel? 
4. Er Bibelen til at forstå? 
5. Hvordan skal jeg leve? 
Kort sagt et kristendomskursus.

Kurset er gratis og tilbydes som et aftenkursus fra kl. 19.30 - 21.30.

Sted: Kirkehuset. Første gang den 21. februar 2013 kl. 19.30. 
Nærmere oplysninger og tilmelding hos Per Nørgaard på: rom8.1pn@gmail.com eller tlf. 20 71 68 31.

Arr: En gruppe fra Herning Kirke, bl.a. sognepræst Erik Nikolajsen, og fra Indre Mission i Herning. 

herning	KirKehøjsKole	
lørdag	2.	Marts	Kl.	9.00	–	11.15	i	gUllestrUp	KirKe,	løvbaKKevej	7
Brian Patrick McQuire, professor emer., dr.phil.,  Kalundborg:
“Klostrenes betydning for dannelsen af den europæiske ånd og kultur.”

lørdag	6.april	Kl.	9.00	–	11.15	på	herning	frisKole,	h.C.ørsteds	vej	68
Carsten Bach Nielsen, lektor, Århus: ”Kirkekunsten i den vestlige kultur”

Pris for hele semestret: 225,- kr. (75,- kr. for en enkelt dag). Pensionister og efterløn-
nere: 200,- kr.  
Mere info: kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95/40 16 88 00

fælleSSKab
KirKeCaféen
Hver onsdag kl. 10-12 i 
Kirkehuset
Pris 20 kr.

besøgstjenesten
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at 
få en besøgsven, 
så kontakt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard 
på tlf. 97 12 23 95

KirKegruPPer i Herning KirKe
Hvis man ønsker at være med i en kirkegruppe, 
henvender man sig til Erik Nikolajsen, 
Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 97 12 04 17; erni@
km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som passer til 
vedkommendes ønsker, alder og interesser.

PåsKemåltid i KirKeHuset
Skærtorsdag aften den 28.marts kl. 16.30
Tilmelding:
Senest onsdag den 20. marts til Erik Nikolajsen, 
97120417/erni@km.dk
Alle er meget velkomne til et givende og spæn-
dende måltid.
Pris: 100 kr.
Skærtorsdags-gudstjeneste i kirken kl.19.00.

for børn og 
børnefaMilier
Herning KirKes legestue
Hver fredag kl. 9.30 – 11.30 i Kirkehuset

babysalmesang i Herning KirKe
Alle torsdage 10.15 – 11.15
Tilmelding til Sognemedhjælper på 30551207

børnefest	
Lørdag d. 9. marts kl. 14.00-16.30 i Kirkehuset: 
Kom til et magisk arrangement og oplev ”Gittes 
Gospeltryl”.
Gratis for både børn og voksne. Arr. i samarbej-
de med IM-Bethania

påsKegUdstjeneste	for	børn	
Onsdag d. 13. marts kl. 10.00 i Kirken 

faMiliegUdstjeneste:
Palmesøndag d. 24. marts kl. 10.00 i Kirken
Med Kirkekaffe efter gudstjenesten.
For små og store, unge og gamle.

spaghetti-gUdstjeneste
Onsdag d. 24. april kl. 17.30-19.15
i Kirkehuset og i Kirken
Aktivitet og spisning først. Derpå Gudstjeneste
Tilmelding til Sognemedhjælper på 30551207.

for 
KonfirMander:
KonfiCafé	UniK
Hver tirsdag 19-20.30 i Krypten

årets	KonfirMationer	
i Herning KirKe

  Søndag den 7. april kl. 9.30: Elever fra 
Parkskolen

  Søndag den 7.april kl.11.00: Elever fra 
Herning Friskole

  Søndag den 28.april kl.10,00: Elever fra 
Bifrost

  Lørdag den 4.april kl.10.00: Elever fra 
Midtjyllands Kristne Friskole

  Søndag den 5.maj kl.10,00: Elever fra 
Midtjyllands Kristne Friskole

  Lørdag den 25.maj kl.10.00. Elever fra  
Åmoseskolen, Afd. D

  Lørdag den 25.maj kl.11.00. Elever fra  
Åmoseskolen, Afd. B



      

marts 
 1.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Erik Nikolajsen, sognepræst, 
  prædiker
 3. 3.s. i fasten
  8.30: Erik Nikolajsen  
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kristeligt Forbund for Studerende 
  (KFS)
 6. Konfirmandgudstjeneste
  19.00: Jens Moesgård Nielsen
 10. Midfaste
  8.30: Svend Erik Søgaard 
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp 
  (sogneindsamling)
 13. Påskegudstjeneste for børn
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 17. Mariæ bebudelses dag 
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Ordet og Israel
 22.  U2gudstjeneste
  20.30: Jens Moesgård Nielsen
  Die Herren og Gospel d´Light medvirker
 24. Palmesøndag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Familiegudstjeneste
  Kollekt: KFUM og KFUK i Herning
 25. Stilleugegudstjeneste i Sakrisiet
  17.00: Tempelrensningen
 26. Stilleugegudstjeneste i Sakrisiet
  17.00: Konfrontation
 27. Stilleugegudstjeneste i Sakrisiet
  17.00: Salvningen i Bethania
 27. Open by night
  21.00: Jens Moesgård Nielsen
  Åbent hus fra 19.00
 28.  Skærtorsdag 
  17.00: Påskemåltid i Kirkehuset (se
  omtale) 
  19.00 (NB!): Erik Nikolajsen 
  Kollekt: KFUM’s Soldatermission
 29. Langfredag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 30. Påskelørdag i Sakristiet
  17.00: Gravlæggelse
 31.  Påskedag 
  10.00: Erik Nikolajsen 
  Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark

aPril
 1. 2.påskedag 
  10.00: Festgudstjeneste -
  Herning 100 år som købstad
  Biskop Karsten Nissen prædiker.
  Adgang denne dag kun med 
  forhåndsuddelt billet
 5. Rytmisk gudstjeneste
   Lars Kristensen, Harboøre, taler.
 7.  1.s.e.påske 
  9.30(NB!): Jens Moesgård Nielsen 
  11.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen
  Konfirmation ved begge gudstjenester

gUdStjeneSter

Forsidefoto: K
irsten Vindum

rytmisKe gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
Den første fredag i måneden
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske 
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, 
nadver m.m. 
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i 
Kirkehuset. Se www.rytmisk.com
 1. marts: Erik Nikolajsen, sognepræst, prædiker
 5. april: Lars Kristensen, Harboøre, taler.
 3. maj: Frederik Enevoldsen, efterskolelærer, 

Grejsdalen, taler

oPen by nigHt gudstjeneste
 Onsdag 27. marts
 Gudstjeneste kl. 21.00 / Åbent hus fra 19.00
 Fredag 31. maj
 Gudstjeneste kl. 21.00
 Elever fra Herning Musikskole deltager
 Åbent hus fra 19.00

efterMiddagsgUdstjeneste
Herning kirke kl. 14.30 
 Torsdag den 25. april – Erik Nikolajsen 
 Torsdag den 30. maj - Jens Moesgård Nielsen
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Kirkehuset.

 14.  2.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Rytmiske gudstjenester i Herning
  Kirke
 21.  3.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Blå Kors - lokalt
 25. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Erik Nikolajsen
 26. St. Bededag
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Konfirmation
 28.  4.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Konfirmation ved gudstjenesten kl.10.00

maj
 3. Rytmisk gudstjeneste
  Frederik Enevoldsen, efterskolelærer, 
  Grejsdalen, taler
 4. Konfirmationsgudstjeneste
  Kl.10.00: Erik Nikolajsen
 5. 5.s.e.påske 
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Konfirmation ved gudstjenesten kl.10.00
  Kollekt: Kofoeds Skole
 9.   Kristi Himmelfartsdag 
  Kl.10.00: Erik Nikolajsen 
  Afskedsgudstjeneste
  Kollekt: Folkekirkens Ydre Mission
 12. 6.s.e.påske 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Danmission
 19. Pinsedag            
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp - 
  Kirkehjælp
 20. 2. pinsedag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 26. Trinitatis søndag 
  8.30: Svend Erik Søgaard
   9.40: Skriftemål
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Kirkefondet
 30. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgaard Nielsen
 31. Open by night
  21.00: Jens Moesgård Nielsen
  Herning Musikskole medvirker
  Åbent hus fra 19.00

juni 
 2. 1.s.e.trin
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Kristelig Handicap Forening

Bemærk: Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

børneKirKe
Ved højmessen er der under prædikenen 
’Børnekirke’ 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.

i Herning  KirKe

vi	inviterer	børnefaMilierne	til
 

lørdag	den	9.	Marts	
Kl.	14.00	-	16.30
i KirKeHuset Ved 
Herning KirKe

Kom og oplev et magisk arrange-
ment, hvor tryllekunstneren Gitte 
Larsen fra Viborg laver   
 ”Gospeltryl”
Det er gratis at deltage, og ALLE - også 
bedsteforældre eller venner og naboer - er 
meget velkomne! Husk dog lige tilmelding til 
sognemedhjælperen på smh@herningkirke.
dk eller sms til 30 55 12 07 senest torsdag d. 7. 
marts.
Vi glæder os til at se jer!

Arr.: Frauke Meldgaard, Herning Kirke
Lisbet Kruse og Mette Lysholm, IM-Bethania

Børnefest


