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opgør Med faSte uden faSte!

1. marts er i år askeonsdag. Fra gammel tid har aske-
onsdag været starten på fasteperioden, der går forud 
for påsken. 40 dage frem til påskelørdag - søndagene 
fraregnet - hvor man ikke spiser kød. 

Fastetiden er i vores lutherske kirke ikke præget af på-
bud om at afholde sig fra kød i denne periode; noget, 
som mange katolikker stadig gør. Martin Luther gjorde 
op med pligten til at faste, men han gjorde ikke op med 
fasten i sig selv. Luther afstod selv fra kød i fasteperio-
den. Og han gjorde slet ikke op med fasten som en ån-
delig dannelse, hvor man forbereder sig til påsken. 

Faste som en tid, hvor man gør regnskabet op, ser indad 
i sig selv, ser ud over sig selv og erkender sine fejl og 
sin skyld. Fasten er en tid for selvransagelse, eftertanke, 
bod og opgør.

Her i 500 året for reformationen må vi spørge os selv, 
om det er tid til et opgør med den udradering af fa-
stens betydning, som gør denne periode stort set usyn-
lig i vores samfund. Også i kirken er det en periode, vi 

nyt fra 
MenigHedSrådet
Menighedsrådet er godt i gang med arbejdet og har kon-
stitueret sig på følgende måde:

2

Næstformand: 
Karen Bunk

Formand: 
Arne Bach

Kirkeværge: 
Aksel Fyhn

Sekretær: 
Klaus Lytzhøft

Kontaktperson til 
kirkens personale: 
Elin Høyer Hansen

Kasserer: Bjarne 
Christensen

Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen

Forsidebilledet: Menighedsrådet fotograferet i kirken ved 
mødet den 12. januar (Anders Nørgaard var fraværende).
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kunne trænge til at tage alvorligt. For faste uden faste er vel 
ingen faste?

tag til teMagudStjeneSter
Vi kunne begynde med at se gudstjenesterne i denne peri-
ode som temagudstjenester om fasten. Så gudstjenesterne 
giver os anledning til selvransagelse, eftertanke, bod og op-
gør. Første søndag i fasten handler det om Jesus, der bliver 
fristet i ørkenen af Satan, anden søndag om den kanaanæi-
ske kvinde, hvis datter er besat af en dæmon. En kvinde 
med en fortvivlet insisterende tro. Tredje søndag anklages 
Jesus af farisæerne for at uddrive dæmoner ved Djævelens 
hjælp og fjerde søndag (Midfaste) handler det om 5000 
mænd i ørkenen uden mad og drikke, hvor Jesus giver dem 
fem brød og to fisk. Kradse tekster, der lægger op til, at vi 
selv gør op med os selv, hvor vi står og overvejer, hvor vi 
står ift. Jesus.

opgør Med Sult og   
uretfærdigHed
Faste lægger ikke blot op til selvransagelse og til at se ind-
ad, men også til at se udad og til opgør.

Opgør med sult, uretfærdighed, misundelse, had, selvret-
færdighed og ensomhed og erkendelse af afmagt og skyld.

Det er ikke tilfældigt, at FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
altid holder landsindsamling i fastetiden - i år anden søn-
dag i fasten, 12. marts - og Herning Sogn er med igen. At 
give afkald på nogle penge for at hjælpe mennesker i 
nød er også en slags faste. Og du kan helt konkret 
være med ved at give en skærv eller melde dig 
som indsamler her ved kirken.

opgør Med   
enSoMHed   
og HjeMløSHed
Faste kan også inspirere til et 
opgør med ligegyldigheden 
over for  ensomhed og 
hjemløshed. Faste, hvor 
man giver afkald på 
egne behov og måske 
ser andres nød. Måske 
man ringer til eller be-
søger en, der trænger 

til det. Eller overvejer om man kunne gøre et stykke frivil-
ligt arbejde. F.eks. i Blå Kors Varmestue, hvor der er brug 
for mennesker, der gerne vil lægge øre til andre menne-
sker. Varmestuen, som ulykkeligvis er blevet beskåret, så 
de ikke længere kan have åbent om natten. Hvor skal folk 
gå hen – og hvad skal vi gøre ved det? Fasten er oplagt til 
at stille sig selv dét spørgsmål.

Man Kunne jo prøve
Måske vi også skulle udfordre os selv - og afstå fra kød -el-
ler vin - i fasteperioden? Det er i luthersk forstand ikke no-
get man skal, men noget man kan - og man kunne jo prøve. 
Hvad ville der ske?

Måske ville man få en erfaring af, at fasten i år virkelig blev 
fastetid. Ikke bare en periode uden kød, som bliver mere 
og mere almindeligt, men en periode med et andet fokus - 
indad og udad.

Og måske ville det være en bedre åndelig forberedelse til 
den største fest af alle: påskens fest, hvor Jesus døde på kor-
set og opstod på tredjedagen som et kæmpe OPGØR med 
døden og synden. Måske vil forkyndelsen af Guds kærlig-
hed, tilgivelsen, nåden og glæden mærkes tydeligere, hvis 
man faktisk brugte fasten til at faste - fysisk såvel som ån-
deligt og eksistentielt.

Bliv indsamler 
– støt Hjælp til selvHjælp

Søndag d. 12. marts kl. 10-16 
Herning Kirke håber, at sende mange frivillige ind-

samlere på gaden. Meld dig som indsamler hos Nirmali 
M. Olesen på 40 96 87 80 eller mail@m-olesen.dk
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KonfirMander i Herning KirKe 2017

søndag den 23. april 
kl. 9.30 parkskolen
•	 Anne Baden Jensen, Højen 42, Gjellerup
•	 Casper Hansen, Tværtoften 42, Lind
•	 Casper Mosekjær Morgenstern, Ahornvej 3, Herning
•	 Dagmar Vestergaard Laursen, Museumsgade 37, Herning
•	 Daniel Nielsen, Markvænget 11A, Bording
•	 Emil Nielsen, Grundtvigsvej 14, Herning
•	 Emilie Rosengaard Nielsen, Fladhøj 3, Lind
•	 Josefine Wichmann Lund, 
 Møllevænget 14, st.th.,  Herning
•	 Julian Benjamin Reinhold Østergård, 
 Manøvej 18, Herning
•	 Naja Bjerg Kristensen, Anemonevej 7, Herning
•	 Oliver Hedegaard Hansen, Knudmoseparken 72, Lind
•	 Sebastian Bræmer Christensen, Vidarsvej 5, Herning

søndag den 23. april kl. 11
BiFrost 
•	 Amalie Sophie Buur-Andersen, Godthåbsvej 65, Herning
•	 Anna Mathilde Ring Merrild, Monradsgade 57, Herning
•	 Anna Renée Villadsen, Ravnsborggade 9, Herning
•	 Asta Buur Ovesen, Bellisvej 4, Herning
•	 Caroline Skaaning Linnebjerg, Koustrupparken 44, Lind
•	 David Spicker Bruhn, Korsørvej 5, Herning
•	 Gyrithe Bruhn Jeppesen, Gl Ringkøbingvej 28, Herning
•	 Julie Skov Sørensen, Valdemarsvej 113, Herning
•	 Kristian Ormstrup Poulsen, Godthåbsvej 61, Herning
•	 Laura Ingeborg Rødkjær Wassmann, 
 Jeppe Aakjærs Vej 8, Herning
•	 Magnus Funch Svane Sommer, Spinkebjerg 40, Gjellerup
•	 Nicholas Rokkjær Nilsson, Østertorp 60, Lind
•	 Nickolas Seandung Christiansen, Sorøvej 10, Herning
•	 Sarah Louise Mau Osbar, Birk Centerpark 20, Birk
•	 Signe Overgård, Herningsholmvej 23, Herning
•	 Valdemar Byrgesen Birkmose, Haydnsvej 3, Herning
•	 Valdemar Reinhold Heide, Bøgens Kvarter 94, Gullestrup

I september 2016 begyndte 70 konfirmander på konfirmandundervisnin-
gen ved Herning Kirke. De blev budt velkommen i kirken den 4. septem-
ber. Siden dengang har de sammen med præsterne arbejdet med store 
spørgsmål i livet. Hvem er jeg? Hvem er Gud? Hvad vil det sige at tro? osv. 
Nogen har været på lejr andre haft temadage om forskellige spændende 
emner. Nogle har arbejdet med at lave film om Jesu lignelser, andre været 
på besøg på sygehuset, hos bedemand og i kirkegårdens kapel. Nogle af 
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KonfirMander i Herning KirKe 2017

lørdag den 6. maj kl. 10
midtjyllands kristne Friskole
•	 Magnus Bonde, Solvænget 30, Herning 
•	 Emil Horslund Jensen, Sverigesgade 14, Herning
•	 Simon Mikkel Johansen, Liselundvej 32, Tjørring
•	 Rasmus Dueholm Kristiansen, Færøvej 42, Herning
•	 Filip Kruse, Carl Nielsens Vej 12, Herning 
•	 Frederik Damgaard Laugesen, Skovbakken 22, Gullestrup
•	 Lukas Hald Nielsen, Egebakken 49, Gullestrup
•	 Markus Hald Nielsen, Egebakken 49, Gullestrup
•	 Nikolai Olano Moleros Nissen, Weysesvej 3, Herning
•	 Adam Nygaard Ostersen, Fenrisvej 14, Herning
•	 Maria Thorsøe Bak, Snejbjergvej 28, Studsgård
•	 Tilde Bechmann-Dam, Rosenholmvej 104, Tjørring
•	 Lea Broby Clausen, Tranekærvej 4, Tjørring
•	 Mette Buur Holt, Ranunkelvej 12, Herning
•	 Helene Fuglsang Kjærsgaard, Virkelyst 88, Gjellerup, 
•	 Signe Damgaard Laugesen, Skovbakken 22, Gullestrup
•	 Ellen Josefine Skaarup Pedersen, Anemonevej 3, Herning
•	 Frederikke Krogstrup Risvig, Knudmoseparken 52, Lind

søndag den 7. maj kl. 10
midtjyllands kristne Friskole
•	 Daniel Rønde Andersen, Weysesvej 5, Herning
•	 Mads Christensen, Engkrogen 41, Herning
•	 Anders Hansen, Glentevej 35, Herning 
•	 Mathias Vestergård Jensen, Skråningen 12, Vildbjerg
•	 Peter Sophus Severin Jensen, Nørre Allé 4, Herning
•	 Simon Alexander Jonsen, Carl Nielsens Vej 2, Herning
•	 Jonas Nygård Mejer Kristensen, Vivaldisvej 3, Herning
•	 Kristoffer Aarestrup Kruse, Egebakken 1, Gullestrup
•	 Rasmus Grandahl Nørgaard Lauridsen,    
 Brændgårdvej 67 st. tv., Herning
•	 Elias Staal Lodahl, Solvænget 26, Herning
•	 Sophie Guldberg Deber, Falkevej 11, Herning 
•	 Anna Sahlholdt Hansen, Sahlholdtvej 26, Gullestrup
•	 Celine Hald Jensen, Rosenholmvej 128, Tjørring, 
•	 Emma Fløe Sivebæk Kristensen, Sikjærvej 10, Tjørring
•	 Cille Pihl Nielsen, Gilmosevænget 29, Tjørring
•	 Laura Jee Stistrup Nurmisto, Skærbækvej 15, Lind
•	 Miriam Neesgaard Sørensen, Liselundvej 1, Tjørring
•	 Sophie Amalie Vøgg, Emil Reesens Vej 7, Herning

dem kommer også i kirkens konfir-
mandklub UNIK. Jævnligt har de 
deltaget i gudstjenesten. De mangler 
endnu et par måneder af undervis-
ningen, men er for længst begyndt 
at se frem mod konfirmationen en 
23. april, 6. eller 7. maj.

5
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opSlagStavlensogneaFtner
Forårets tema: LutherI efteråret 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, og dermed gav startskuddet til reformationen. Gennem hele året vil vi fejre og markere det, og indbyder til tre spændende sogneaftner i foråret om Luther og den lutherske reformation.

Onsdag den 8. marts: LutherfilmVi ser filmen »Luther«, som er en tysk-amerikansk film fra 2003, instrueret af Eric Till og baseret på Martin Luthers liv. Mar-tin Luther bliver i filmen spillet af Joseph Fiennes, og andre medvirkende er Alfred Molina, Bruno Ganz og Peter Ustinov.

Onsdag den 5. april: Den lutherske arv - hos os i Danmark og ude i verden.»Hvad det vil sige at være luthersk i dag?«. Professor i kirkehisto-rie, Dr. Teol Kurt Larsen, Århus foredrager denne aften om dette emne, og inddrager også, hvordan det ser ud for de lutherske kirker på verdensplan.
Sogneaftnerne begynder kl. 19.30 og     der er en entrépris på 50 kr. pr aften.

lutHerS KätHe
Onsdag d. 19. april kl. 19.00 i Herning Kirke

I anledning af 500-års jubilæet for Reformationen i 2017 opføres der i kir-
ken skuespillet »Luthers Käthe«, der i dramatisk form lader Martin Luthers 
hustru Katharina von Bora fortælle om sit spændende liv. Om sit opbrud fra 
et nonnekloster til ægteskabet med Luther, om Reformationen og om livet i 
Wittenberg, hvor Martin Luther boede det meste af sit liv.

Det bærende i denne store, historiske monolog er, at se Reformationen og 
Martin Luther gennem en kvindes øjne. Den lader også ane, hvilken vidt-
rækkende betydning Reformationen fik tværs over landegrænser, over år-
hundreder og ind i vores tid.

Manuskript: Simone Isabel Nørgaard

Scenograf: Mogens Pedersen

Skuespiller: Merete Arnstrøm, cand. teol. og pastor emeritus

Arrangør: Herning Kirke

Entré: 120 kr./ 99 kr. 

Billetsalg direkte på www.fof.dk/ herning eller ved henvendelse til kirke- og 
kulturmedarbejder Frauke Meldgaard. Send sms til 20 27 98 27 eller mail til 
smh@herningkirke.dk

palmesøndag
Familie-

gudstjeneste
Søndag den 9. april kl. 10.00

Vi indleder påskefejringen med en festlig fa-
miliegudstjeneste i Herning Kirke, hvor der er 
plads til hele familien, og vi skal høre om hvor-
dan Jesus bliver salvet i landsbyen Bethania.

Velkommen både store og små.
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opSlagStavlen
kirkeCaFÉen

Kirkecaféen byder hver onsdag på et interessant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, billeder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m..
Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00 - 12.00 i kirkehuset og er åben for alle. 

Kaffebord 20 kr.

Herning 
kirkeHøjskole

Tema foråret 2017: »Hvad siger Luther os i dag«  

Lørdag d. 4. marts i Fredens Kirke, Sjællandsga-
de 34: Sognepræst Morten Thaysen, Varde: »Troen 
alene«.

Lørdag d. 1. april i Gullestrup Kirke, Løvbakke-
vej 9: Sognepræst Gudmund Rask Pedersen, Vær 
og Nebel: »Nåden alene«. Luthers tanker i nyere 
nordisk litteratur.

Pris: Hele semestret: 275 kr.
For pensionister/efterlønnere: 250 kr. 
En enkelt dag: 90 kr. 

Skriftlig tilmelding på mail til: 
ruthsoendergaard@live.dk

Tidsplan:
9.30 Morgensang
9.45 - 10.30 Foredrag (1. afd.)
10.30 - 11.00 Kaffe á 10 kr.
11.00 - 11.45 Foredrag (2. afd.)

sogne-
eFtermiddags-

møder

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. marts i Bethania:  

Svend Erik Petersen, Ringkøbing.

Torsdag den 16. marts i kirkehuset: 

Leder af Røde Kors, Herning, Gerda Højgård.

Emne: »Røde Kors’ lokale arbejde«.

Torsdag den 6. april i Bethania: 

Vagn Christensen, Silkeborg.    

Emne: »Evangeliet til muslimer«.

Torsdag den 20. april i kirkehuset: 

Pastor emeritus Leif Mortensen, Aulum.  

Emne: »Vidnesbyrdets betydning«.

Torsdag den 4. maj i Bethania: 

Pastor Heinrich W. Pedersen, Nørup.   

Emne: »Præster i kirg - kirken på kanten«.

Torsdag den 18. maj i kirkehuset: 

Provst Asger Korsholm, Vildbjerg.   

Emne: »Jens Vejmands liv og virke«.

Kaffebord á 20 kr. 

Alle er velkomne.

Besøgstjenesten

Ønsker du at blive 

besøgsven, eller øn-

sker du at få en be-

søgsven, så kontakt:  

sognemedhjælper 

Frauke Meldgård 

på 20 27 98 27.
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engleStøv og SandKager… 
I november 2016 rejste en veninde og 
jeg til Irak for at passe KFUMs Solda-
terhjem i 5 uger. Jeg er ansat som ve-
terankonsulent i KFUMs Soldatermis-
sion, hvor jeg bl.a. er med til at støtte 
og udvikle organisationens arbejde for 
veteraner. KFUMs Soldatermission ar-
bejder ud fra Folkekirkens evangelisk-
lutherske grundlag med at forkynde 
evangeliet i både ord og handlinger for 
Forsvarets ansatte. Opgaven som sol-
daterhjemsleder er at skabe et kristen 
værested for Forsvarets ansatte, hvor de 
kan være, når de ikke er på job.

Turen til Irak har været oplevelsesrig og 
sjov - og bød på ca. 100 ugentlige ar-
bejdstimer! Den danske indsats i Irak er 
først og fremmest at træne den irakiske 
hær, og missionen er forholdsvis frede-
lig, hvilket også afspejles på basen, som 
er ledet af USA. Vi har ikke på noget 
tidspunkt oplevet uro, men dagligda-
gen er dog præget af, at der er fokus på 
stor sikkerhed. 

Som soldaterhjemsleder er det Forsva-
ret, der forestår udsendelsen. Dvs. man 
skal både sikkerheds- og helbredsgod-
kendes. Der er et kursusforløb inden 
udsendelsen, man får tildelt fuld ud-
rustning, dvs. uniform, sikkerhedsud-
styr + det løse. I alt ca. 40 kilos udrust-

at være udSendt for KfuMS SoldaterMiSSion i iraK

ning! Ind- og udflyvning, som foregår 
fra Kuwait til Irak i militærfly, iført sin 
fulde udrustning. Det gibbede da lidt i 
os, da vi blev placeret i »maven« i det 
største militærfly, som USA har. Så kan 
man godt tænke: »Hvad har du gang i 
Elin??«

Men den tanke forsvandt hurtigt. Sol-
daterhjemmet er populært hos de dan-
ske soldater, men også hos de øvrige na-
tionaliteter. Soldaterhjemsbegrebet er 
 et dansk fænomen, og stedet kendeteg-
nes bl.a. ved det danske begreb »hygge« 
og social samvær på tværs af rang. 
Et sted, hvor man kan få gratis kaffe 
og friskbagt kage 2 gange om dagen, 
slappe af - og så få lidt snak med både 
hinanden og et par nysgerrige soldater-
hjemsledere - det sættes der pris på! At 
det er et kristen hjem kommer bl.a. til 
udtryk ved, at der hver aften afholdes 
andagt. Soldaterhjemmet samarbejder 
også med feltpræsten - f.eks. omkring 
gudstjenester, som, i den periode vi 
var på basen, blev afholdt på soldater-
hjemmet. Det blev også til et enkelt 
VIP-besøg, idet Lars Løkke Rasmussen 
kiggede forbi - og vi fik lov at servere 
morgenmad, kaffe og kage til både ham 
og hans folk. 

engleStøv og  
SandKager

Engle hører julen til, og da vi var i Irak 
i adventstiden, så sang vi også advents- 
og julesange. Englene bringer det glade 
budskab - at en Frelser er født…. Den 
vigtigste opgave, som KFUMs Solda-
termission har, er at bringe det glade 
budskab, kristendommen, til Forsva-
rets ansatte, og dette budskab fik vi lov 
at drysse lidt af midt i en meget støvet 
ørken! 

Soldaterhjemmet har én meget vigtig 
maskine - nemlig en stor røremaskine - 
hvor vi dagligt bagte kager og ikke kun 
sandkager. Men den store bage-kage-
produktion vil jeg også huske. Sammen 
med soldaternes mange positive tilken-
degivelser af både taknemlighed for ka-
gerne og de hjemlige rammer - så har 
det været med til at give mig en minde-
rig tur til Irak.

Herning kirke har også levet lidt med 
- og tak for det! - Tak for forbøn og tak 
for den kage, som i hvert fald nogen af 
jer har været med til at sponsorere.

Har du lyst til at høre mere om min tur 
og mit arbejde i KFUMs Soldatermis-
sion, så er du velkommen i Kirkehuset 
til sogneeftermiddagsmøde torsdag d. 
15. juni kl. 14.00.

Af Elin Høyer 
Hansen
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Foreninger medtilknytning til Herning kirke

missionsHuset  

BetHania
Torvet	9,	Herning	•	tlf.	97	12	32	37
www.imherning.dk
»Et hus med en mission«

For Børn 
& unge

kul – kirkens ungdomsledere
Når du er blevet konfirmeret i Herning Kirke, har du mulighed for at være med i 
KUL-gruppen. Her mødes kirkens ungdomsledere, som er interesseret i at være med 
i kirkens forskellige aktiviteter for børn og unge. KUL mødes samme tid og sted som 
UNIK og der er tilmelding til Kirke-og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 
20 27 98 27 eller på mail: smh@herningkirke.dk

konFirmand-
kluBBen – unik 

Mødes hver tirsdag aften i kirkens krypt 
kl. 19.00-20.30. UNIK, er et tilbud til 
alle kirkens nuværende konfirmander. 
Vi mødes en gang ugentligt i et kristent 
fællesskab, hvor vi er sammen om for-
skellige aktiviteter. 
Tilmelding til kirke-og kulturmedarbej-
der Frauke Meldgaard på tlf. 20 27 98 27 
eller på mail: smh@herningkirke.dk

BaBysalmesang

Vi inviterer til babysalmesang i kirken 
hver torsdag fra kl. 10.15-11.00. 
Tilbuddet henvender sig til babyer 
mellem 3 og 8 måneder sammen med 
mor eller far (eller begge). 

Et nyt hold begynder den 23. marts. 

Kontakt venligst kirke- og kulturmed-
arbejder Frauke Meldgaard for forud-
gående tilmelding. På mail til smh@
herningkirke.dk eller sms til 20 27 98 27. 
Et babysalmesangsforløb strækker sig 
over 8 gange, og deltagelsen er gratis.

nora’s ark
Velkommen til Herning Kirkes nye 
gruppe, som henven-
der sig til KVINDER I 
ALLE ALDRE. 
Et sted, hvor kvinder 
på forskellige alders-
trin og med forskellige 
livserfaringer kan mødes. Mødre sam-
men med deres babyer, småbørn eller 
førskolebørn er også hjertelig velkom-
ne! Hver gang en udvalgt bibelhistorie, 
sang og musik samt små, lærerige akti-
viteter til børnene. Vi mødes i kirkehu-
set kl. 16.30 følgende onsdage: 8. marts, 
5. april og 10. maj.
Fælles spisning fra kl. 17.15 til 18.30. 
Voksne betaler 30 kr. pr. person. Børn 
spiser gratis.Tilmelding (senest dagen før 
arrangementet) til kirke- og kulturmed-
arbejderen på mobil 20 27 98 27 eller 
mail til smh@herningkirke.dk

kFum & kFuk i Herning
Brændgårdvej 18, 
Herning, tlf. 97 12 05 30
www.herning.kfum-kfuk.dk
»Børn og unge skal vide, at de kan tro«

Blå kors varmestue
Bethaniagade	30		•	
tlf. 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. 
Onsdag kl. 17.00 for »Nykommere« 
i kirkens Krypt. 
www.anonyme-alkoholikere.dk

Folkevirke
Folkevirke afholder foredragsmøder i 
Kirkehuset hver 2. mandag kl. 14-16. 
Entré for ikke-medlemmer: 61 kr.

Herning kirkes 
legestue

Er et tilbud for alle førskolebørn i al-
deren 0-6 år sammen med deres mor, 
far, bedsteforældre, nabo eller en ung 
pige i huset. Ingen tilmelding nødvendig 
– bare mød op! Hver fredag kl. 9.30 – 
11.30 i kirkehuset.

spagHetti-
gudstjenester

Gudstjenester i børnehøjde og fælles-spisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn er gratis. Info: smh@herningkirke.dk

Onsdag den 22. marts
Onsdag den 26. april
Onsdag den 31. maj

Hver gang kl. 17.00 – 18.45.
Vi inviterer børnefamilierne til en 
gudstjeneste i børnehøjde og fælles-
spisning med pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren. 
Vi begynder 
med en kort 
gudstjeneste 
i kirken og 
går derefter i 
kirkehuset til 
spisningen.
Ingen tilmel-
ding - man 
kommer bare.

påske For Børn

Tirsdag den 4. april kl. 10.00:  

Påskegudstjeneste for børnehaver.

Onsdag den 5. april kl. 10.00: 

Påskesang for kommunens 4.  

klasser.

Torsdag den 6. april kl. 10.00: 

Påskegudstjeneste for 0.-2. klasser. 

Palmesøndag den 9. april kl. 

10.00: Familiegudstjeneste.

Påskedag den 16. april kl. 10.00: 

Påskegudstjeneste med børnekirke 

og juniorkirke.



10

MuSiK i 
Herning KirKe

Når intet andet er anført, er der gratis adgang 
til arrangementerne.

Koncerten 8. april  med Haydns Skabelsen 
afholdes af pladshensyn i Herning Kon-
grescenter

Torsdag 9. marts kl. 19.00
Reformationen og dens musikalske revolu-
tion. Vokalensemblet Musica Ficta, dirigent 
Bo Holten. Entré 75 kr.  Billetter sælges ved 
døren tre kvarter før koncerten.

Onsdag 29. marts kl. 19.30 
Koncert med Ensemble MidtVest og Sergio 
Azzolini. Billetter: 150, Billetlugen.dk
Arr. Herning Kirke & Ensemble MidtVest

Fredag 24. marts kl. 17.00
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole.

Torsdag 6. april kl. 19.30
Koncert med Søs Fenger. Arr. FOF. 
Entré 190 kr. Billetsalg via www.fof.dk                          

Lørdag 8. april kl. 15.00 
Koncert i Herning Kongrescenter: Haydns 
Skabelsen Andrew Nethsingha, dirigent · 
Aarhus Symfoniorkester · Malin Christens- 
son, sopran · James Gilchrist, tenor · Neal 
Davies, baryton · Choir of St. John’s College, 
Cambridge · Herning Kirkes Drengekor.
Billetter fra 135 kr. Billetterne sælges via 
Ticketmaster.dk samt MCH Billetsalg,   
Østergade 37, 7400 Herning, tlf.  9926 9708.                                                                                
Søndag 16. april kl. 10.00 
Påskehøjmesse med Herning Kirkes Dren-
gekor. Musik P. Skriver

Lørdag 22. april kl. 11.00 
Klokkekoncert på kirkens klokkespil med 
Benjamin Davis.

Fredag 28. april kl. 17.00 
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole.

Tirsdag 2. maj kl. 19.00 
Orgelkoncert m. Kristian Marius Andersen. 

Fredag 19. maj kl. 17.00 
Værkstedskoncert med sangere fra Den 
Jyske Sangskole.

Torsdag 25. maj kl. 10.00 
Kristi Himmelfarts højmesse med Herning 
Kirkes Drengekor. Musik af Bo Gunge.
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rytMiSKe gudStjeneSter
Herning KirKe Kl. 20.00

3. marts: Stud teol. Frederik Thormann, Aarhus    
»Søndagsbarn«.

7. april: Stud teol. Emil Rindom, Aarhus     
»Elementært, kære Watson«.

5. maj: Forstander Kristian Andersen, Solgården, Tarm.   
»På dybt vand«

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 kirke-café i Kirkehuset.

fof-KirKeKoncert 

SøS fenger 
Torsdag d. 6. april kl. 19.30 i Herning Kirke
Oplev en uforglemmelig koncertaften i   
selskab med sangerinde Søs Fenger og hendes   
stjerneband. 
Hør nogle af Søs Fengers mest populære sange som fx »Holder øje med 
dig«, »Inderst inde«, »Sidste time« og »Hvor end jeg går hen« samt 
nogle af hendes nyere sange som »Kun et liv«, »Er det så forbi?«, »Du 
er« og »Jeg elsker dig«. Søs Fenger har herudover udvalgt en række 
yndlingssange.  
Glæd dig til en koncert, hvor sangerinden i tæt kontakt med publikum, 
personligt og ærligt øser ud af sine mange oplevelser fra et begiven-
hedsrigt liv som kunstner og kvinde og om sin store passion MUSIK-
KEN og de virkelige historier bag de mange, gode sange.
Entré: 190 kr./ 169 kr. Billetsalg på www.fof.dk/ herning
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Velkommen til Hotel Herning
Nabo til MCH og Jyske Bank Boxen   
Vardevej 9    7400 Herning
Tlf.: +45 97 22 24 00 

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.

Professionel og grundig bygherrerådgivning
 er fundamentet for succes i ethvert byggeprojekt.

RUM TIL TANKER?

- vi bygger på dialog og samarbejde!

BANG & OLUFSEN HERNING
Torvet 20
Tlf. 9712 4344
Beoherning.dk

Besøg Bang & Olufsen Herning

En helt unik buti k - den første af sin slags i verden
450 kvadratmeter magiske Bang & Olufsen oplevelser i design og lyd!
Kom ind og hør mulighederne for fi nansiering af B&O´s unikke 
produkter i helt op ti l 60 måneder – rentefrit!
Bang & Olufsen, Torvet Herning, Overraskende anderledes, enkelt og smukt!
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STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

 WWW.GUDNASON.DK

VELKOMMEN TIL HÅNDVÆRKSBAGEREN
 SKOLEGADES BAGERI

Skolegades Bageri sætter en ære i det gode 
håndværk skabt med de reneste råvarer.

 Vi arbejder med en klassisk brødfremstilling, der gør 
vores friskbagte brød til en kulinarisk oplevelse.  

Vi foretrækker at bruge kvalitetsprodukter, 
når vi bager. Det er med til at sikre 
den gode smag og det sunde brød.  

Skolegade 3
7400 Herning

  Tlf. 97 12 06 24www.skolegadensbageri.dk



Børnekirke. Ved højmesserne er der un-
der prædikenen børnekirke i Kirkehuset. 
Dog ikke i skoleferier. For alle børn.

Juniorkirke. To gange i måneden for 
børn i 3. - 6. klasse.

Cd-serviCe fra gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af guds-
tjenesten 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

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.

gudStjeneSter
i Herning KirKe

Herning kirke 
på FaCeBook

Find Herning Kirke på face-
book og klik på »Synes godt 
om«, så får du automatisk 

orientering om gudstjenester og ar-
rangementer.

JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen 
SES: Svend Erik Søgaard
LM: Leif Mortensen

Gudstjenester kl. 8.30 
foregår i Sakristiet.

dag kirkedag indsamling tid gudstjeneste præst
marts
  3. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  5. 1. s. i fasten KLF – kirke og medier 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

12. 2. s. i fasten Folkekirkens Nødhjælp 
Sogneindsamling

8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

19. 3. s. i fasten Herning Sogns Menighedspleje 9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

26. Midfaste Herning Sogns Menighedspleje 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

april
  2. Mariæ

bebudelsesdag
Diakonissestiftelsen 8.30

9.40
10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

  7. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste ?

  9. Palmesøndag Mushemba Foundation
Africa in Touch

10.00 Familiegudstjeneste JMN

13. Skærtorsdag KFUMs soldatermission 19.00 Gudstjeneste LM

14. Langfredag Herning Sogns Menighedspleje 9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

SES

16. Påskedag KFUM og KFUK i Danmark 10.00 Gudstjeneste JMN

17. 2. påskedag Herning Sogns Menighedspleje 10.00 Gudstjeneste PK

23. 1. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje 9.30
11.00

Konfirmation
Konfirmation

JMN
JMN

30. 2. s. e. påske Kirkefondet 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

maj
  5. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  6. Lørdag 10.00 Konfirmation BK

  7. 3. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje 8.30
10.00

Gudstjeneste
Konfirmation

BK
BK

12. Bededag Herning Sogns Menighedspleje 9.40
10.00

Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK

14. 4. s. e. påske Den Danske Israelsmission 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

21. 5. s. e. påske Herning Sogns Menighedspleje 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PK
PK

25. Kr. Himmelfart Promissio 10.00 Gudstjeneste JMN

28. 6. s. e. påske Gideonitterne 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN


