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Fortsat Corona-gudstjenestetider
Indtil sommerferien forudser vi fortsatte restriktioner og fortsætter derfor med ændrede gudstjenestetider.
Hver søndag er der gudstjeneste i kirken kl. 9.00 og kl. 10.30. Sålænge gudstjenester højest må vare 30 minutter, 		
er gudstjenesten kl. 9.00 en nadvergudstjeneste med en kort andagt, og kl. 10.30 er der prædikengudstjeneste
uden nadver.
Der er begrænset plads i kirke. Vi skal bære mundbind, holde afstand og passe på hinanden, og det gør vi også. 		
Vi sørger for at overholde alle retningslinjer og forskrifter. Så kom trygt i kirke.

Livestreaming
Samtidig livestreamer vi gudstjenesten kl. 10.30 alle søndage. Følg med på kirkens hjemmeside og facebookside.

Sålænge alle andre aktiviteter i kirken er aflyst afholder vi

Fyraftensgudstjenester
i kirken onsdage kl. 16.30 - 17.00: »Tid til eftertanke, ro og refleksion«.
Korte musikalske gudstjenester med rum til ro i skumringen sidst på eftermiddagen. Dæmpet smuk orgelmusik, bøn, læsning og ord til eftertanke. Vi sidder
med god afstand, og der vil ikke være sang ved gudstjenesten.
Hold dig orienteret på kirkens hjemmeside og facebookside om disse gudstjenester.
Vel mødt!
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Påskedag er vendepunktet
Af sognepræst
Bo Knudsen

»Påskedag er i år 4. april. Jeg tror – jeg
håber - at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning, men et vendepunkt,« sådan sagde statsminister
Mette Frederiksen i nytårstalen med
henvisning til Corona-situationen og
nedlukningen af samfundet. Lad os
håbe, at det holder stik, og at vi igen
kan begynde at genåbne samfundet
og gå mod mere normale forhold. Vi
ser frem til igen at kunne fylde Herning Kirke og invitere til arrangementer i kirkehuset. Vi glæder os til,
at sociale fællesskaber og relationer
kan genopstå, og måske kan det endda blive til et håndtryk eller et knus.
Vi håber og tror, at påsken kan blive
et vendepunkt, men det afhænger jo
alt sammen af smittetryk, incidenstal, mutationer og en hel masse andre
nye ord, som vi har lært at bruge gennem det seneste år. Det afhænger af,
hvordan pandemien udvikler sig.

Højtideligheden
sluttede ikke 		
ved graven
Men påskedag er under alle omstændigheder et vendepunkt. Det var det

for Jesu disciple, som i ugen op til
havde holdt påskemåltid med ham.
De havde set ham blive taget til fange
og ført fra Herodes til Pilatus. De
havde set ham blive dømt og om fredagen hængt op på et kors. De havde
set ham dø, og de var triste, kede af
det og modløse, da de så ham blive
lagt i en grav, og alt deres håb var
slukket.
Men højtideligheden sluttede ikke
ved graven. Påskemorgen var nogle af
dem på vej til graven for at vise ham
en sidste respekt. Det blev et vendepunkt for dem, for de mødte en tom
grav. Jesus var opstået fra de døde,
og han mødte dem og sagde: »Frygt
ikke«. Påskemorgen blev det klart, at
de havde ikke en død og korsfæstet
Herre. De havde en LEVENDE Herre. Deres liv blev ændret.

Det blev anderledes
at være menneske
Vores liv i dag blev også ændret. Påskedag var vendepunktet. Det blev
anderledes at være menneske, for
den dag mistede døden sin magt
over mennesker. Jesus viste, at han er
stærkere end dødens magt. Han besejrede den, og det bedste af det hele
er, at han sagde, at det også skulle
gælde for enhver som tror ham som
frelser. Han sagde det til sine disciple
dengang: »Jeg er opstandelsen og livet;
den, der tror på mig, skal leve, om han

end dør.« (Johs. 11,25) Det betyder, at
den som holder sig til Jesus, skal opstå, ligesom han er opstået.

Hvordan?
Hvordan skal det kunne lade sig
gøre? Det er jo nonsens at tro på den
slags, er der nogle, der siger. Den store naturvidenskabsmand Isaac Newton blev engang spurgt, hvordan det
skulle kunne lade sig gøre, at et dødt
menneske, hvis støv måske endda var
spredt over havet eller et andet sted,
skulle kunne samles og opstå til evigt
liv. Så tog Newton nogle små jernspåner og blandede dem med noget jord,
og spurgte: »Hvem kan nu samle disse
jernpartikler sammen?«
Der var ingen der svarede. Newton
tog derefter en magnet, og holdt den
hen over jorden, og straks fløj jernspånerne sammen. Med alvor i stemmen sagde den gamle videnskabsmand: »Han, der gav det døde jern
en sådan kraft, skulle han ikke kunne
magte det, der er endnu større, når
vores sjæle engang skal forenes med et
forklaret legeme.«
Lad os huske på det til påske, at påskedag var vendepunktet for mennesker, og lad os også håbe, at det bliver
det i 2021.
Sognepræst
Bo Knudsen
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Et indblik i menighedsrådsarbejdet
I efteråret 2020, blev der valgt et nyt
menighedsråd ved Herning Kirke,
som nu er trukket i arbejdstøjet og
har konstitueret sig. Rådet består af
både gengangere og helt nye ansigter, for hvem de sidste er ved at blive indført til en palet af spændende
arbejdsopgaver der breder sig ud,
for de kommende fire år i menighedsrådet. Gengangerne fungerer
nærmest som en art mentorer og de
er med til sikre kontinuerlighed og
at viden ikke skyldes ud med badevandet.
Igennem årene har jeg siddet i en
del bestyrelser og jeg havde forud
for min indtræden i menighedsrådet en tanke om, hvad arbejdet
gik ud på. Disse tanker har jeg dog
allerede måttet justere lidt på, allerede efter første menighedsrådsmøde, hvor rådet konstituerede sig
og fordelte sig i udvalg med tilhørende arbejdsopgaver. Udvalgene er
mange og arbejdsopgaverne ligeså.
Med underskrivelse af menighedsrådsløftet blev opgavens omfang
og væsentlighed endnu tydeligere
og det kalder på både indsigt og et
klart udsyn;
»Undertegnede erklærer herved på
ære og samvittighed at ville udføre
det mig betroede hverv i troskab mod
den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vil-
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kår for den kristne menigheds liv og
vækst.«
Menighedsrådets opgave er til dels
en administrativ opgave, bl.a. omhandlende kirkens økonomi og
tilsyn af bygninger og inventar. Ligeledes har én fra menighedsrådet
funktionen at være kontaktperson
for de ansatte ved kirken og herved være bindeled mellem præster,
øvrige ansatte og menighedsråd.
Mindst lige så væsentlig, er det menighedsrådets opgave at arbejde
for, at der skabes bedst mulige vilkår for, at kirkens kerneopgave lykkes; at være en forkyndende kirke.
Præsterne ved kirken sidder med i
menighedsrådet, hvilket er understøttende for, at rådet inspireres
og klædes på til at træffe de gode
beslutninger i forhold til kerneopgaven og ligeledes være med til at
sikre vitalitet og et velfungerende
menighedsarbejde i og omkring
kirken.
Men rammerne er brede. Forud for
menighedsrådsvalget i 2016, kørte
en kampagne for at opfordre kandidater til at opstille til rådsarbejdet.
Et af udsagnene lød; »Du bestemmer, hvad din kirke kan«. Essensen
er, at menighedsrådene i Danmark,
i dialog med de ansatte præster,
har stor indflydelse på, hvad der
kan og skal foregå af aktiviteter i

og omkring kirken, både hvad angår socialt og kirkeligt arbejde. Beslutningerne om indholdet træffes i
høj grad decentralt og uafhængigt
af både ministerium, provster og
biskopper. Det nye menighedsråd,
vil arbejde for, at der i de næste
fire år fortsat vil være en bred vifte
af alsidige aktiviteter i og omkring
Herning Kirke. Dette er muligt,
da kirkens ansatte i en høj grad af
autonomi, evner at skabe meningsfulde aktiviteter i kirke og kirkehus,
til glæde for hele menigheden. Det
nye menighedsråd vil arbejde for, at
Herning Kirke fortsat kan byde på
dette og være et kirkeligt samlingssted for alle.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig således:
Formand Klaus Lytzhøft
Næstformand Karen Bunk
Kontaktperson til kirkens
personale Else-Marie Bank Jensen
Kirkeværge Søren Aaby
Kasserer Ole Kragh
Sekretær Janni Rasmussen
Øvrigt råd: Elin Hansen, Anders
Bordoy Nørgaard, Knud Meldgaard, Henrik Andersen,
Lone Skytte Clausen.
Lone Skytte Clausen

Formand
Klaus Lytzhøft

Næstformand
Karen Bunk

Kasserer
Ole Kragh

Sekretær
Janni Rasmussen

Menigt medlem
Knud Meldgaard

Kontaktperson til kirkens
personale Else-Marie
Bank Jensen

Menigt medlem
Elin Hansen

Menigt medlem
Henrik Andersen

Kirkeværge
Søren Aaby

Menigt medlem
Anders Bordoy Nørgaard

Menigt medlem
Lone Skytte Clausen
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OPSLAGS
Søndag den
25. april kl. 1
6.30
FRImesse er
en ny form fo
r gudstjeneste
kendte fra h
, som kombin
øjmessen med
erer det
nye former.
spiser vi pizza
Efter gudstje
i Kirkehuset.
nesten
(Pizza bestille
sten ved indg
angen). Alle
s inden gudst
er velkomne.
jene-

Dåbskludeklub

at hækle eller strikke
Har du lyst til at være med til
n i dåbskludeklubben,
dåbsklude, er du velkomme
neden i Kirkehuset kl.
som mødes en mandag i må
e og hyggeligt sam14.30-16.30. Der er andagt, kaff
dene. Kontaktperson:
vær over hækle- og strikkepin
gende mandage er
Anna Marie Christensen. Føl
19. april og 17. maj
fastlagt i foråret: 22. marts,

Bøn i Kirken

I en kristen menig
hed er bøn til Gud
helt afgørende. Vi
inviterer til bøn fo
r
kirken og menighe
den, og mødes de
første onsdag i mån
n
eden kl. 17.00 i Sa
kristiet.
Det vil sige: 3. mar
ts, 7. april og 5 m
aj.
Vi vil bede for ki
rkens arbejde, for
menigheden, præs
og ansatte, aktivite
ter
ter i menigheden,
for byen og landet.
Alle er velkomne.

Stemmegaflen
Fællessang ved middagstid
Følgende tirsdage: 13. april, 27. april, 11. maj og 25.
maj kl. 11.00 i Kirkehuset
Vi inviterer til musikalske formiddage i fællessangens
tegn i selskab med Jesper Thimsen ved klaveret og
Frauke Meldgård som vært. Efter vi har sunget ca. 1
times tid, vil der alle 4 gange blive serveret lidt frokost.
Derfor ønskes TILMELDING til Frauke senest dagen
før arrangementet finder sted, e-mail: smh@herningkirke.dk
Alle er velkomne!

Sogneeftermiddagsmøder

Et kristent fællesskab med Bibel, sang, livsoplysn
ing 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. Kaffebord á 20 kr.
Torsdag den 4. marts: Kurt E. Nielsen, Holstebro
:
»Abraham får besøg. 1. Mos. 18«. (Bethania).
Torsdag den 25. marts: Præst Ronald Risvig, Tarp
:
»Sydslesvig, Matador og kristendom«. (Kirkehuset)
Torsdag den 8. april: Sognepræst Bo Knudsen:
»Påskens salmedigter - Thomas Kingo«. (Bethania)
.
Torsdag den 22. april: Pastor Erik Nikolajsen
: »Mit
møde med jødedom - 4½ år i Jerusalem«. (Kirkehus
et).
Torsdag den 6. maj: Margit Skov Pedersen, Gårs
lev:
»Frihed er det bedste guld«.
Torsdag den 20. maj: Pastor Heidi Sun, Nørre Nissu
m:
»Anker Fjord – Hospice, Hvide Sande.« (Kirkehus
et).
Alle er velkomne.
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STAVLEN
Palmesøndag
Familiegudstjeneste

Søndag den 28. marts kl. 10.30

Vi indleder påskefejringen med en festlig famil
iegudstjeneste i Herning Kirke, for hele familien, og
vi
skal høre om hvordan Jesus bliver modtaget i Jerus
alem og hyldet med palmegrene.
Velkommen både store og små.

Påskemåltid

16.30 i Kirkehuset
Skærtorsdag den 1. april kl.
lige måltid, hvor vi
Vær med til at fejre dette fest
iske påskemåltid som
trækker paralleller til det jød
os til skærtorsdags
Jesus fejrede og forbereder
gudstjenesten i kirken.
af alle aldre.		
Det er: Fællesskab på tværs
enu)
3 retters menu (særlig børnem
Festligt samvær				
Leg og konkurrencer
kr. - max 300 kr. pr.
Pris: Voksne 100 kr., børn 50
marts til sognepræst
familie. Tilmelding senest 28.
97 12 04 17.
Bo Knudsen bakn@km.dk, tlf.
med nadverfejring
Kl. 19.00 gudstjeneste i kirken
med hjemmebagt usyret brød.

Sogneaftener

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.

I foråret 2021 har vi stadig
to spændende
sogneaftener tilbage

Onsdag den 10. marts:
Tilgivelse - Hvad er
forskellen på TILGIVEL
SE og forsoning?
Hvad gør jeg, hvis jeg ikk
e kan tilgive, men
gerne ville kunne? Kan ma
n tilgive på andres
vegne? Og kan man både
ha
ve tilgivet og stadig være vred? v. Psykolo
g Elli Kappelgaard
Onsdag den 14. april: En
aften om diakoni
i praksis - Hvilken betyd
ning har diakonien
ind i menighedens opby
gning og fællesskab,
- hvornår og hvordan
bliver evangeliet til
diakonale handlinger? Vi
stiller spot på diakonien og diakoniens pla
ds ved Herning kirke v.
Stiftspræst for diakoni Steen
Andreasen
Alle aftener kl. 19.30 i Kir
kehuset. Entre inkl. kaffe
og brød:
50 kr. Alle er velkomne!

Herning Kirkehøjskole
ndet nedlukning
Herning Kirkehøjskole har gru
mmet i foråret.
og restriktioner aflyst progra
råret.
efte
i
s
Forårets program afvikle
Flere oplysninger på:
skole.dk
http://www.herningkirkehoej

Kristen Med

itation

Kristen Medita
ion er aflyst i fo
råret
pga. restriktione
r.
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I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker.
I landsbyen Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at lave de
tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter Folkekirkens
Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø.

Hjælpen skal frem,
selvom vi må blive hjemme!
Vær med, når en digital udgave af
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den
14. marts 2021. Sammen gør vi en
forskel for mennesker i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.
Klimaforandringernes konsekvenser
er en realitet, samtidig er coronapandemien med til at forværre problemer, der eksisterer i forvejen. Sult,
ulighed og konflikter.
Vi må som næstekærlige mennesker
ikke vende det blinde øje til. Verdens
fattigste har mere end nogensinde
brug for en håndsrækning. Vi må i
stedet bevare håbet og troen på, at vi
kan gøre en forskel.
14. marts har du konkret mulighed
for at gøre en forskel. Her sætter vi
alle digitale sejl til og samler ind til
verdens fattigste.

Klimaproblemer
øverst på listen
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe
sulter millioner af mennesker, fordi
regnen udebliver og høsten slår fejl
år efter år. I Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget,
når voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her – konsekvenserne er bare ikke ligeligt fordelt
på verdensplan. Det er verdens fattig-
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ste, der rammes hårdest. Mennesker,
der i forvejen ingenting har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år,
længe før klimaforandringerne kom
på dagsordenen. Og i den periode har
der altid været naturkatastrofer - men
aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde
liv. Verdens fattigste behøver konkret
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme
de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.
Når vi samler ind den 14. marts, går
pengene blandt andet til klimahjælp
som:

Men det betyder ikke noget for dem
vi hjælper, om støtten er samlet ind
fysisk eller digitalt. Det betyder noget,
at den når frem.
Derfor kan du stadig gøre en verden
til forskel ved at melde dig som digital
indsamler hos din indsamlingsleder.

Læs mere på 		
www.noedhjaelp.dk
Du kan kontakte indsamlingsleder for
Herning Sogn Jens Moesgård Nielsen
på 97121256 eller jcmn@km.dk for
at melde dig som indsamler. Du kan
også tilmelde dig på blivindsamler.
dk.

• Træplantning, der modvirker 		
jordskred og kan bremse 		
voldsomme oversvømmelser
• Vandpumper og vandrens-		
nings anlæg, som sikrer folk 		
rent drikkevand
• Køkkenhaver og nye 			
afgrøder, der kan klare
tørke og omskifteligt vejr

Gør en forskel meld dig som digital
indsamler
For andet år i træk sætter Coronapandemien en stopper for vores traditionelle dør-til-dør indsamling.

Klimaforandringerne betyder, at vi skal
tænke i nye alternativer som at dyrke
quinoa og amarant i stedet for majs.
Det er afgrøder, der har brug for mindre
vand, og de kan være med til at give familier en mere varieret og nærende kost.

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 & KFUK i Herning

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

Blå Kors Varmestue

Anonyme 		
Alkoholikere

Bethaniagade 30 •
tlf. 96 28 54 30
Åben hele døgnet.

Folkevirke

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

AA Herning holder møde i
Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00 og lørdag
kl. 14.00. Onsdag kl. 17.00 for
»Nykommere« i kirkens krypt.
www.anonyme-alkoholikere.dk

Børn
& Unge
Herning Kirkes Legestue
Er et tilbud for alle førskolebørn i alderen 0-6 år sammen
med deres mor, far, bedsteforældre, nabo eller en ung pige
i huset.
Ingen tilmelding nødvendig bare mød op!
Hver fredag kl. 9.30 - 11.30
i Kirkehuset.

Babysalmesang
For ca. 2-9 måneder gamle babyer ved kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard. Babysalmesang stimulerer barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og
sproglige udvikling. Babysalmesang indbyder til ro og
nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i centrum og skaber fortrolighed med kirkerummet.

Spaghettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde og efterfølgende 		
fællesspisning.
Onsdag den 17. marts, 21. april og 19. maj
Hver gang kl. 17.00 - 18.45.
Vi inviterer alle børnefamilierne til en gudstjeneste i
børnehøjde og fællesspisning med pasta, kødsauce og
grønt fra salatbaren. Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken og går derefter i Kirkehuset til spisningen.
Ingen tilmelding - man kommer bare.
Pris for mad: 30 kr. for voksne, børn gratis.
Info: smh@herningkirke.dk

Vi mødes i kirken torsdage kl. 10.15-11.00 med efterfølgende kaffe og the i Kirkehuset. I alt 8 gange.
Nyt hold begynder torsdag d. 8. april. Det koster ikke
noget at deltage, men tilmelding er nødvendig til
Frauke Meldgaard - smh@
herningkirke.dk /
52 11 18 61.
Der er plads til
12 babyer på et hold.
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MUSIK
I HERNING KIRKE
Værkstedskoncert med 		
Herning Kirkes Drengekor
Fredag den 19. marts kl. 17.00

Værkstedskoncert med 		
Herning Kirkes Drengekor
Fredag den 23. april kl. 17.00

May Day koncert med 		
Herning Kirkes Drengekor
Søndag den 2. maj kl. 16.00

Koncert med MidtVest Pigekor
og Ensemble MidtVest
Søndag den 30. maj kl. 15.00
Ensemble MidtVest og MidtVest Pigekor spiller satser fra værker af Vivaldi og Britten. Korværket Gloria,
der udgør koncertens hovedværk, er skrevet af Vivaldi og blev oprindeligt opført af de forældreløse piger,
der boede på Ospedale della Pietá, hvor Vivaldi var
musiklærer. Mellem korværkets satser kan publikum
opleve, hvordan satser fra Brittens kammerværker giver det barokke mesterværk et helt nyt udtryk, når barokken møder det moderne, og når det instrumentale
møder korsatserne.

Koncert med organist 		
Kristian Marius Andersen
Tirsdag den 11. maj kl. 19.00
Koncert med kirkens organist Kristian Marius Andersen, som spiller velklingende og spændende musik på
kirkens orgel.
Når intet andet er anført, er Herning Kirke
arrangør af koncerten.
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Rytmiske
gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
5. marts: David Nebel-Hansen, Kolding
2. april: Bo Knudsen
7. maj:
Se mere på facebooksiden: Rytmisk gudstjeneste i Herning Kirke
Gudstjenester for alle! Med salmer, rytmiske sange, rytmisk
musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m.
Efter gudstjenesterne er der kirkecafé i Kirkehuset.

Konfirmationer 2021
I september begyndte en flok konfirmander på undervisningen. I øjeblikket undervises de digitalt og skulle have
været konfirmeret i april og maj.
Coronasituationen med restriktioner har betydet, at konfirmationerne de fleste steder er udskudt til efteråret. Således også i Herning Kirke, hvor konfirmationer afholdes
i august.
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RUM TIL TANKER?

STORT UDVALG I MINDESTEN OG TILBEHØR TIL GRAVSTEDER

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

VESTERGADES STENHUGGERI
VESTERGADE 61 · 7400 HERNING
TLF. 97 12 05 93 · WWW.GUDNASON.DK
Åbent: mandag-torsdag 10.00-16.30 og fredag 10.00-16.00

- vi bygger på dialog og samarbejde!
Finn Balle ApS er bygherrerådgiver for industri, detailhandel, offentlige institutioner og private.
Kontakt os helt uforpligtende, gerne helt tidligt i processen, og hør hvad vi kan byde ind med.

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

KIRKEDAG

INDSAMLING

TID

GUDSTJENESTE

PRÆST

20.00

Rytmisk gudstjeneste

BK

MARTS

5.
7.

3. søndag i fasten

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

14.

Midfaste søndag

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

21.

Mariæ bebudelsesdag

Diakonissestiftelsen

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

28.

Palmesøndag

Mushemba Foundation,
Africa in Touch

9.00
10.30

Gudstjeneste
Familiegudstjeneste

BK
BK

1.

Skærtorsdag

KFUMs soldatermission

19.00

Gudstjeneste

BK

2.

Langfredag

Herning Sogns Menighedspleje

10.10
10.30
20.00

Skriftemål
Gudstjeneste
Rytmisk Gudstjeneste

JMN
JMN
BK

4.

Påskedag

KFUM og KFUK i Danmark

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

APRIL

2. påskedag

Herning Sogns Menighedspleje

10.30

Gudstjeneste

SES

11.

5.

1. søndag efter påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

18.

2. søndag efter påske

Kirkefondet

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

25.

3. søndag efter påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.30
16.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
FRImesse

JMN
JMN
BK

30.

Bededag

10.30

Gudstjeneste

BK

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

20.00

Rytmisk Gudstjeneste

BK

MAJ

2.

4. søndag efter påske

Den danske Israelsmission

7.
9.

5. søndag efter påske

Gideonitterne

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

13.

Kristi himmelfart

Promissio

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

16.

6. søndag efter påske

Herning Sogns Menighedspleje

9.00
10.10
10.30

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

23.

Pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

24.

2. pinsedag

Folkekirkens Nødhjælp

10.10
10.30

Skriftemål
Gudstjeneste

SES
SES

30.

Trinitatis søndag

Mushemba Foundation,
Africa in Touch

9.00
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste

PNK
PNK

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

CD-SERVICE fra
gudstjenesten
Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi
du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt
sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af
præsterne.

HERNING KIRKE
PÅ FACEBOOK
Find Herning Kirke
på facebook og klik
på »Synes godt om«, så får
du automatisk orientering
om gudstjenester og arrangementer.
JMN: Jens Moesgård Nielsen
BK: Bo Knudsen
PNK: Poul Nygaard Kristensen
SES: Svend Erik Søgaard

PRÆDIKEN på nettet
Lyt til ugens prædiken på www.herningkirke.dk
eller på Podcast eller SoundCloud.
GUDSTJENESTER i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag
eftermiddag kl. 17 - 18 og mandag formiddag kl. 11 - 12
på FM frekvens 96,2 mHz.

