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VelKommen til bo KnudSen, 
Herning KirKeS nye præSt

HVad er tiden i Herning?

dronningen, die Herren 
og drengeKor



Det er en ny og spændende tid både for præstefamilien fra 
Møborg-Nees ved Lemvig og for Herning Kirkes menighed. Vi 
vil alle byde Bo Knudsen hjertelig velkommen til Herning Sogn.

Kirkebladet udkommer lidt forsinket denne gang. Redaktøren 
syntes simpelthen, at det var for fjollet at udgive et kirkeblad, 
uden at kunne fortælle den gode nyhed – og med en gudstjene-
steliste fyldt med spørgsmålstegn.

Vi holdt en god og rørende afskedsfest for Erik Nikolajsen på 
Kristi Himmelfartsdag. Nu skal vi feste igen – og vi håber at me-
nigheden vil bakke talstærkt op om indsættelsen af Bo Knudsen 
16. juni kl. 10.00 med efterfølgende velkomstfest i Kirkehuset.

Inde i bladet præsenterer Bo Knudsen sig selv lidt nærmere, 
og derudover kan man læse en anmeldelse af Team Teatrets 
”Dokumentaristen”, som også er et essay over, hvad vi i grunden 
bruger tiden til. Der er også et tilbageblik på en af de sjoveste og 
mest festlige perioder i Hernings historie – nemlig hundrede-
dages fejringen af den hundredårige købstad. Det er i form af 
en billedkavalkade fra mange af de arrangementer som Herning 
Kirke var involveret i.   n
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ny tid
Vi begynder en ny æra i Herning Kirke. Fra 15. juni 2013 er Bo Knudsen ansat 
som sognepræst ved Herning Kirke og indsættes af Provst Kirsten Thyssen ved 
gudstjenesten søndag 16. juni 2013.

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

www.hotelherning.dk

Af sognepræst 
Jens Moesgård Nielsen
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4. klasse, mens Filip er 9 år og går i 2. 
klasse. 

Vi har været rigtig glade for at være 
præstefamilie i Møborg og Nees sogne, 
og glæder os også meget til at blive en 
del af fællesskabet og menighedslivet 
omkring Herning kirke, ligesom jeg 
glæder mig til at fejre gudstjeneste i 
Herning kirke. 

Når jeg holder fri, kan jeg lide at tage 
en løbetur for at få lidt motion, ligesom 
jeg gerne sammen med børnene tager 
del i stemningen på MCH-arena når 
FCM spiller. Nu bliver turen lidt kor-
tere, når vi skal til fodbold. 

Vi ser frem til at lære Herning nærmere 
at kende, og håber at sognets beboere vil 
gøre god brug af jeres nye sognepræst, 
både ved gudstjenester, begravelser, viel-
ser og dåb, ligesom man er velkommen 
til at kontakte mig for en samtale. 

Med venlig hilsen 
Bo Knudsen 

Jeg hedder Bo Knudsen, er 47 år og er 
født og opvokset i Ulfborg. Mens disse 
linjer skrives, er vi ved at forberede os 
på at flytte fra præstegården i Møborg 
til præsteboligen på Nørre Allé. 
Oprindeligt er jeg uddannet indenfor 
gardiner og boligtekstiler, men valgte 
alligevel på et tidspunkt at læse te-
ologi for at kunne blive sognepræst, 
for jeg elsker at formidle det, som jeg 
betragter som verdens bedste budskab 
– at Guds tilgivelse er rettet mod alle 
mennesker, og gælder for enhver som 
vil tage imod. Dette budskab kaldes 
også for evangeliet, som netop betyder 
”et godt budskab”. 

De seneste 15 år har jeg været sogne-
præst i Møborg og Nees sogne syd for 
Lemvig. Jeg er gift med Birgit som er 
lærer på den lokale skole i Møborg, 
og sammen har vi fem børn. Andreas 
som er 18 år og går på kostgymnasium 
i Ringkøbing. Emilie på 15 år går i 
9. klasse på efterskole. Johannes er 
13 år, går i 7. klasse og er lige blevet 
konfirmeret. Katrine er 11 år og går i 

HVem er den nye præSt 
Ved Herning KirKe

indsættelse af bo Knudsen
gudstjeneste søndag 16. juni 2013 Kl. 10.00

Provst Kirsten tHyssen foretager indsættelsen, 
Hvorefter bo Knudsen Har resten af gudstjenesten.

efter gudstjenesten indbydes alle til velKomstfest i KirKeHuset, 
Hvor der serveres froKost.

Ovenstående spørgsmål er sikkert blevet stillet nogle gange 
i den seneste tid.
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MCH går og bager på et af de sædvanligvis MEGET store 
brød, som Herning er notorisk kendt for. Det hedder Time 
World og skal være et stor turistmagnet, som man håber vil 
kunne tiltrække mere end 100.000 gæster årligt – og det skal 
ligge lige ved MCH Arena og Boxen. Time World er tænkt 
som et oplevelses og sanse sted, der fokuserer på hvad TID 
er. 

Det er ret bredt, for ALT der sker og alt vi erfarer, sanser 
og oplever som mennesker foregår i tid. Vi forstår også 
os selv i relation til tiden. Tænk på hvor optagede vi er af, 
hvor GAMLE vi er eller hvor UNGE vi gerne vil være. Vi 
defineres i høj grad af fortiden, lever i nutiden og skuer ind 
i fremtiden. Det bliver spændende at se, om MCH – med 
tiden – får virkeliggjort deres planer.

Ude i MCHs gamle ishockeyhal fra 1963 (Hal E) var 
Team Teatret flyttet ud til en forestilling der handlede 
Hernings tid – fortid, nutid og fremtid. Dokumentaristen 
er Team Teatrets bidrag til Herning 100.

en sPejlsort Kube
Vi sad eller stod i en kæmpeinstallation af 84 selvstæn-
dige altaner og skuede ned i dybet på en spejlsort kube, 
hvor teaterchef og skuespiller Michael Helmuth spillede 
Dokumentaristen. 

at skovle penge ind til overdrevent, storladne 
events som Giro d 'Italia eller enorme bygnings-
værker – som Boxen og Elia fik et hip. Det var 

sjovt selvironisk eftersom ”Dokumentaristens” 
produktion og scenografi er notorisk dyr (3,5 mil-

lioner kr), og i øvrigt efter udløb af forestillingerne 
efter planen skal demonteres. Så Kuben i sig selv står 

som symbol på det storladne, rasende dyre og flygtige, 
som kendetegner Herning.

Den søndagstomme, vindblæste gågade og busterminal-
ens klamme pizza får også en tur – og det bider, når doku-
mentaristen siger: I Herning handler det altid om de store 
begivenheder, der har været og de skal som skal komme, 
men hvad med lige nu – hvad med ”i dag”?

Har vi i vores Herning-iver efter events glemt at leve i 
nuet? Er vi så overfokuserede på udvikling og fremdrift i 
fremtiden, at vi ikke får husket at leve, mens vi gør det – og 
gribe nuet?

glemmer vi nuet?
Jeg er stor Herning-patriot og kaster mig også glad og 
gerne ind i store events, som kirken er med i. Samtidig synes 
jeg ”Dokumentaristen” giver et godt modspil til Hernings 
fremtidsiver og eventmagere. HUSK at være til stede i nuet 

HVad er tiden i Herning?
Anmeldelse af ”Dokumentaristen”

Det var en dragende og vild oplevelse 
bare at stå der på femte sal i Ingvar 
Cromhammars eksorbitante sceno-
grafi, så underligt alene og samtidigt 
eksponerede for alle de andre på hver 
deres altan. Vi tilskuere på hver vores al-
tan var en levende del af selve scenografien, 
som vi stod eller sad der i skarp silhuet bag 
vores tremmegelænder.

Lydkulissen vekslende fra det meditative og 
faretruende til det hjemligt velkendte – bl.a. Herning Kirkes 
Drengekor. Lyset var enkelt og effektfuldt og kuben var op-
delt i felter af lodrette ”lysreb”.

Hug til Herning
I selve forestillingen følger man Peter Mogensen, en forfat-
ter der helst vil skrive romaner, men har et job med en klar 
deadline: han skal skrive om Herning – og helst om dens 
fremtid, men han kan ikke tage sig sammen, i stedet fabulerer 
han over Hernings fortid og nutid. Der kommer mange gode 
og sjove kommentarer ud om – også nogle velrettede hug til 
Herning.

Her i byen er mottoet ”Jamen, det bygger vi da bare” – i 
øvrigt efter devisen: ”Byg først, spørg bagefter”. Og det med 

– og finde værdien i hverdagen og forstå kaldet til at leve til-
stedeværende og ærligt – i familien, i skolen, på arbejdet, i 
kirken, i byen en mandag eftermiddag i Føtex…..

Undervejs filosoferer Dokumentaristen også over tid 
som begreb og på et tidspunkt siger han ”My clock is set 
for eternity” – Mit ur er sat efter evigheden. Det slog mig 
at kirken jo er et sted, hvor vi mødes i tiden – og samles 
om ting, der strækker sig langt længere end 100 år bagud, 
samtidig med at alt i kirkens gudstjeneste har evigheden 
som horisont.

Man skal ikke dvæle i fortiden og ej heller søge at slå lejr 
i fremtiden. Hvis Herning til tider gør sig skyldig i noget er 
det det sidste! Måske vi skulle øve os i at leve i nuet, i det 
liv, vi har fået givet – og samtidig have Guds evighed som 
vores livs mål og horisont? Det kan vi øve os i til hverdag 
– og gøre det sammen hver søndag i Hernings egentlige – 
og oprindelige – MESSECENTER – Herning Kirke, når vi 
fejrer HØJMESSE.

Hvis MCH's Time World ude i det nye messecenter bli-
ver til noget, håber jeg inderligt, at man vil lade sig inspirere 
af ”Dokumentaristens” fabulering om tid, så Time World 
også kunne blive et sted, hvor vi kunne blive berørt og ud-
fordret til at tænke over hvad vi bruger tiden til og hvilken 
tid vi lever i. Man kan selvfølgelig også bare gå i kirke … n
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Af sognepræst 
Jens Moesgård Nielsen
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KirKeteltet På torvet

KirKevandring

drengeKoret 
i KirKeteltet
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Med mindre andet er anført, er der 
gratis adgang til arrangementet.
Bemærk, at dørene ved koncerter i 
Herning Kirke åbnes en time før kon-
certstart. Når intet andet er anført, er 
Herning Kirke arrangør af koncerten.

tirsdag 11. juni 19.00 
Koncert med Lada Fedorova, violin og 
Kristian Marius Andersen. 

mandag 24. juni 19.00 
Sommerkoncert med MidtVest 
Pigekor. Dirigent Dorte Bille. 
Entré 50 kr.

søndag 30. juni 16.00 
Sommerkoncert med Herning Kirkes 
Drengekor. Dirigent Mads Bille. 
Entré 50 kr.

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    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.
temaaftener i KirKeHuset ved Herning KirKe
sogneaftener efterår 2013 
Efterårets temarække: ”Hvordan lever vi med hinanden?”– Fokus på fællesskaber. Temaaftener 
med Fællesspisning (60 kr. for maden inkl. kaffe og småkager), input og diskussion. 
Begynder allerede kl. 18.30. Hele menigheden – ALLE kirkens aldersgrupper, også børnefam-
ilier – er inviteret. Udefrakommende er selvfølgelig også velkomne! 

1. fællesaften, onsdag den 11. sePtember: "3 generationer spiller ud”. Om at være 
ung, voksen og ældre i år 2013. Medlemmer fra menigheden fortæller.      
2. fællesaften, onsdag den 9. oKtober: "Sangaften”. At synge SAMMEN er en både 
sjov, inspirerende og livsbekræftende fælles aktivitet. Vi synger nogle af de mest kendte dan-
ske sange. Kristian Marius Andersen er aftenens tangentspiller.   
3. fællesaften, onsdag den 13. november: "Mennesket har brug for fællesskabet” 
– Oplev de nyeste, fællesskabsdannende ideer og metoder v/sognemedhjælper Frauke 
Meldgaard.   
4. fællesaften, onsdag den 11. december: den store fælles adventsfest: 
Fællesspisning, Luciaoptog, adventshistorie, kaffebord og stort Amerikansk lotteri med 
mange spændende præmier.

sogneeftermiddagsmøder
den 3. torsdag i måneden    KirKeHuset, østre KirKevej 1 Kl.14-16    
Kaffebord á 20 Kr.
torsdag 20. juni: Sognepræst Jens Moesgård Nielsen: Min morfar var præst i Kina

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

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

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

babysalmesang
Alle torsdage 10.15 – 11.15
Tilmelding til Sognemedhjælper på 
30551207
Nyt hold begynder 22. august.

juniorKonfirmandKlub
mødes mandage på KFUM og KFUK, 
Brændgårdvej 18 kl. 13-15.30.

for Konfirmander
Konfi café uniK 
mødes tirsdage i kirken kl. 19.30

indsKrivning til Konfir-
mandundervisning 2013/14
Onsdag 12. juni kl. 17-18
(Gælder ikke Midtjyllands 
Kristne Friskole, Parkskolen 
og Børneskolen Bifrost, hvor 
tilmelding sker via skolen)

Herning KirKeHøJSKole 
4 folKelige foredrag, der Har fortællingens KaraKter - søren KierKegaard

lørdag 7. sePtember Kl. 9.00 – 11.15 i Herning KirKe, østre KirKevej 1
Dr. teol. forfatter Anders Kingo, Ullerup: ”Den folkelige og enfoldige Kirkegaard”

lørdag 5. oKtober Kl. 9.00 – 11.15 i gullestruP KirKe, løvbaKKevej 7
Rektor, cand. teol. Henning Kjær Thomsen, Århus: ”Søren Kirkegaard og det religiøse”

lørdag 2. november Kl. 9.00 – 11.15 i fredens KirKe, sjællandsgade 34
Mag. art. Anders Thyrring Andersen, Århus: ”At forføre til tavshed 
- Søren Kirkegaard og det kristne”

lørdag 7. december Kl. 9.00 – 11.15 i sct. joHannes KirKe, fredHøj allé 1
Sognepræst, Orla Villekjær, Sdr. Felding: ”Tag et brækmiddel - 
om Søren Kirkegaard og hans kirkestorm”

En programfolder for efteråret 2013 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. 

Sogneudflugt
udflugt til Kronjylland
torsdag 15. august Kl. 9.30-18.00 

Turen går til Kronjylland. Vi skal bl.a. 
besøge Randers og spise frokost på 
Hvidsten Kro.

Tilmelding senest 8. august til en af 
præsterne eller til sognemedhjælper Frauke 
Meldgaard på 97122395 / 30551207 eller på 
smh@herningkirke.dk



      

juni 
 2. 1. s. e. trin. 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Den grønlandske Bibelsag
 9. 2. s. e. trin. 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Dansk Ethiopermission
 16. 3. s. e. trin. 
  10.00: Indsættelse af Bo Knudsen ved 
  Provst Kirsten Thyssen
  Kollekt: Danmarks Kristelige  
  Gymnasiastbevægelse
 23. 4.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Bibellæser-Ringen i Danmark 
 30.  5. s. e. trin. 
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen
  Kollekt: Kirkens Korshær - lokalt

juli
 7. 6. s. e. trin. 
  8.30: Bo Knudsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Bo Knudsen
  Kollekt: KLF – Kirke og Medier
 14. 7. s. e. trin. 
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen
  Kollekt: Århus Diakonhøjskole 
 21 8. s. e. trin. 
   8.30: Svend Erik Søgaard
  9.40: Skriftemål
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Gideonitterne
 28.  9. s. e. trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen

gudStJeneSter

Forsidefoto: Flem
m
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erning Folkeblad

rytmisKe gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00
Den første fredag i måneden
 6. september
 Taler: Efterskolelærer Peter Bruun, Herning
Gudstjeneste for alle! Med salmer, rytmiske 
sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, 
nadver m.m. Natkirke i Sakristiet. Efter gudstje-
nesten er der kirkecafé i Kirkehuset.
Se www.rytmisk.com

oPen by nigHt gudstjeneste
 Fredag 30. august kl. 21.00 
 Jens Moesgård Nielsen
 19.00 Åbent hus med natkirke.
 
eftermiddagsgudstjeneste
Herning kirke kl. 14.30 
 Torsdag den 29. august kl. 14.30
 Bo Knudsen
Efterfølgende kirkekaffe.

for børn og børnefamilier
sPagHetti-gudstjeneste
Onsdag 28. august kl. 17.30 – 19.15
Vi mødes i Kirkehuset og spiser spaghetti og 
kødsovs. Derpå en gudstjeneste i børnehøjde, 
hvor man ikke skal sidde stille.
Tilmelding senest dagen før til smh@herning-
kirke.dk
Børn: gratis, Voksen: 30 kr.

august
 4.  10. s. e. trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Den danske Israelsmission
 11. 11. s. e. trin. 
  8.30: Bo Knudsen 
  10.00: Bo Knudsen
  Kollekt: Brødremenighedens Danske 
  Mission (BDM)
 18.  12. s. e. trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Luthersk Missionsforening – 
  Ydre Mission
 25. 13.s.e.trin.
  8.30: Bo Knudsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Bo Knudsen 
  Kollekt: Dansk Bibelinstitut

sePtember 
 1. 14.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 Kollekt: Mission Afrika
 8. 15. s. e. trin
  8.30 Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen
  Kollekt: Herning Kirkes Missionsprojekt

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

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

KirKeKaffe
Efter højmesser er der 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

udflugt for alle 

børnefamilier
søndag den 25. august 2013
Kl. 11.30 (lige efter den familievenlige gudstjen-
este kl. 10.00 er slut). Vi kører fra Herning Kirke 
til ”Søndre Anlæg” her i Herning. 
Transport: familievis i egne biler.

Program:
•	 Frokost	ude	i	det	fri.	Man	tager	selv	sit	

grillkød med; samt tæppe el. campingstole, 
service og bestik. 

 Der er en fælles grill på stedet. 
 Fri Salatbar til alle med dressing, pasta og 

brød. Fri saftevand, juice og vand. 
•	 Efter	frokost	er	der	familievenlige	aktiviteter,	

som Lisbet og Mette står for.
 Der er også en god legeplads i anlægget.
•	 Eftermiddagskaffe.	Vi	kommer	med	kage,	og	

I tager selv kaffe med. 
•	 Oprydning	efter	kaffen,	og	vi	siger	tak	for	i	dag!

tilmelding:
Senest onsdag den 21. august til Frauke på 
smh@herningkirke.dk eller sms til 30 55 12 07.
Det er gratis at deltage på udflugten.
Ved tilmelding husk at angive: Antal børn og 
voksne i jeres familie? 

venlige sommerHilsener fra 
frauKe, lisbet og mette

Denne udflugt er arrangeret i et samarbejde mellem 
Herning Kirke og IM-Bethania.


