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Præster
Sognepræst Jens Moesgård Nielsen
Ranunkelvej 20  ◆  97 12 12 56
jcmn@km.dk  ◆  Fridag: mandag

Sognepræst Bo Knudsen
Nørre Allé 1  ◆  97 12 04 17
bakn@km.dk  ◆  Fridag: mandag

Sognepræst Poul Nygaard Kristensen
Præstegårdsvænget 5, Kølkær  
97 14 70 52  ◆  pnk@km.dk  
Fridag: mandag

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  ◆  23 26 68 49  ◆  sels@km.dk

Herning KirKes Hjemmeside
www.herningkirke.dk

adreSSer
KirKens Kontor
Østre Kirkevej 1  ◆  97 12 23 38
Fax: 97 12 23 63

Kordegn: Jette Neesgaard Sørensen 
jns@km.dk

Kordegn: Laila Nielsen
lni@km.dk

Kontortid:
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00
torsdag tillige kl. 15.00 - 17.00

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

2. organist Kristian Andersen   
29 24 33 72 ◆ kristian@herningkirke.dk
Fridag: mandag

Kirketjener Carsten Færch  ◆  27 40 13 74
carsten@herningkirke.dk 
Fridag: mandag

Kirke- og kulturmedarbejder   
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A  ◆  20 27 98 27
smh@herningkirke.dk

Herning sogns KirKeblad
udgives af Herning Kirke og redigeres af et redak- 
tionsudvalg. Sognepræst Bo Knudsen [ansvh.red.]
Stof til bladet for september-november 2017  
indleveres senest 19. juni 2017.
Layout: Videbæk Bogtrykkeri A·S  ◆  97 17 11 22
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nyt fra menigHedSrådet

Byggesagen er ved at være lidt i gang igen. Der har været 
stilstand i nogle måneder, mest for at afvente valg af det 
nye menighedsråd i 2016, som nu kommer til at arbejde 
med de aktuelle planer.  

Hvad er nyt? 

Der er truffet aftale med en anden arkitekt, det var et 
uudtalt ønske fra kommunens side, men signalerne var 
alligevel så klare, at vi måtte agere på det. Der er derfor 
truffet aftale med arkitekt Mikkel Wienberg fra Friis og 
Moltke specielt med henblik på en anden facade mod 
Østre Kirkevej. Der er også kommet nogle helt nye ideer 
på banen, og et revideret forslag til facade mod Østre 
Kirkevej er indsendt til byplanafdelingen.

Der har været flere kontakter med byplanudvalget, og det 
har været ret positivt, så vi håber selvfølgelig på en fortsat 
positiv og frugtbar kommunikation med kommunens 
administration og politiske udvalg.

Af formand 
Arne Bach                                                                                                                                             

            

2

2 ny anSættelSer 
Der har været 2 nye ansættelser siden sidste kirke-
blad udkom.

Katrine Færch, som tidligere har 
været ansat som rengøringshjælp, 
er nu ansat som fast afløser for 
kirketjener i tillæg til sit tidligere 
rengøringsjob. Afløserjobbet som 
kirketjener blev ledigt efter Hans 
Petersens opsigelse mhp. pensio-
nering. Svend Møller er fortsat i 
sin tidligere ansættelse, så der er 
fortsat 2 personer, der deler aflø-
serjobbet som kirketjener.

Kirsten Kjær Nørgaard er ansat 
på deltid, som underviser for 
minikonfirmanderne 75 timer i 
2017.
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derfor er Jeg glad 
for at være lutHerSK!
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Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther 96 teser op på kir-
kedøren i Wittenberg. Det blev startskuddet til den omfat-
tende reformation, som har præget kristendommen siden. 
Indtil da havde Luther bare været en almindelig munk, 
som var en populær forelæser ved universitetet i Witten-
berg, men ellers levede en forholdsvis anonym tilværelse. 
Med opslaget af de 96 teser ønskede han ikke at stifte en ny 
kirke eller at sætte sig selv i centrum. Han ønskede langt 
fra, at nogen skulle give sig til at bruge hans navn til at 
benævne kirker, menigheder eller retninger inden for kri-
stentroen, men sådan blev det alligevel, for selvom Luther 
ikke føjede noget nyt til kristentroen, så så han så klart, 
hvad kristendom handler om, at han kunne gøre det svære 
enkelt. Luther brugte det latinske ord »Solus« til det. Det 
betyder »alene«, og Luther præciserede, hvad kristendom 
handler om på denne måde: 

alene KriStuS. Sandt menneske og 
sand Gud på samme tid. Alene hans lidelse og død på kor-
set er det som kan gøre et menneske retfærdigt for Gud. 
Det står øverst i Luthers teologi - alene Kristus - og det er 
bærende for de tre principper, som man ofte har sammen-
fattet Luthers teologi i. 

alene nåden er afgørende for os.  Guds 
nåde mod mennesker er afgørende for vores forhold til 
Gud og vores evige salighed. Ikke ting vi skal gøre eller 
undlade at gøre, eller en måde vi skal leve på. Skal et men-
neske have del i Guds evige frelse, så handler det alene om 
Guds nåde. 

alene troen kan gribe om nåden. Det 
er troen på Jesus Kristus, det handler om. Troen på, at Gud 
igennem ham viser nåde. Kun ved tro kan et menneske 
gribe om det under, at Gud vil have med os syndige men-
nesker at gøre.

alene SKriften er det redskab, som 
vi kan lære troen, nåden og Kristus at kende gennem. Kun 
igennem skriften, og det vil altså sige de hellige skrifter, 
som vi har samlet i Bibelen, kan vi lære Gud at kende. 
Alene Bibelen er rettesnor for menneskers tro, liv og lære. 
Ikke hvad Paven, biskopper, præster, professorer eller an-
dre kan finde på at sige om Gud, eller hvad nogen mener 
at få at vide igennem åndelige åbenbaringer, kan være af-
gørende for kristentro. Nej, det må alt sammen prøves, om 

det stemmer med det, som Bibelen siger.

I år fejrer vi 500 året for reformationen, men 
er der noget at fejre? 

Ja, for Luther gjorde det enkelt og lærte 
os, at kristendom først og fremmest 
handler om Kristus, som er vores frelser, 
og om Guds nåde og om troen, og at vi 
har fået det hele overgivet, og alle kan 

læse om det i Bibelen.

Derfor er det fantastisk at være luthersk!

Af sognepræst
Bo Knudsen
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Konfirmander 2017
Konfirmander fra ParKsKolen 
søndag den 23. aPril ved jens moesgård nielsen

Bagerst fra venstre: 
Julian Benjamin Reinhold Østergård 
Daniel Nielsen
Emil Nielsen
Casper Mosekjær Morgenstern
Sebastian Bræmer Christensen
Oliver Hedegaard Hansen 
Casper Hansen

Forrest fra venstre: 
Anne Baden Jensen 
Emilie Rosengaard Nielsen
Josefine Wichmann Lund
Naja Bjerg Kristensen
Dagmar Vestergaard Laursen

Konfirmander fra børnesKolen bifrost 
søndag den 23. aPril ved jens moesgård nielsen

Bagerste fra venstre: 
Magnus Funch Svane Sommer
Kristian Ormstrup Poulsen
Valdemar Byrgesen Birkmose
David Spicker Bruhn
Nickolas Seandung Christiansen

I midten fra venstre: 
Valdemar Reinhold Heide
Nicholas Rokkjær Nilsson
Laura Ingeborg Rødkjær Wassmann
Caroline Skaaning Linnebjerg
Sarah Louise Mau Osbar
Gyrithe Bruhn Jeppesen

Forrest fra venstre:   
Asta Buur Ovesen
Amalie Sophie Buur-Andersen
Anna Mathilde Ring Merrild 
Signe Overgård
Julie Skov Sørensen
Anna Renée Villadsen  
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Konfirmander 2017
Konfirmander fra midtjyllands Kristne frisKole 

lørdag den 6. maj ved bo Knudsen

Bagerste fra venstre: 
Magnus Bonde
Emil Horslund Jensen
Adam Nygaard Ostersen
Lukas Hald Nielsen
Markus Hald Nielsen
Nikolai Olano Moleros Nissen

I midten fra venstre: 
Rasmus Dueholm Kristiansen 
Simon Mikkel Johansen
Signe Damgaard Laugesen
Frederikke Krogstrup Risvig 
Filip Kruse
Frederik Damgaard Laugesen

Forrest fra venstre: 
Maria Thorsøe Bak
Tilde Bechmann-Dam
Mette Buur Holt
Lea Broby Clausen
Helene Fuglsang Kjærsgaard
Ellen Josefine Skaarup Pedersen

Konfirmander fra midtjyllands Kristne frisKole 
søndag den 7. maj ved bo Knudsen

Bagerste fra venstre: 
Jonas Nygård Mejer Kristensen
Peter Sophus Severin Jensen
Daniel Rønde Andersen
Elias Staal Lodahl
Kristoffer Aarestrup Kruse

I midten fra venstre: 
Mads Christensen
Anders Hansen
Sophie Amalie Vøgg
Emma Fløe Sivebæk Kristensen 
Mathias Vestergård Jensen
Simon Alexander Jonsen

Forrest fra venstre: 
Miriam Neesgaard Sørensen
Cille Pihl Nielsen
Sophie Guldberg Deber
Celine Hald Jensen
Laura Jee Stistrup Nurmisto
Anna Sahlholdt Hansen 

Fraværende på billedet: Rasmus 
Grandahl Nørgaard Lauridsen
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opSlagStavlenKIRKERNES FAMILIEFEST 

Lørdag d. 9. september kl. 10.00-13.00 på Torvet 

Det vil summe af liv, leg, musik og glade børnestemmer, når vi invi-

terer byens familier til fest på Torvet. Den store, oppustelige Hoppe-

kirke vil stå klar til hop og leg midt på pladsen, omgivet af forskel-

lige aktivitets-pavilloner. Og på den lille teaterscene kan man opleve 

bibelhistorie, magi og trylleri, sang og dans. 

Alle er velkomne. Aktiviteterne er gratis. 

Hovedarrangør: Herning Kirke

KIRKECAFÉEN
Kirkecaféen byder hver onsdag på et in-teressant og indholdsrigt program, gerne med fokus på et bestemt emne, som fx musik og sang, livshistorier, litteratur, bil-leder, kreativt værksted, dagens gæst og m.m.

Kirkecaféen åbner sine døre hver onsdag fra kl. 10.00  til 12.00 i kirkehuset og er åben for alle. 

Kaffebord 20 kr.

Sogneudflugten til cHriStianSfeld
Torsdag den 17. august med afgang fra Kirkehuset kl. 9.00 

Christiansfeld, som ligger mellem Kolding og Haderslev, er i 2015 
blevet optaget på UNESCO’s liste over verdenskulturarv som en af 
Danmarks mest særprægede byer. Den er opkaldt efter den danske 
konge Christian den 7., der grundlagde byen i 1773 som koloni for 
brødremenigheden. Hele bykernen, der er opført mellem 1773 og 
1800, er særdeles velbevaret og nænsomt restaureret igennem årene 
i oprindelig stil. 
Dagens program byder bl.a. på middag på Brødremenighedens Ho-
tel, besøg i kirken og på kirkegården »Gudsager« samt kaffe og kage 
et hyggeligt sted i byen. 
Forventet hjemkomst til Kirkehuset ca. kl. 18.00. 
Pris for transport i bus, middag (ekskl. drikkevarer) og kaffebord:  
350 kr. pr. pers. Beløbet betales ved tilmelding.    
Tilmelding senest onsdag den 21. juni.

SOGNEAFTNER I efteråret forsætter vi markeringen af lutheråret 2017 med endnu to sogneaftner: 11. oktober: Sognepræst Rene Vejen Jensen, Vildbjerg: »Vi er alle præster for Vorherre – om  
Det almindelige præstedømme iflg. Luther«.
8. november: Skuespiller Caspar Kock, med kirkefortællingen: »Luther – til kamp med ordet«.Sæt allerede nu x i kalenderen og se mere i næste nummer af kirkebladet
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opSlagStavlen
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 1. juni i Bethania: Thomas Kristensen, Hvide Sande: »Folkeliv og kirkeliv på Klitten«.

Torsdag den 15. juni i Kirkehuset: Veterankonsulent Elin Hansen, Herning: »KFUM soldatermissions støtte for veteraner«.
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.

INDSKRIVNING AF 
KONFIRMANDER TIL 

HERNING KIRKE 
2017-2018

Tirsdag 6. juni kl. 17.30-18.00 i Kirkehuset, Østre 
Kirkevej 1. Medbring gerne dåbsattest.

PS: Dette gælder ikke konfirmander fra Midtjyllands 
Kristne Friskole, Børneskolen Bifrost og Parkskolen, 
der får information om indskrivning via skolen.

Konfirmander 2017
på vej til deres konfirmation.
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et Spændende Sted på veJen 
til det SydøStlige europa

I 2016 var Herning Kirkes Drengekor, 
som det vil være mange bekendt, på 
turné i Østrig. Vi gæstede ud over de 
to kendte byer Salzburg og Wien også 
den lille by St. Paul am Lavantal med 
ca. 3400 indbyggere. Dette besøg kom 
i stand, da Mads Bille kender Mette 
Schallegger, som har bosat sig der med 
sin familie og synger i det lokale kor. 
Hun havde også formidlet, at vi alle 
blev privat indkvarteret hos disse san-
gere og deres venner og bekendte.

Denne by er bygget op om et Benedik-
tiner Kloster, som blev grundlagt i 1091 
og det er det ældste kloster i Unterkärn-
ten, hvor der stadig er aktivitet og bor 
munke. Klostret har kun været luk-
ket ned fra 1940-45. Klostrets centrale 
placering på ruten fra det nordøstlige 
Europa til Rom har haft stor betydning. 
Allerede i 1184 var paven første gang på 
besøg. Klostret har også fungeret som 

herberg for pil-
grimsrejsende. 
I forbindelse  
med vores be- 
søg var nogle 
af de unge  
mænd så hel-
dige, at de blev indkvarteret i de 
meget fine værelser og fik oplevet lidt at 
klosterlivet indefra. Selv bispens suite 
fik Erik, min mand, lov til at bo i. 

Drengene spiste dog ikke sammen med 
munkene, men fik smagsprøver på 
både munkenes egen øl- og vinproduk-
tion. Klostret ejer nemlig meget af jor-
den i og omkring byen, har landbrug, 
eget bryggeri og en vingård i Slovakiet. 

Klostret har den største europæiske 
kunstsamling på et meget fint og værdi-
fuldt museum med relikvier som ræk-
ker helt tilbage fra år 700. 

I tilknytning dertil er der også et me-
get stort bibliotek med de ældste tek-
ster, der findes på tryk. Alle disse ting 
undgik heldigvis nazisternes hærgen i 
2. verdenskrig. 

Lige et par eksempler på, hvad man kan 
se: Adelheid Kors fra det 12. årh., male-
rier af Rubens, van Dyck m.fl. 180.000 
bøger og 4000 håndskrifter fra det 4. - 
18. årh. Sågar en ægte Gutenbergbibel! 
Det var helt vildt og overvældende.

Selve klosterkirken er naturligvis også 
et besøg værd og der vi holdt koncert 
med det lokale kor. Et storslået rum 
med en fantastisk akustik. 

I lighed med de fleste andre større klo-
stre er der også tilknyttet en skole og et 
gymnasium.

Et morsomt indslag var, at man pludse-
lig stod i kø med en munk eller to i det 
lokale supermarked. 

Slår man op i »Turen går til Østrig«, står 
der ikke noget om denne lille spænden-
de by, som bestemt er et besøg værd.

Af Karen Bunk



9

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 24. august. 

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 ak-
tiviteter til børnene. Vi mødes i kirke-
huset onsdag den 23. august  kl. 16.30.
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 30. august
kl. 17.00 – 18.45.

Vi inviterer børnefamilierne til en 
gudstjeneste i børnehøjde og fælles-
spisning med pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren. Vi begyn-
der med en kort 
gudstjeneste 
i kirken og 
går derefter i 
kirkehuset til 
spisningen.

Ingen tilmel-
ding - man 
kommer bare.
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muSiK i 
Herning KirKe

Søndag 4. juni kl. 10.00 
Pinsehøjmesse med musik af John Høybye.
Hele drengekoret medvirker.

Torsdag 8. juni kl. 16.30 - 21.40
Sangfest. Kom og syng i kor med Herning 
Kirkes Drengekor. Se mere om arrangemen-
tet på Drengekorets hjemmeside. 

Tirsdag 27. juni kl. 19.00 
Sommerkoncert med Herning
Kirkes Drengekor. 
Ved tangenterne Kristian Marius Andersen. 
Dirigent Mads Bille
Entré 75 kr.
Billetsalg ved indgangen en halv time før 
koncertstart.
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Koncert med pär Sörman  
Tirsdag d. 19. september kl. 19.30 
Den populære svenske visesanger og 
musiker Pär Sörman giver koncert i 
Herning Kirke. 
Entré: 80 kr. 

Koncerten er arrangeret i samarbejde 
med Foreningen Norden, Herning.

KriStendomSKurSuS.dK
Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Hvad er et menneske værd? Hvad 
betyder dåben? Er Bibelen til at forstå? Det er blot nogle af de spørgsmål vi 
tager op på Kristendomskursus.dk, som Herning Kirke tilbyder i efteråret 
2017 og foråret 2018. Kurset gennemgår det grundlæggende i den kristne 
tro gennem videointerviews, oplæg, undervisning og diskussioner.

Kristendomskursus.dk er for alle, som ønsker større viden om det grund-
læggende i den kristne tro.

Se mere i næste nummer af kirkebladet, men reserver allerede nu aftenerne 
14/9, 28/9, 5/10,12/10 og 9/11 kl. 19-21

Tilmelding til sognepræst Bo Knudsen. 

rytmiSKe 
gudStJeneSter
Herning KirKe Kl. 20.00

1. september: Sognepræst Poul Kri-
stensen forkynder: »Lifecoaches -   
følg din indre stemme«.

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.
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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!

Kirkeblad nr. 2, 2015.indd   11 11-05-2015   16:55:59

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

Gudstjenester kl. 8.30 
foregår i Sakristiet.

DAG KIRKEDAG INDSAMLING TID GUDSTJENESTE PRÆST
JUNI
  4. Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp 10.00 Gudstjeneste JMN

  5. 2. pinsedag Folkekirkens Nødhjælp 10.00 Gudstjeneste JMN

11. Trinitatis 
søndag

Mushemba Foundation, 
Africa in Touch

8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

18. 1. s. e. trin. Dansk Bibelinstitut 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

25. 2. s. e. trin. Folkekirkens Ungdomskor 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

JULI
  2. 3. s. e. trin. Diakonissestiftelsen 8.30

10.00
Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

  9. 4. s. e. trin. Sct. Nikolajtjenesten 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

16. 5. s. e. trin. Kirkens Korshær Herning 10.00 Gudstjeneste PNK

23. 6. s. e. trin. Tværkulturelt Center 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

30. 7. s. e. trin. Kirkens Korshær Herning 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

SES
SES

AUGUST
  6. 8 . s. e. trin. Diakonhøjskolen 10.00 Gudstjeneste JMN

13. 9. s. e. trin. Folkekirkens Mission 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste

BK
BK
BK

20. 10. s. e. trin. Folkekirkens Nødhjælp 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN
JMN
JMN

27. 11. s. e. trin. Børne og ungdomsklubber ved 
Herning Kirke

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

SEPTEMBER
  1. Fredag 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

28. 12. s. e. trin. Danmission 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste 
Skriftemål
Gudstjeneste med 
konfirmandvelkomst

BK
BK
BK


