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10 åRS jubIlæum

Det er nu 10 år siden HERNING 
SOGN udkom for første gang som 
et selvstændigt kirkeblad. Vi tror og 
håber, at det har betydning, når den 
lokale kirke kommer ud med infor-
mationer og giver stof til eftertanke til 
sognets indbyggere. 

Nye veje for 
musikkeN i kirkeN
I dette nummer har vi et stort tema 
om nye veje indenfor kirkemusik. 
Sigurd Barret, der har skrevet bibel-
ske sange for børn, Iben Krogsdal, der 
forfatter salmer for moderne men-
nesker, vidunderbarnet Alex Prior, en 
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Af sognepræst 
Jens Moesgård 

Nielsen

KRIStEN 
mEdItatION

”Må vi være her?” – dette spørgsmål 
stilles undertiden på en lidt forurettet 
måde fra folk, der føler sig trådt for 
nær, eller som selv fylder temmelig 
meget. Man kan ikke komme udenom, 
at ego’erne er vokset meget i de senes-
te årtier, og at det godt kan gøre folk 
temmelig krævende i deres forhold til 
omgivelserne eller livet som sådan.

Men det er nu ikke den fulde sand-
hed om det moderne menneske. Godt 
nok har den stærke betoning af indivi-
dets ret og betydning i vores tid ført til, 
at der er blevet mere plads til og mere 
forståelse for det enkelte menneske. 
Men alligevel er der faktisk mange, der 
ikke oplever det sådan. For individu-
alismen har samtidig sat mange tradi-
tionelle værdier under pres. Og mange 
af dem var reelt med til at beskytte os 
mod overgreb og manipulation, især 
måske beskytte de svage. Tiden er 
fortumlet, og det betyder, at friheden 
mest af alt opleves som en fortabthed 

eller rådvildhed. At der er blevet plads 
til individet, fører paradoksalt nok til, 
at nogle individer ikke rigtig levner 
plads til andre.

Og individualismen har fået karak-
ter af en slags kollektiv besættelse, som 
pludselig gør, at der er svage grupper, 
der bliver til overs, de handicappede, 
de skæve, de tilpasningsudygtige, ori-
ginalerne.

eNsomhed eller fællesskab
Individet har gjort sig selv til centrum; 
vi har sprængt utallige grænser både 
på det videnskabelige og naturmæs-
sige, men også på det moralske om-
råde. Men grænseløsheden har faktisk 
også udløst en stor ensomhed; er der 
overhovedet et fællesskab længere at 
høre til i?

Jeg mener, der er behov for at 
genopdage nogle grundlæggende 
kendsgerninger, først og fremmest 
dette at mennesket er et relationsvæsen. 

må VI 
VæRE HER? 
– Om at være menneske 
i en fortumlet tid.

Af Biskop 
Niels Henrik Arendt,
Haderslefv19 årig komponist, der allerede har 

dirigeret nogle af verdens største sym-
foniorkestre, og som har skrevet ny 
Allehelgensmusik til Herning Kirke 
og endelig John Frandsen, som står 
bag helt ny musik til 1. søndag i ad-
vent til uropførelse ved gudstjenesten 
der. Alle fire står for helt ny og nutidig 
kirkemusik, salmer og bibelske sange, 
som peger både fremad og bagud.

søNderjysk iNvasioN!
I efteråret kan du i Kirkehuset møde 
biskoppen fra Haderslev, en højskole-
forstander fra Løgumkloster og 
lederen af et julemærkehjem ved 
Flensborg Fjord

Biskop Niels Henrik Arendt fra 
Haderslev har desuden skrevet en ar-
tikel til Kirkebladet. Han skriver om 
at være menneske i en individualis-
tisk tid, der både kan være grænseløs 

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

I kristen meditation er det et 
spørgsmål om, at vi bliver hjulpet 
ind i bibelens tekster og om, at Guds 
ord bliver rettet mod hele mennesket, 
ikke blot mod intellektet, men også 
hjerte, sjæl og krop. 

Det er bibelordet, dets budskab og 
betydning i vores daglige liv, vi skal 
gruble og grunde over. 

Evangelisk kristen meditation 
er ikke et udtryk for, at mennesket 
skal bringe sig selv i en bestemt 
sindsstemning eller tilstand for at 
komme tættere på Gud. At komme 
tættere på Gud og blive fyldt af hans 
ånd, sker hverken gennem bestemte 

præstationer, som mennesket skal 
gøre, eller bestemte følelser eller 
stemninger, vi skal have. Det er no-
get, Gud gør gennem sine ord. Det 
er gennem troen på Kristus, som han 
forkyndes for os i Guds ord, vi bliver 
ét med Kristus. Når vi fordyber os i 
Guds ord og mediterer over det, er 
det Gud selv, der ved sin Ånd gør sin 
gerning i os og gennem os.  

Onsdag den 21. september
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 16. november

Bibelmeditation er at forholde sig til en 
tekst fra Bibelen også med hjertet. I en at-
mosfære af ro og stilhed vil der under vej-
ledning af Vibeke Gregersen, cand. theol, 
Vejle, blive lagt op til personlig fordybelse 
og eftertanke.
Livet leves indefra –  tid til eftertanke, 
meditation og bøn er nøglen til at leve 
mere indefra og på en sådan måde, at det 
sætter spor i det ydre, i mødet med omver-
denen.(Jette Dahl)

Det koster 40 kr. pr. gang/person.
inkl. en let forfriskning
Hver bibelmeditation er en helhed. 
Man behøver derfor ikke deltage i alle tre, 
hvis det ikke er muligt.

iNformatioN: 
Bente Mørch, 60679986
Gunvor Bach Nikolajsen, 97120417

Ordet meditation kommer fra latin og betyder at gruble eller 
at grunde over noget. 

bibelmeditatioN
sakristiet    herNiNg kirke  

 kl.19.30-20.30

Niels heNrik areNdt, haderslev
Mød biskop Niels Henrik Arendt, som fortæller om emnet ”Må vi være? - Om at være menneske i en fortumlet tid”.
Onsdag d. 14. september kl. 19.30-21.30

vita aNdreaseN, løgumkloster
Mød højskoleforstander Vita Andreasen, som fortæller om emnet ”Om at se sig selv i lyset af sin egen livshistorie”
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30-21.30

vibeke søreNseN, kolluNd
Mød leder af Julemærkehjemmet Fjordmark Vibeke Sørensen, som fortæller om emnet ”Livet på et Julemærkehjem”
Onsdag d. 9. november kl. 19.30-21.30

må VI VæRE?

og skabe ensomhed.  Han kommer 
i øvrigt også og holder foredrag til 
september, som den første af tre fra 
Sønderjylland. 

Læs mere inde i bladet, hvor man 
selvfølgelig også kan læse om alle de 
andre nye tilbud og aktiviteter i Her-
ning Kirke og Kirkehus.

God fornøjelse!  

Vi står altid i en relation til Gud, og vi 
står altid i en relation til vores med-
menneske. Fortoner dette sig, bliver vi 
identitetsløse, uanset hvor meget vores 
ego kommer til at fylde.

Vi taler meget om værdier i disse år, 
men alt for ofte som noget, vi selv skal 
finde på og definere. Vi overser, at det 
ikke er os, der opfinder verden, men at 
den er til på forhånd, når vi kommer 
ind i den, og at vi får det meste skæn-
ket. Vi skal ikke skabe vores egen ver-
den, men vi skal tage vare på den, der 
er givet os, og som dagligt oplader sind 
og kræfter.

Må vi være her? – må vi være her 
som svage mennesker, der ikke kan 
undvære hinanden, der ikke kan und-
være fællesskab og trygge rammer? Er 
der i virkeligheden mere frihed i syn-
dernes forladelse end i syndens afskaf-
felse? Er der en grundlæggende vær-
dighed i ikke at stå alene, men være 
bundet til sin næste og sin Gud?  
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eN stor daNsk kompoNist
Den 55 årige komponist John Frandsen anses for en af sin 
generations mest vægtige komponister. Frandsen har skrevet 
flere operaer, et stort antal vokalværker og i 2013 uropfører  
DR Symfoniorkesteret Frandsens ”Requiem”. 

John Frandsens ”Musik til 1. søndag i Advent” indgår i 
et omfattende projekt, som handler om at vise korets rolle i 
den lutherske højmesse: Hvorledes kan korsangen udfoldes, 
så den ikke undertrykker eller tilsidesætter, men inspirerer 
menighedens sang. Hvordan kan korsangen indføjes organisk 
i den autoriserede liturgi, så højmessen bliver en festlig og 
storslået fejring af søndagen? Projektet udvikles og gennem-
føres i et samarbejde mellem sognepræst Erik Nikolajsen, 
sognepræst Jens Moesgård og organist Mads Bille.

Frandsen er den tredje komponist, som inviteres til at 
skrive gudstjenestemusik til Herning Kirke. Det er hensigten 
i de kommende mange år at invitere en række danske og 
udenlandske komponister til at skrive kormusik til en lang 
række af kirkeårets højmesser.  

eN moderNe 
 salmedigter
Den danske salmebog fra 
2003 rummer salmer fra 
næsten 2000 år, også nogle 
nye – ja det vil sige de nyeste 
salmer i Salmebogen er fra 
1990’erne og 1980’erne. Der 
skrives også salmer nu, og et 
af de mest interessante af de nye salmedigtere er Iben Krogs-
dal. Sidste år udkom en lang række af hendes anmelderroste 
salmetekster i bogen ”Vi som er søgende”. 

I forordet skriver hun bl.a.: ”Salmerne i denne bog 
handler om det moderne menneskes søgen efter Gud. De 
er skrevet med udgangspunkt i hverdagen, sådan som den 
bliver levet af mange af os i nutiden. Med daglige glæder, 
lidelser, udfordringer og tvivl.”.

Hendes salmer er nyskabende i deres 
livsnære poesi.  F.eks. 

Og skænk mig din dybe tallerken
 jeg ikke skal opfinde selv

 en lov jeg kan hvile mig under
 i bundløs, befriende gæld

(Fra ”Aleneste mig i det hele”)

Salmeteksternes melodier er kom-
poneret af Willy Egmose, Erik 

Sommer, Hans Holm, Merete 
Wendler o.a.. Iben Krogsdal 

er ph.d. i religionsviden-
skab og desuden gift med 

sognepræst Morten 
Skovsted, Hjortshøj.   

eN musikalsk historiefortæller
Sigurd Barret eller bare Sigurd er kendt af ethvert barn i 
Danmark for hans elskede børneudsendelser på DR1: 
Sigurds Bjørnetime og Sigurd og Symfoniorkesteret, og i 
2010 kom han så med sit fantastiske nye projekt: Sigurd 
fortæller Bibelhistorie. Til bibelfortællingerne hører også en 
række sange og det hele er udgivet på både bog, CD og en 
ganske fortrinlig DVD. Jyllandsposten skrev: Børn vil helt 
klart elske blandingen af nye og gamle ord og illustration-
ernes farvestrålende mix af nutid og fortid. Når de oven i 
købet efter hver fortælling kan synge nemme sange på glade, 
lystige melodier, kan formidlin-
gen næppe blive mere optimal.

Bl.a. har Sigurd lavet et Fader-
vor, så aftenbønnen kan blive 
til sang! 

I foråret havde vi stort held 
med at arrangere to Vi synger 
Sigurd aftener i Herning Kirke. 
Sangene kommer til at indgå 
i både Spaghettigudstjenester 
og Minikonfirmandundervis-
ning.  

NyE VEjE 
I muSIKKEN

tre saNgafteNer i kirkehuset med 
”salmer for moderNe meNNesker”
•	 Onsdag den 28. september kl. 19.30.
•	 Onsdag den 19. oktober kl. 19.30.
•	 Onsdag den 23. november kl. 19.30.

Vær med til at synge moderne salmer af bl.a. Iben Krogs-
dal (født i 1967). 
Aftenens værter og musikalske ledsagere er sognemed-
hjælper Frauke Meldgård på harmonika og pædagog 
Mette Lysholm på klaver. 
Gratis entré.

eN uNg eNgelsk kometkompoNist 
Herning Kirkes Drengekor uropfører i begyndelsen af no-
vember et stort værk for kor og orgel, skrevet til koret af den 
engelske komponist Alexander Prior. Prior er kun 19 år; men 
er allerede et anerkendt navn i det professionelle musikliv, 
hvor han har dirigeret professionelle orkestre i både Europa, 
Japan og USA samt skrevet en lang række værker, blandt an-
det tre klaverkoncerter og en ballet og han omtales i den in-
ternationale presse som et af de største musiktalenter, verden 
har set i mange år.

Alexander  Prior henvendte sig i januar til Mads Bille med 
ønsket om at skrive et værk til Herning Kirkes Drengekor, 
som han havde hørt på internettet. Få dage senere mødtes 
de i London, hvor de aftalte, at han skulle skrive et værk til 
drengekoret, som tekstligt knyttede an til Alle Helgen Søn-
dag. Det blev aftalt, at han skulle komme til Danmark, arbejde 
med drengekoret og selv dirigere førsteopførelsen af værket.  
Lørdag 5. november synger drengekoret i Nørrelandskirken i 
Holstebro. Dagen efter, søndag 6. november kl. 16.00 opføres 
Alex Priors nye værk i Herning Kirke med Herning Kirkes 
Drengekor, Kristian Marius Andersen ved orglet og dirigent/
komponist Alexander Prior. Det bliver Priors første koncerter 
i Danmark. I december debuterer han med Det Kongelige Ka-
pel, hvor  han dirigerer Nøddeknækkersuiten. 

koNcert: “eN Ny himmel” 
•	 Søndag den 6. november kl. 16.00.

Alexander Prior, England, dirigerer Herning Kirkes 
Drengekor i bl.a. en førsteopførelse af sit eget værk ”En 
ny Himmel”.
Entré Voksne 150 kr. Børn/pensionister 75 kr. (plus gebyr) 
Billetterne sælges på BilletNet.

1. søNdag i adveNt
•	 Søndag den 27. november kl. 10.00.

Ved højmessen uropfører Herning Kirkes Drengekor 
”Musikken til 1. søndag i advent”, skrevet til koret af den 
danske komponist, John Frandsen.

taK tIl tO 
mEdaRbEjdERE
To deltidsansatte kordegne ved Det fælles Kordegnekontor 
stopper på kontoret med udgangen af august måned.
Anna-Margrethe Bohsen har været ansat siden april 2008 
og har valgt at gå på efterløn. Hun har med stor indlevelses-
evne og gåpåmod sat sig ind i de mangeartede arbejdsop-
gaver på kontoret. Hun har udført sit arbejde med akkura-
tesse og har med sit vindende væsen været vellidt af alle, 
som mødte hende.

Bodil Bøndergaard Madsen har siden juli 2010 arbejdet en 
dag om ugen på kontoret. Hendes arbejde har koncentreret 
sig om regnskaber, og hun har udført sit arbejde med stor 
indsigt og præcision. 

Der skal lyde en stor tak til jer begge for jeres indsats og vi 
ønsker jer alt mulig godt fremover. 

Karl Erik Bang, kontaktperson

Ny KORdEGN
Laila Nielsen starter 1. september som kordegn ved det 
fælles kirkekontor i Herning i en fuldtidsstilling. Vi søgte 
en person med regnskabsmæssig uddannelse og erfaring. 
Det har Laila, og derfor blev hun valgt.

Laila kommer fra en administrativ stilling i et firma i 
Gjellerup, som flytter sin administration fra byen. Laila øn-
skede ikke at følge firmaet og søgte så stillingen hos os. 

Hun er gift, har 2 børn og er bosat i Ikast. Hun vil straks 
efter sin tiltræden gå i gang med kordegneuddannelsen.

Vi ønsker Laila hjertelig til lykke med jobbet og velkom-
men til arbejdet på kirkekontoret.

Karl Erik Bang, kontaktperson

Af Jens Moesgård Nielsen 
og Mads Bille



HERNING KIRKEHøjSKOlE 
Efteråret 2011    Tema: Med håndbogen i hånden - om 
salmebogens 5 bøger.     
lørdag deN 3. september - gullestrup kirke
Dr. phil. Erik A. Nielsen, København, medvirker. 
“Hvad er en salme?” - Illustreret ved hjælp af Thomas Kingo.
lørdag deN 1. oktober i herNiNg kirkehus: 
Sognepræst Kirsten Jørgensen, Kerteminde: “Himlen i mine fodsåler” 
- Om bønnebogen i salmebogen, samt helt nye bønner.
lørdag deN 5. November på herNiNg friskole, h.c. ørsteds vej: 
Organist Erling Lindgren, Lemvig: “Den moderne salmemelodi” - I ord og toner.

En programfolder kan afhentes i byens kirker samt på biblioteket. 
Skriftlig tilmelding på vedhæftet blanket til kassereren Karl 
Erik Bang, Rugvænget 40, Herning.
Pris for hele semestret: 225 kr. (75 kr. for en enkelt dag. 
Betaling ved indgangen). 
Pensionister og efterlønnere: 200,- kr.   
Ønskes flere oplysninger, så ring venligst til  
kursusleder Bodil Pedersen på tlf. 97 26 77 95. a
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bESøGStjENEStEN
Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du 
at få en besøgsven, så kontakt: sogne-
medhjælper Frauke Meldgaard, tlf. 97 12 23 95
   
blå KORS VaRmEStuE
Bethaniagade 30:  Tlf. 97 22 25 99
Åben hele døgnet
  
aNONymE 
alKOHOlIKERE
AA Herning holder møde i Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19 og lørdag kl. 14.
Al-Anon (pårørende til alkoholikere) 
holder møde samme sted mandag kl. 19.00
www.anonyme-alkoholikere.dk

SCt. NICOlaI tjENEStEN
Telefontjeneste tilknyttet Folkekirken
Hver aften fra kl. 20.00 – 02.00. Tlf. 70 120 110.

muSIK         I HERNING KIRKE
Bemærk, at dørene åbnes en time før 
koncertstart. Når intet andet er anført, er 
Herning Kirke arrangør af koncerten.

Fredag d. 30. september 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra Den Jyske 
Sangskole.  
Arr. Den Jyske Sangskole. Fri entré. 

Tirsdag d. 4. oktober  19.00
Koncert med Herning Kirkes Drengekor  
 Værker af Elgar, Vaughan Williams, Haydn, 
Grieg, Schultz. Entré: 75,- 

Torsdag d. 27. oktober  19.30
Koncert med Anne Linnet. 
Arr.FOF  Entré: 175,- kr. 

Fredag d. 28. oktober 16.30
Værkstedskoncert med sangere fra Den Jyske 
Sangskole.  
Arr. Den Jyske Sangskole Fri entré.

Søndag d. 6. november 16.00 
Musik til Alle Helgen. Herning Kirkes 
Drengekor og MidtVest Pigekor. Dirigent 
Alexander Prior, England. Blandt andet urop-
førelse af ”En ny himmel” af Alexander Prior. 
BILLETnet eller ved døren. Entré: 150,- kr.

Mandag 14. november 19.30
 J.S. Bach: Messe i h-mol. Jysk Concort, 
Vestjysk Koncertkor og Nordvestkoret.
Solister:  Sopran: Nina Bols Lundgren, Alt: 
Andrea Pellegrini, Tenor: Adam Riis, Bas: 
Jens Søndergaard
Dirigent: Henrik Svane
Billetterne koster 150/175 kr., alt efter place-
ring (billetsalg fra 1.10)
 Forsalg: www.vestjyskkoncertkor.dk, hos Inge 
Marie Andersen. Tlf. 53 64 64 50 eller ved 
døren. Arr. Vestjysk Koncertkor

Torsdag 17. november 19.00
Orgelkoncert med Kristian Marius Andersen. 
   Fri entré.

Fredag d. 25. november  16.30
 Værkstedskoncert med sangere fra Den Jyske 
Sangskole.   
Arr. Den Jyske Sangskole Fri entré.

Søndag d. 27. november 10.00
 Højmesse 1. Søndag i Advent. Uropførelse af 
”Musik til 1. Søndag i Advent” af John Frand-
sen. Herning Kirkes Drengekor.
 
Søndag 27. november 15.15
 ”Før Juletræet Tændes” med Herning Garden 
og  Herning Kirkes Drengekor.

babySalmESaNG 
Oplev nye og gamle salmer og sange igennem dans, bevægelse og kreativitet.
Tid: Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 
Se mere på www.herningkirke.dk

SOGNEEftERmIddaGSmødER
Møderne holdes 3.torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1  
kl.14.00-16.00 - kaffe: 20 kr.

  15. september: Brian Iversen, sognepræst, Gjellerup: ’Endnu en dag...’
  20.oktober: Thomas Kristensen, sognepæst, Hvide Sande: 
  ’Værdien af den tredje alder’. 
  17. november: Eli Jakobsen, fhv. skoleleder, Videbæk: ’Karen Jeppe’. Om en 
  navnkundig missionær i Armeniermissionens tjeneste i Libanon’.

HERNING KIRKES lEGEStuE
Fredage kl. 9.30-11.30  ◆  Kirkehuset, Østre Kirkevej 1
Se mere på www.herningkirke.dk

adRESSER
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timeplaN:
9.00: Morgensang

9.15 - 10.00: Foredrag (1. aFd.)
10.00 – 10.30: KaFFe á 10 Kr.

10.30 – 11.15: Foredrag (2. aFd.)

HERNING KIRKES mISSIONSpROjEKt
Vi støtter oversættelsen af bibelen til et stammesprog i Tanzania, der tales af Da-
togafolket (ca. 100.000). Det nye Testamente udkom i efteråret 2009. Nu er man i 
gang med at oversætte Det gamle Testamente.
Projektet har sin egen konto, hvor man kan indsætte støtte til projektet:
Handelsbanken, kontonr. 7620 1046869. Vores mål er 40.000 kr. over 2 år. 

KIRKEGRuppER 
I HERNING KIRKE
Hvis man ønsker at være med i en kirke-
gruppe, henvender man sig til Erik 
Nikolajsen, Nørre Allé 1, Herning. Tlf. 
97120417; erni@km.dk.
Han vil prøve at finde en gruppe, som 
passer til vedkommendes ønsker, alder 
og interesser.

Sognepræst Erik Nikolajsen
Nørre Allé 1  ◆  97 12 04 17
erni@km.dk
Fridag: mandag.

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

Sygehuspræst Svend Erik Søgaard
Bellisvej 35  ◆  97 12 76 33
Sygehuskontor: 99 27 28 78 
sels@km.dk

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

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1.sal  ◆  29 92 97 18
kontor: 97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk  
Fridag: fredag
   
2. organist
Kristian Andersen  ◆  29 24 33 72
marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag
   
Kirketjener Carsten Færch  ◆  27 40 13 74
Fridag: mandag
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Torsdag d. 1. december  19.30
Händel Messias. Ensemble MidtVest, Skt. 
Clemens Drengekor, Århus og Herning 
Kirkes Drengekor. 

Ensemble, Bente Vist, sopran. Maria Kontra, 
alt. Mathias Hedegaard, tenor. Jens Sønder-
gaard, bas. Dirigent Carsten Seyer.

 Billetter 150 kr., sælges fra Herning Tu-
ristkontor, BILLETnet eller ved døren før 
koncerten. 

oNsdag deN 2. November kl.19.30    kirkehuset ved herNiNg kirke

Sygeplejerske og familieterapeut Lisbet Balle kommer med et oplæg.
Den første søndag i november, Alle Helgens søndag, mindes vi i kirken vore 

kære, som er gået bort. I ugen op til denne dag er alle interesserede invi-
teret til en aften om tab og sorg. Både dem, der sidder med 

en aktuel sorg, og dem som ikke gør det, men måske står 
ved siden af. 
Tidligere har voksne børn taget forældre med til denne 
aften. Det er et emne, der vedkommer alle.

Aftenen sluttes af med en kort andagt i kirken. 
Kaffe á 20 kr.

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”

HVad GøR SORGEN VEd OS - HVad GøR VI mEd SORGEN? KIRKE-
 CaféEN
hver oNsdag kl. 10-12
i kirkehuset, østre kirkevej 1

Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer 
onsdag formiddag og vær med til
hyggeligt samvær med andre.
•	Kirkehuset,	Østre	Kirkevej	1
•	Pris:	20	kr.	pr.	gang
•	Yderligere	oplysninger:
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.



 

GudStjENEStER                              i Herning Kirke
september
 2. Rytmisk gudstjeneste 
  20.00: Torben Kristensen, Århus, taler
 4.  11.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen  
  10.00: Jens Moesgård Nielsen  
  Kollekt: Mission Afrika
 11.  12.s.e.trin.
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen 
	 	 Kollekt:	Luthersk	Mission–Ydre	Mission
 18.  13.s.e.trin. 
  10.00: Erik Nikolajsen 
  Høst- og familiegudstjeneste med 
  kirkefrokost. Kollekt: Høstoffergang
 25. 14.s.e.trin.
  8.30: Jens Moesgård Nielsen   
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen   
  Kollekt: Blå Kors
 30.  Open by night
  21.00 Jens Moesgård Nielsen
  Åbent hus fra kl. 19.00
oktober
      2. 15.s.e.trin. 
  8.30: Erik Nikolajsen 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Norea Radio
 7. Rytmisk gudstjeneste
  20.00:  Erik Nikolajsen taler
 9.   16.s.e.trin. 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen   
  10.00: Jens Moesgård Nielsen   
  Kollekt: Dansk Missionsråds efterårskollekt
 16. 17. s.e.trin.
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Indenlandsk Sømandsmission
 23. 18.s.e.trin.
  8.30: Svend Erik Søgaard
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Menighedsfakultetet 
 27. Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Jens Moesgård Nielsen
 30. 19.s.e.trin.
  10.00: Jens Moesgård Nielsen (og Erik 
  Nikolajsen)
  BUSK-gudstjeneste  

November
 4. Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Stud.theol. Kristoffer Simonsen, 
  Århus, taler
 6.  Alle Helgens Dag
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen 

bibelfortælliNg for børN
Ved højmesser er der under prædikenen 
’bibelfortælling for børn’ 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 
sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en 
af præsterne.

gudstjeNester  i radioeN
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres 
i Radio Midtjylland Classic søndag eftermid-
dag 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

rytmiske gudstjeNester
Fredag den 2. september kl. 20.00: Torben 
Kristensen, Århus, taler
Fredag den 7. oktober kl. 20.00: Sogne-
præst, Erik Nikolajsen, Herning, taler.
Fredag den 4. november kl. 20.00:  Stud. 
theol., Kristoffer Simonsen,  Århus, taler  
Se www.rytmisk.com  
Gudstjenester for alle! Med salmer, 
rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, 
prædiken, forbøn, nadver m.m. 
Efter gudstjenesterne er der kirke-café i 
Kirkehuset

opeN by Night gudstjeNeste
Fredag den 30. september: 
Open By Night: Åbent hus med rundvis-
ning. Gudstjeneste kl. 21.00
Fredag den 4. november:   
Open By Night: Rytmisk Gudstjeneste kl. 
20.00

eftermiddagsgudstjeNeste
Torsdag den 27. oktober kl. 14.30 
ved Jens Moesgård Nielsen.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i 
Kirkehuset.

 
for børN og børNefamilier
høstgudstjeNeste
Søndag den 18. september kl. 10.00
Gudstjeneste med efterfølgende kirke-
frokost i kirkehuset. Pris: 30 kr.

børNefest
Lørdag den 8. oktober: 
Kl. 14.00-16.30 i kirkehus og kirke.
For alle børnefamilier. Arrangeret af ”Bibel-
fortælling for børn” gruppen. Gratis entré.

busk-gudstjeNeste
Søndag den 30. oktober kl. 10.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende 
kirkefrokost i Kirkehuset. Konfirmander 
medvirker

haloweeN for børNefamilier 
Fredag den 4. november
”Haloween for børnefamilier ”og ”open by 
night for alle”. Fra kl. 18.00 i Krypten og 
Kirketårnet

spaghetti-gudstjeNeste
Onsdag den 30. november 
kl. 17.30-19.15 i kirkehus og kirke.
For alle familier med børn. Tilmelding på 
smh@herningkirke.dk senest 28. november.
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  Kollekt: Danske Sømands- og 
  Udlandskirker
 13. 21.s.e.trin
  8.30: Jens Moesgård Nielsen 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Sct Nicolai Tjenesten
 20. Sidste s. i kirkeåret
  8.30: Erik Nikolajsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen 
  Kollekt: Indre Mission i Danmark
 27. 1.s.i advent
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Trankebarfondet
  15.15: Før juletræet tændes ...
  Kollekt: Amnesty International

Gudstjenesterne kl. 8.30: I Sakristiet.

Søndag 11. september kl. ca. 11.30 i 
forlængelse af gudstjenesten kl. 10.00.
Kom og hør om Menighedsrådets 
planer for det kommende år.
Hør bl.a. om 
•	 Målsætninger og visioner for de 

kommende år. 
•	 Kirkens økonomi - regnskab og 

budget 
•	 Status på arbejdet med nyt Kirkehus
•	 Orientering om Menighedsrådsvalg 
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