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Kordegn: Laila Nielsen
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Organist Mads Bille
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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
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redaktionsudvalg.
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MenigHedsMøde
I lighed med tidligere år indbydes 
der til menighedsmøde søndag 20. 
september efter højmessen med 
orientering om, hvad der foregår i 
sognet og i menighedsrådet. Kas-
serer Ulrik Svendsen vil fremlægge 
økonomiske nøgletal, og vi vil ori-
entere om de sager, der har optaget menighedsrådet 
gennem det seneste år.

I år vil vi i orienteringen lægge vægt på menigheds-
rådets visioner, som aktivitetsudvalgets medlemmer 
vil fremlægge.

Alle er velkomne.

Arne Bach, menighedsrådsformand

MenigHedsrådet
I det forløbne år har menighedsrådet især arbejdet 
med:

1.  At få byggesagen vedrørende kirkehuset tilbage   
 på skinner.

2. 125 års jubilæum 1. søndag i advent 2014.

3.  Etablering af AV udstyr i kirken.

4.  Renovering af orgelet.

SpagHetti-
gudStjeneSter

for børn og børnefamilier

Gudstjenester i børnehøjde og fællesspisning 
med spaghetti og kødsovs
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. 
Info: smh@herningkirke.dk

Onsdag den 9. september
Onsdag den 7. oktober
Onsdag den 18. november

Vi inviterer børnefamilierne til en gudstje-
neste i børnehøjde og fællesspisning med 
pasta, kødsauce og grønt fra salatbaren. 

Vi begynder med spisningen i kirkehuset 
kl. 17.30, og ca. kl. 18.15 går vi over i kir-
ken. Ingen tilmelding - man kommer bare.
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KirKeKontoret

I kirkehuset bag ved Herning Kirke ligger kirkekontoret. 
Kirkekontoret er på mange måder et samlende midt-
punkt i Herning Kirke.

På kirkekontoret møder man som den første Per Dam-
gaard. Per er kordegn og sammen med Laila tager han 
sig af henvendelse vedrørende dåb og vielse eller hvis 
man mangler en attest eller noget andet, som har med 
kirkebøgerne at gøre. De gamle kirkebøger står i en boks 
bag kontoret, men i dag kører det hele elektronisk. 

Per har været kordegn i Herning i 8 år, inden det var 
han i 10 år ansat af kirkeministeriet til at udvikle den 
elektroniske kirkebog. Per har valgt at gå på pension til 
november, derfor søges der i øjeblikket en ny kordegn. 

Længere inde i kontoret sidder Laila Nielsen. Hun tager 
sig primært af regnskaber og lignende, men ellers arbej-
der de to kordegne tæt sammen om at styre regnska-
ber og personregistrering for de fire bysogne Fredens, 
Hedeager, Herning og Skt. Johannes, samt give en god 
service til alle, som viser sig på kirkekontoret.

Af sognepræst 
Bo Knudsen
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fyld noget i tanKen!

Af sognepræst 
Bo Knudsen

Hvis en bil ikke får fyldt noget i 
tanken, kan den ikke køre og ikke 
fungere efter hensigten. Måske kan 
den køre en tid, fordi der stadig er 
lidt i tanken, men før eller siden vil 
den løbe tør. Hvis man har prøvet 
at stå ved en bil, der er løbet tør for 
brændstof, så ved man, at det ikke 
er nogen særlig god oplevelse. Det 
er vist nok en naturlov, at det ikke 
alene sker på det mest ubelejlige 
tidspunkt, men også på det mest 

ubelejlige sted. Der står man en sen 
aften eller nat øst for Lars Pukkel-
rygs mark, og der er temmelig langt 
til den nærmeste beboelse for slet 
ikke at tale om en tankstation. 

Skulle man alligevel være heldig at 
få fat på noget brændstof, så er det 
langtfra sikkert, at motoren uden 
videre vil starte. Det havde været 
meget nemmere og klogere at få 
fyldt noget i tanken, inden den blev 
tom. 

brødmotor m.m.
Mennesker har det ligesom biler. 
Der findes »store maskiner« og 
»små fikse modeller«, men uanset 

En bil skal have noget at leve af. Uanset 
hvor nødigt vi vil se det i øjnene med de 
benzin og dieselpriser, vi har for tiden, så 
er det altså nødvendigt, at en bil indimel-
lem får fyldt brændstof i tanken. 
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fyld noget i tanKen!
model og størrelse, så skal brænd-
stofforsyningen være i orden. Krop-
pen skal have energi for at fungere. 
Der skal kalorier, proteiner og vita-
miner til, og det skal helst blandes 
i det rigtige forhold. Men det er jo 
ikke kun kroppen, der skal have no-
get at leve af. Hvad med hoved og 
hjerte? For at være hele mennesker 
har vi også brug for kærlighed, var-
me, fortrolighed, anerkendelse og 
intellektuelle udfordringer i form 
at nye tanker og ideer.  Noget af det 
kan vi kun få hos andre, ligesom vi 
selv må give det til andre. 

tanKstationen

Ofte blive sjælen overset. Har du 
hørt om en bil, der kan køre uden at 
få tilført brændstof? 

Har du hørt om et menneske, der 
kan leve uden nogensinde at få 
noget at leve af? Jeg har ikke! 
Hvordan kan det så være, at vi 
indimellem forestiller os, at 
sjælen kan leve uden at få no-
get at leve af? Sjælen, som har 
med troen og det åndelige liv 
at gøre, den skal også have no-
get at leve af, for at vi kan være 
hele mennesker, og det er bedst 
at sørge for det, inden tanken løber 
helt tør. Jesus sagde på et tidspunkt: 
»Den, der drikker af det vand, jeg vil 
give ham, skal aldrig i evighed tør-
ste. Det vand, jeg vil give ham, skal i 
ham blive en kilde, som vælder med 
vand til evigt liv« (Joh 4,14).

Jesus vil give tilgivelse, fred og kær-
lighed i vore liv, og ligesom vi er 
nødt til med jævne mellemrum at 
komme forbi tankstationen for at 

få bilen fyldt op, så den kan køre vi-
dere, sådan er vi også nødt til med 
jævne mellemrum at komme forbi 
den åndelige tankstation for at kun-
ne leve som hele mennesker. Der er 
som regel åbent søndag formiddag. 

Velkommen!
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opSlagStavlenKonfirMand-velKoMst

I august og september begynder 4 nye hold med konfirmand-

undervisning.

En del af undervisningen består i at deltage i menighedens liv og 

gudstjeneste, derfor vil vi gerne byde konfirmanderne velkomne 

også i kirken ved gudstjenesten.

De nye konfirmander og deres forældre indbydes derfor særligt 

til at deltage i den fælles velkomst-gudstjeneste

Søndag d. 6. september i Herning kirke kl. 10.00

Kom og vær med til at byde konfirmanderne velkommen!

6

alle Helgens 
gudstjeneste

Søndag den 1. november
Herning kirke kl. 10.00 

Denne dag nævner og mindes vi dem, som er 
døde i løbet af det sidste år.
Familier, som inden for det sidste år har mistet, 
indbydes særligt til at være med denne søndag.
Velkommen til en mindegudstjeneste i lyset af 
håb og trøst.

Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september 
i Herning kirke kl. 10.00 

Vi holder høstgudstjenester for at sige Gud tak for hvad han har givet i årets løb. Høstgudstjenesten er en familie-gudstjeneste, som er tilrettelagt for både børn og voksne. Alle børn må gerne tage lidt af årets »høst« med (frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.).
»Høsten« bæres ind ved gudstjenestens begyndelse i et fest-ligt optog. (Vi mødes ved kirkedøren kl. 9.45)
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kirkefro-kost i kirkehuset, hvor den medbragte frugt mm. sælges. Pris for voksne: Kr. 30,-. Børn gratis.
Ved gudstjenesten samles der et høstoffer ind, som fordeles mellem en række kirkelige og humanitære organisationer. 
Velkommen til børn og voksne 
til en festlig gudstjeneste.

Mini-
KonfirMander

Eleverne i 3. klasse på Midtjyllands Kristne Friskole 

er i efteråret minikonfirmander ved Herning Kirke. 

Undervisningen foretages af Frauke Meldgaard og 

Bo Knudsen. 

Søndag den 8. november afslutter minikonfir-

manderne årets undervisning og medvirker ved 

gudstjenesten, hvor de også får overrakt et diplom. 

Velkommen til en festlig gudstjeneste denne dag kl. 

10.00.
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sogneaftner
Onsdag den 16. september kl. 19.30: 
Teolog og kunstner Jørn Henrik Olsen med titlen:  
»Sorg som kærlighedens dyreste pris«
Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg. Med kærlighed, nærhed og til-
stedeværelse kommer sorg. Sorgen er blevet kaldt kærlighedens eller tilknytningens dyreste pris. 
Sorgen er måske endda helt nødvendig og livgivende.
Jørn Henrik Olsen er præst og teolog. Han arbejder i dag som billedkunstner, foredragsholder, 
forfatter og censor. Indtil for nylig var han fakultetsleder på Menighedsfakultetet i Aarhus. Har 
tidligere undervist på Københavns Universitet og et præsteseminarium i Tanzania.

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30:
Redaktør Henri Nissen med titlen: »Er Noahs ark fundet?«
Et kinesisk-kurdisk team offentliggjorde i maj 2010, at de har fundet en over 100 meter lang træ-
konstruktion med syv rum under is og sten i 4.200 meters højde på Mount Ararat. Teamet mener 
selv, at de har fundet selveste Noahs Ark.
Ifølge Bibelen strandede Noahs Ark netop i »Ararats bjerge«.
Journalist og redaktør Henri Nissen har i over ti år efterforsket oplysninger om arken og udgivet 
bogen: »Noahs Ark. Historien og det store fund«. Han har flere gange været på Ararats bjerge og 
interviewet de mennesker, der har gjort fundet. Ved sognemødet fortæller han om sine opdagelser og iagttagelser.

Onsdag den 11. november kl. 19.30: 
Preben Kok med emnet: »Modsætninger mødes i ægteskab og venskab«
Hvorfor fik Klods Hans sin prinsesse, og ville prinsessen stadig have Klods Hans efter 10 -15 eller 
30 år? Ofte glemmer vi hvad det var der engang var tiltrækkende og fascinerende ved ægtefællen 
eller en ven. Hvordan ville det være hvis vi kunne huske det? Måske kunne det hindre skilsmisser 
og brud? 
Hvorfor er det sådan, at modsætninger mødes i ægteskab og venskab. Preben Kok beskriver for-
skellen mellem kønnene og giver et svar ud fra kunst og folkeeventyr med grundlag i skabelses- 
og syndefaldsberetningen.
Preben Kok var indtil fornylig præst i Engum og og på Vejle Sygehus. Her superviserede han bl.a. læger og sygeplejer-
sker på de hårdest belastede afdelinger, hvor død og kritisk sygdom er hverdagskost. Preben Kok er også foredragsholder 
og forfatter til bogen »Skæld ud på Gud«, hvori han opfordrer mennesker i krise til at dele ansvaret og sorgen med Gud, 
når livet gør ondt, og meningen hører op  

Entrepris: kr. 50,- inkl. kaffe.
Velkommen til tre spændende aftener.
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den røde tråd
Har du nogensinde haft lyst til at få det store overblik 
over, hvad det er der står i Bibelen og hvad det er den 
handler om og fortæller? Så er muligheden der nu! 
For selvom Bibelen er en stor og tyk bog, med 66 vidt 
forskellige skrifter, så går der en rød tråd gennem hele 
Bibelen.

Bibelen er hovedkilden til kristendommen, derfor er 
den vigtig for os alle, men den kan virke uoverskuelig, 
også selv om man er vant til at læse i den. 

Kurset »Den røde tråd« er en hjælp til at få overblik og 
se sammenhængen i Bibelen. 

Ved 10 aftner henover vinteren følger vi den røde tråd 
gennem Bibelen. Vi begynder med fem aftner i Kirke-
huset i løbet af efteråret, og kurset fortsætter så med 
fem aftner i foråret 2016. 

Alle er velkomne, såvel øvede bibellæsere   
som nye - vi tilpasser kurset til dem   
der deltager.

Vi begynder kl. 19.00 og slutter kl. 21 og får kaffe un-
dervejs.

Undervisningsoplæg ved brug af powerpoint.

Velkommen i kirkehuset følgende datoer: 

1. oktober: Indledningen - Bibelen

8. oktober: Begyndelsen

29. oktober: Guds folk bliver til

5. november: Fra Moses…

19. november: Israel

Meget gerne tilmelding på forhånd bl.a. af hensyn til kaf-
fen på tlf. 97 12 04 17 eller mail: bakn@km.dk

Bo Knudsen
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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«

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 og 
lørdag kl. 14.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk

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 nødven-
dig – bare mød op! Hver fredag kl. 9.30 
– 11.30 i kirkehuset.

BaBysalMesang
Vi inviterer til babysalmesang i kir-
ken 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 
er begyndt d. 27. august, og der er 
fortsat ledige pladser. Næste hold be-
gynder d. 29. oktober. 
Kontakt venligst kirke- og kulturmed-
arbejder Frauke Meldgaard for forud-
gående tilmelding. På mail til smh@
herningkirke.dk eller sms til 2027 
9827. Et babysalmesangsforløb stræk-
ker sig over 8 gange, og deltagelsen er 
gratis.

noas arK – et nyt tilBud 

til Børn og BørnefaMilier

Noas ark er et mødested for 
de 3-6 årige, hvor der vil 
være et fastlagt program. 
Her vil være bibelfortæl-
ling, sang og forskellige 
aktiviteter fx sæbeboblesjov 
mm. Alle børn er velkomne, men 
skal være selvhjulpne (selv kunne gå 
på toilet) hvis de skal være der alene. 
Med forældre eller andre voksne må 
yngre søskende også gerne være med. 
Vi mødes i Kirkehuset ved Herning 
Kirke onsdage kl 16.30 til 17.15. Første 
gang vi mødes er d. 2 september.

Mange hilsner fra Lene Bøttiger 
og Kristiane Hummelmose

sogne-
efterMiddagsMøder

Livsoplysning, forkyndelse, samvær.
Den 3. torsdag i måneden i Kirkehu-
set, Østre Kirkevej 1, kl. 14-16. 
Kaffebord á 20 kr.
3. september i Bethania: tidl. missio- 
nær Rikke Vestergaard, Thy. »50 år i 
arbejdstøjet for Nigeria«
17. september i Kirkehuset: Pastor 
Thomas Kristensen, Hvide Sande. 
»Skæbnens gunst eller Guds godhed?«. 
Erindringsglimt fra præsteliv, også fra 
tiden i Herning.
1. oktober i Bethania: Oda Mølgaard 
Hansen, Ølgod. »Bøn og forbøn«. 
»Glad hjerte giver godt helbred - mød 
din næste med et smil«.
15. oktober i Kirkehuset: 
5. november i Bethania: Inge Norling, 
Arnborg. »25 år blandt hjemløse«.
19. november i Kirkehuset: Annelise 
Bach, Herning. Emne: »Velsignelsens 
betydning«.
3. december i Bethania: Jenny og Kar-
lo Brondbjerg, Herning. «Hvordan 
fungerer vores by - debatoplæg ved en 
hjemmesygeplejerske og en byrådspo-
litiker«

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 til 12.00 i kirke-
huset og er åben for alle. 
Kaffebord kr. 20,-

for Børn 
& unge

fællessKaB

Besøgstjenesten: Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven,
så kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Frauke Meldgaard på tlf. 3055 1207

Foto fra babysalmesang foråret 2015:
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Herning KirKe

Torsdag den 3. september kl. 19.00
Støttekoncert for nyt  AV-udstyr til 
Herning Kirke. Koncert med Herning 
Kirkes Drengekor og andre kunstnere.
Entre 75 kr. 
Forsalg via link på www.herningkirke.dk

Fredag den 25. september kl. 17.00
Værkstedskoncert med elever fra 
Den Jyske Sangskole.

Torsdag den 1. oktober kl. 19.00 
Koncert med Herning Kirkes Drengekor. 
Program hvor drengekoret synger sam-
men med - og for publikum. Entré 75 kr..

Fredag den 23. oktober kl. 17.00 
Værkstedskoncert med elever fra 
Den Jyske Sangskole.

Søndag den 1. november  kl. 16.00
Faure´s Requiem  og Messe Basse. 
MidtVest Pigekor, Herning Kirkes 
Drengekor Ensemblet DUEN, solist 
Anders Christensen. Dirigent Morten 
Ryelund. Entré 190 kr. 
Forsalg via www.herningkirke.dk

Torsdag den 19. november kl. 19.30 
Koncert med Alberte Winding. 
Entré: 195 kr. / 174 kr.
Billetsalg på www.fof.dk/herning

Fredag den 27. november kl. 17.00 
Værkstedskoncert med elever fra 
Den Jyske Sangskole.

Søndag den 29. november kl. 10.00 
Herning Kirke: 1. søndag i Advent. 
Radiotransmitteret højmesse.
Kl. 15.15 Herning Kirke: Før Juletræet
tændes med Herning Kirkes Drengekor.

Herning 
KirKeHøjSKole 

 Lørdag den 5. september i Gullestrup Kirke 
»Kunsten at fortælle livet«  v/ forfatter Erik Lindsø, Slagelse. 

Lørdag den 3. oktober i Herning Kirkehus 
»Kunsten at fortælle livet - ud fra den bibelske forståelse« 
v/ prof. dr. Kirsten Nielsen, Aarhus. 

Lørdag den 7. november i Sct. Johannes Kirke 
»Kunsten at fortælle livet - i glæde og sorg«
v/ sognepræst Lise Trap, Soderup/ Kirke Eskildstrup. 

Lørdag den 5. december i Fredens Kirke 
»Kunsten at fortælle livet - gennem digtning og kunst« 
v/ biskop Elof Westergaard, Ribe. 

priS 
Hele semestret: 275 kr.  Pensionister/efterlønnere: 250 kr. 
En enkelt dag: 90 kr. 
Skriftlig tilmelding på mail til ruthsoendergaard@live.dk

timeplan 
  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.)

Efteråret 2015 
» kunsten at FORTÆLLE LIVET …«

juni
 5.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Anders Kobbersmed
 7.  1. s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen (BJ)
  Kollekt: Gideonitterne
 14.  2. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Kollekt: Diakonissestiftelsen
 21.  3. s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen(B)
  Kollekt: Sct. Nicolai Tjenesten
 28.  4. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Kollekt: Tværkulturelt center

juli
 5.  5. s.e. Trinitatis
  8.30: Svend Erik Søgaard
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Kirkens Korshær, Herning
 12.  6. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Bo Knudsen 
  Kollekt: Diakonhøjskolen
 19.  7. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen 
  Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt 
  ”Støt unge på Vestbredden”
 26.  8. s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Folkekirkens Mission

august
 2.  9. s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Børne og Ungdomsklubber 
  ved Herning Kirke

gudStJeneSter
 9.  10. s.e. Trinitatis
  8.30: Svend Erik Søgaard
  9.40: Skriftemål
  10.00: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
 16.  11. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen (B)
  Kollekt: Luthersk Missions Ydre Mission
 23.  12. s.e. Trinitatis
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen(B)
  Kollekt: Herning Sogns Missionsprojekt 
  ”Støt unge på Vestbredden”
 27.  Eftermiddagsgudstjeneste
  14.30: Bo Knudsen
  Efterfølgende kirkekaffe
 30.  13. s.e. Trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Bo Knudsen. Familiegudstjeneste
  Kollekt: Herning Sogns Menighedspleje

sePtember
 4.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00 Jim Pfrogner
 6.  14. s.e.trinitatis
  8.30: Bo Knudsen
  10.00: Bo Knudsen Konfirmandvelkomst

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.

i Herning  KirKe

      

børneKirKe (b)
Ved højmesserne er der under prædikenen 
Børnekirke i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. 
For alle børn.  

juniorKirKe (j)
To 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 sognemed-
hjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne.
  
PrædiKen På nettet
Lyt til månedens 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.

rytmisKe gudstjenester
Herning kirke kl. 20.00

4. september: Ungdomskonsulent Jim 
Pfrogner, Viborg.
Se www.rytmisk.com
eller 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.

eftermiddagsgudstjeneste
 Torsdag 27. august kl. 14.30 Bo Knudsen
Efterfølgende kirkekaffe.

for børn og børnefamilier
sPagHettigudstjenester
Gudstjenester i børnehøjde 
og fællesspisning med spaghetti og kødsovs.
Pris for mad: 30 for voksne, børn gratis. Info: 
smh@herningkirke.dk

Onsdag 19. august kl. 17.30 – 19.15.
Vi inviterer børnefamilierne til en gudstjeneste 
i børnehøjde og fællesspisning med pasta, kød-
sauce og grønt fra salatbaren. Vi begynder med 
spisningen i kirkehuset kl. 17.30, og ca. kl. 18.15 
går vi over i kirken. 

Ingen tilmelding - man kommer bare.

Herning KirKe 
på facebooK
Herning Kirke har fået en 
facebook-side, hvor man 
kan følge med i kirkens 
aktiviteter.
Hvis man går ind på siden 
og klikker på ”synes godt 
om”, får man automatisk 
nyheder og orientering om 
gudstjenester og arrangementer.

 

Man kan naturligvis også fortsat orientere sig på 
vores hjemmeside: www.herningkirke.dk
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rytmiSKe 
gudStjeneSter
Herning KirKe Kl. 20.00

4. september: 
Ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg.
2. oktober: Filip Eriksen, Skjern.
6. november: Søren Overby, Herning.

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-



1111

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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dag KirKedag KolleKt tid gudstjeneste Præst

sePteMBer

 6. 14. s. e. trinitatis Danmission 8.30
10.00

Gudstjeneste
Konfirmandvelkomst

BK
BK

  4. 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

13. 15. s. e. trinitatis Høstindsamling 10.00 Høstgudstjeneste JMN

20. 16. s. e. trinitatis Dansk Missionsråd 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK

BK

27. 17. s. e. trinitatis Ordet og Israel 8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

BK
BK

oKtoBer

  2. 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  4. 18. s. e. trinitatis Norea Radio 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN

JMN
11. 19. s. e. trinitatis Folkekirkens 

mellemkirkelige råd
8.30

10.00
Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

18. 20. s. e. trinitatis Danmarks Kirkelige 
Mediecenter

8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

BK

BK
25. 21. s. e. trinitatis »Støt unge på 

Vestbredden«
10.00 BUSK gudstjeneste JMN

noveMBer

 1. Alle Helgen Herning Sogns 
Menighedspleje

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Navne oplæses. 
Alle præster medvirker

BK
BK

  6 20.00 Rytmisk gudstjeneste BK

  8. 23. s. e. trin. Indenlandsk 
sømandsmission

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Afslutning for minikonf.

BK
BK

15. 24. s. e. trin. Menighedsfakultetet 8.30
9.40

10.00

Gudstjeneste
Skriftemål
Gudstjeneste

JMN

JMN
22. Sidste søndag 

i Kirkeåret
Indre Mission 
i Danmark

8.30
10.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste

JMN
JMN

29. 1. s. i Advent Børne og juniorkirke 10.00 Gudstjeneste BK

deceMBer

  6. 2. s. i Advent Herning Sogns 
Menighedspleje

10.00 Gudstjeneste JMN

gudStjeneSter
i Herning KirKe

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.

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 guds-
tjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan 
komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper  
Frauke Meldgaard eller en af præsterne.

PrædiKen på nettet
Lyt til månedens prædiken på 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.

29. november - 1. søndag i advent transmite-
res gudstjenesten i Herning Kirke på Danmarks 
Radio P1.

Herning KirKe 
På faceBooK

Find Herning Kirke på facebook og 
klik på »synes god om«, så får du 

automatisk orientering om gudstjenester 
og arrangementer.

Gudstjenester kl. 8.30 foregår i Sakristiet.


