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Advent og jul 2008 

HøjtId I 
dybdEN

For nylig mødte jeg igen en, som ganske 
kort i døråbningen efter et arrangement i 

kirken fortalte mig om  ’indiansk konfirma-
tion’. Jeg ved ikke, hvad det er. Samtalen var 
for kort. Men det satte tanker i gang om, 

hvad folk i dagens Danmark forbinder 
med religiøsitet.

religion og tro har ændret sig
Jeg blev konfirmeret i Esbjerg i 1964. Jeg 
gik på en skole med mere end 1000 elever. 
Min konfirmationsundervisning foregik i 

et missionshus. Det var før, der blev bygget 
menighedslokaler ved kirkerne. Vi sad bænket 

på gamle træbænke. Langt over 100 konfir-
mander på én gang. Undervist af én præst. Og 

hverken konfirmander eller deres forældre vidste 
noget om åndelige vejledere, om karma, mantraer, 
reinkarnation og buddhafigurer. Jeg mindes ikke at 
have hørt om det dengang.
Det gør jeg til gengæld i dag. Når jeg hos min frisør 

bladrer i diverse ugeblade, bliver jeg ikke kun opdateret 
om, hvad Billedbladet har at fortælle om kongehuset. 

Jeg får også noget at vide om, hvad folk har af forestillinger 
om religiøsitet. Og det overgår langt min viden og fantasi. 
Jeg er jo vokset op i en tid, hvor vi hørte bibelhistorie i 

skolen og sang morgensang i første time. Fadervor bad vi 
ikke. 

Om folk i almindelighed dengang kerede sig ret meget 
om, hvori den kristen tro består, ved jeg ikke. Jeg husker ikke, 
at jeg så nogen af mine klassekammerater og deres familie 
i kirken om søndagen. Dengang var der i Esbjerg by kun 3 
kirker. Sognene var kæmpe store. Med kun 2 præster i hver. 

Der var folk på kirkebænkene, men procentvis var kirkegangen 
ikke noget at skrive hjem om. Jeg tror faktisk religiøsiteten fylder 
mindst lige så meget i dag. Måske mere. Men den er anderledes 
i dag end dengang. 

Af Jens Moesgård Nielsen
Adventstiden indvarsler et væld af mu-
ligheder for at komme i Herning Kirke. 
Til at få julens budskab om, at Gud har 
valgt fællesskabet med os, ind under hu-
den og ind i hjertet er der både storslåede 
koncerter, tankevækkende gudstjenester, 
arrangementer for alle aldre og mange 
særgrupper. I hele perioden minder ju-
lekrybben og adventskransen i kirken 
os om det lys, der blev tændt engang i 
Betlehem, og som er grunden til at vi 
stadig tør tro på, at der er håb i en verden, 
hvor mørket har magt. Vi skal ikke piske 
rundt i december måned. Vi skal turde 
give os ro til at gå i dybden med højtiden. 
Glædelig advents og juletid!  

Ny RElIGIøSItEt
– eller den gode gamle?

Af sognepræst 
Erik Nikolajsen

For en del år siden mødte jeg en, der fortalte, at hun havde en åndelig 
vejleder. Det var en indianer. Hvor gammel han var, hvornår han havde 

levet og hvor, og om han levede nu ….. det husker jeg ikke.

Smågrupper i 
HerNiNg SogN
Jeg savner noget i vores kirke i 
Herning sogn. 

Jeg savner små og nære fællesskaber, 
som jeg kan invitere folk med i.

Nogle kalder dem smågrupper, 
cellegrupper, bibelkredse. Navnet er 
underordnet.

Jeg kalder dem smågrupper.
Det er grupper, hvori man kan 

mødes måske en gang om måneden. 
Dele livet og troen på Gud med hin-
anden. Tale om løst og fast, læse i 
bibelen sammen, bede sammen. Kort 
sagt være menneske og kristen sam-
men med hinanden.

Hvis nogen har lyst til at være med 
i en sådan gruppe, kan man kontakte 
mig. Jeg lover ikke, at jeg kan stable 
sådanne grupper på benene. Men jeg 
vil prøve. Måske vil nogen hjælpe mig 
med det. Sammensætningen af grup-
perne skal selvfølgelig afspejle det sted 
i livet, hvor man er.  

Med venlig hilsen
Erik Nikolajsen, sognepræst
erni@km.dk  •  97120417
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Ny RElIGIøSItEt
– eller den gode gamle?

For en del år siden mødte jeg en, der fortalte, at hun havde en åndelig 
vejleder. Det var en indianer. Hvor gammel han var, hvornår han havde 

levet og hvor, og om han levede nu ….. det husker jeg ikke.

Jeg har ikke oplevet Herning i 50-erne 
og i begyndelsen af 60-erne. Kirken stod 
måske stærkere her end i den arbejderby, 
som Esbjerg var. Men i dag er billedet 
det samme. Det er en ny og en anden 
religiøsitet end den kristne, der præger 
ugebladenes spalter. Og på det sidste er 
ateismen vågnet op igen i en ny og mere 
aggressiv form.

Vi bliver ikke så let færdige 
med troen
Vi troede lige, at udvikling og fremskridt 
havde gjort religion og religiøsitet over-
flødig. Og nu dukker den op til over-
fladen igen. Er det fordi fremskridtet og 
udviklingen har skuffet os? Den skaffede 
os ikke kontrol over livet, sygdommen 
og ulykken. Den gjorde os ikke usårlige 
og skabte ikke det paradis, vi længes 
efter. Tværtimod. Udviklingen og frem-
skridtet har vundet mange goder til os. 
Men også det modsatte. Miljøkatastrofen 
truer os. Isen smelter og vandene stiger. 
Videnskabsfolkene siger, vi må regne 
med flere storme, orkaner og mere ned-
bør. Nu troede vi lige udviklingen og 
fremskridtet skulle sikre os. Men det 
skete ikke. Vi har stadigvæk brug for 
hjælp. Og vi vender os igen til de religiøse 
magter. Men her kommer ateisterne og 
rykker os i trøjen bagfra for at stoppe 
de nye religiøse strømninger. I hvert fald 
den kristne tro. Meget kan vi nemlig godt 
beskæftige os med. Men kristen tro? Nej, 
stop siger ateisterne.

den kristne tro bliver modsagt
På Lunds universitet i Sverige har det 
skabt uro blandt de ansatte, at man har 
nomineret en mand til rektor, som har 
været medlem af en pinsekirke. Det pas-
ser sig ikke, at en sådan person er rektor 
for et statsuniversitet i Sverige. En lektor 
i biokemi, Cecilia Hägerhäll, har givet 

udtryk for, at havde han været buddhist, 
havde det været meget mere ukontro-
versielt.  Men kristen, tidligere medlem 
af en pinsekirke, det virker ikke seriøst, 
siger hun.

Udviklingen, som jeg ser den, er til 
at forudse. Mennesket er skabt med en 
bevidsthed, som rækker ud over sig selv. 
Også ud over dødens grænse. Vi stræber 
efter at kontrollere vort liv og vores ver-
den. Når vi opdager, at vi ikke kan, søger 
vi efter hjælp udenfor os selv, hvilket 
resulterer i nye former for religiøsitet. 
For den hjælp, som Gud har rakt til os 
i sin søn, Jesus Kristus, har vi ikke selv 
valgt. Dermed oplever vi den også som 
værende udenfor vores kontrol. Og det 
passer os ikke. 

Vi kan således nok acceptere mange 
former for religiøsitet. Men den kristne? 
Den har vi jo ikke selv valgt.

Det opleves også i jødedom og i islam. 
Indenfor begge trosretninger kan man 
acceptere mange former for religiøsitet. 
Men ikke den kristne tro.

Jeg tror, det også hænger sammen 
med, at vi søger efter hjælp, men vi vil 
selv bestemme, hvori hjælpen består, og 
hvor den skal komme fra. Vi har en 
ubændig trang til selv at ville kontrollere. 
Vi vil være vores egen Herre. Vi vil ikke 
at lade vort liv bero på nogen anden.

Derfor vil nye former for religiøsitet 
fortsat poppe op. Og det kristne evan-
gelium vil blive sagt imod.

den kristne tro trænger sig på
Men det ændrer ikke ved, at det kristne 
evangelium vil blive præsenteret igen og 
igen, fordi det trænger sig på i kraft af 
den iboende sandhed og kærlighed, som 
ikke er opstået i noget menneskes hjerte, 
men kommet fra Gud. (jf. 1.Kor 2,9) Fra 
den Gud, som er større end os og vi ikke 
kan kontrollere.

Vi spørger efter en hjælp, som kom-
mer til os udefra. Men når den så kom-
mer, vil vi ikke vide af den. Netop fordi 
den kommer til os udefra. Fra Gud. Og 
fordi vi ikke kan kontrollere den.

Men det er netop den hjælp, vi har brug 
for. Den hjælp, som kommer til os fra 
den Gud, som er Gud. Det er en side af 
Guds gode evangelium, at han kan og vil 
det, som vi ikke kan. Og denne Gud er 
kommet helt nær til os i sin Søn, Jesus 
Kristus.

I stedet for at søge efter Gud, kalder 
Gud os til at lade os finde af ham og bære 
af ham, for bære os selv kan vi ikke.

I stedet for at finde på 
noget nyt, er det bedre 
at lade sig sige af det 
gamle, Guds gode tale 
til os, som vi kender 
den igen i de bibelske 
Skrifter og i kirkens 

gudstjeneste og 
fællesskab.

Og det kan ske, 
når vi hører Guds 
ord, at det gamle 
bliver helt nyt.  At 
det kristne budskab 
viser sig at være 
evig nyt. Som kær-
ligheden er det.

Det fortæller ju-
len os også noget 
om. Gud er kommet 
helt nær til os i Jesus 
af Nazaret, så vi kan 
høre Gud tale til os 
i form af ord, som 
vi kan forstå, og i 
handlinger, som 
mennesker har 
set og fortæller 
os om.  
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Af Jens Kristian Egedal 
m.fl. - provstiernes "Kirke til 
Kirke-projekt"

Arbejdsgruppen har nu fornøjelsen af 
at præsentere nogle af de mennesker, vi 
pr. 1. januar 2009 har ansat til at fortælle 
om lidt af kirkens store arbejde udenfor 
Danmarks grænser. 

Vi har ansat Louise Overby Nielsen, 
20 år, som volontør. Louise arbejder frem 
til årsskiftet som volontør i Jerusalem 
for ”Ordet og Israel” og står fra januar 
til april 2009 til rådighed for præster og 
sognemedhjælpere, der gerne vil have 
Louise til at fortælle om sit arbejde over-
for konfirmander og minikonfirmander 
og ved sognemøder og klubmøder og 
lignende.  

Vi har også ansat Mette Friis Helms, 
22 år, som medarbejder i provstiernes 
lidt større anlagte ”Kirke til kirke” pro-
jekt. Mette er seminariestuderende, men 
var sammen med sin mand udsendt til 
Nigeria af Afrika In Touch, hvor hun i 
tre måneder arbejdede med gadebørn. 
Mette skal hovedsageligt stå til rådighed 
for unge i provstierne og ved kirkelige 
møder. 

Kirke til kirkeprojektet 
Projektet begynder januar 2009 og løber 
over de næste 3-4 år og drejer sig om 
udviklingsarbejde, undervisning og mis-
sion i den tredje verden. Projektet gen-
nemføres i samarbejde med folk fra den 
Lutherske Kirke i Nigeria og Mission 
Afrika. 
Formålet er:

- at skabe personlige relationer mel-
lem mennesker og kirker i Danmark og 
Nigeria. 
- at vi får mulighed for, at opleve fælles-
skab og nærhed i mission gennem besøg, 
udveksling, information og 
- at støtte helt konkrete projekter som kan 
være:

•	 Læring	for	livet,	hvor	afrikanske	børn	
får en bærbar computer, der skal 
sætte dem i stand til gå på opdagelse 
i en verden fuld af ny viden. 

•	 Håndværker	skole	i	Numan.	Her	kan	
unge mellem 18 og 24 år få en hånd-
værkeruddannelse, samtidig med at 
de bliver undervist i matematik og 
kristendom. 

•	 Fadderskab	for	afrikanske	missionær-
er. Projektet tager sigte på sundhed, 
uddannelse og menighedsopbygning 
i et meget fattigt område i Nigeria, 
hvortil kirken sender deres egne som 
missionærer. 

Hvis I ude i sognene vil vide mere om 
Herning Nordre og Søndre Provstiers 
Kirke til Kirke projekt er I velkommen til 
at henvende jer til nedenstående. Vi kan 
f.eks. tilbyde personer, som kan komme 
ud at fortælle mere om Den Lutherske 
Kirke i Nigeria samt de nye projekter.

Jens Kristian Egedal, Gjellerup, tlf.  97 
20 91 75; mail: egedals@mail.dk   og  Gert-
Oluf Schwartz Lausten, Snejbjerg, tlf.  97 16 
13 03, mail: gosl@post10.tele.dk  

Sognene i de to Herning provstier samarbejder om ”Folkekirkens Mission”. 

brug vores 
volontør og 
"Kirke til Kirke-
medarbejder"
Det er gratis, da udgifterne dækkes 
af provstierne i fællesskab.

louise overby Nielsen
For mere information eller be-
stilling af Louise kontakt venligst, 
Ruth Egedal, egedals@mail.dk  
tlf.97209175 eller, hvis hun ikke 
træffes, kan man kontakte provst 
Niels Christian Kobbelgaard  
nck@km.dk tlf.97141049

mette friis Helms
Ønsker du at høre mere eller be-
stille Mette til et møde, så kontakt 
hende på Helms86@hotmail.com 
Tlf. 20219930

     NyE vOluNtøRER 
i kirkeprojekt i Herning provstierne
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På opstillingsmødet for Fælles kirkelig 
liste  i september valgtes disse kandi-
dater af 62 fremmødte. Da der ikke 
blev indleveret andre lister, er disse 11 
valgt til det nye menighedsråd:
(Her i alfabetisk rækkefølge)

Anne Ingeborg Damgaard (nyvalgt)
 Bente Boel Verner (nyvalgt)
 Bent Elmkvist (genvalgt)
 Henny Rønnow (genvalgt)
 Inga Østermark (genvalgt)
Ingolf Juhl Mørch  (genvalgt)
 Karen Søndergaard Bunk (nyvalgt)
 Karl Erik Bang (genvalgt)
 Kristian Moesgaard (nyvalgt)
 Knud Haaning Andersen (genvalgt)
 Torsten Ørhøj (genvalgt)

Suppleanter: 
 Charlotte Hoffmann Pedersen
 Jens Laier
 Aase Harriet Ørhøj

I menighedsrådet sidder endvidere 
kirkens tre præster: Erik Nikolajsen, 
Jens Moesgård Nielsen og Svend 
Erik Søgaard og som medarbejder-
repræsentant kirketjener Carsten 
Færch.  

folkekirkens 
Nødhjælps 
sogneindsamling 
1. marts 2009
Søndag den 1. marts 2009 deltager Herning Sogn sammen med 
mere end 1.200  andre sogne i  indsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses yder-
ligere af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en 
kerneopgave for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor 
har Sogneindsamling 2009 fokus på Sult. 
Tilmeld dig som indsamler hos Knud Haaning Andersen 
(tlf.: 97127805).  

På et ganske bestemt sted og tidspunkt klædte Gud sig i kød og blod midt i et helt konkret 
folk og blev en del af dettes folks historie. Denne begivenhed såvel som den person, hvori 
det skete, har haft og har stadigvæk en afgørende betydning for mange mennesker.

Kirkehuset, Østre Kirkevej 1A, kl.19,30-21,30
Pris: 30 kr pr. aften incl. kaffe, kage og frugt.

Onsdag den 4. februar 2009 (NB): 
”Jesus af Nazaret. Dengang og nu.”
ved Kai Kjær-Hansen, teol.dr., Lystrup, forfatter, tidl. præst i Israel og fmd. for Den 
danske Israelsmission.

Onsdag den 11. marts 2009: 
”Jerusalem i fortid og nutid”. 
ved Morten Hørning, cand.theol., Ph.d., postdoc., Århus

Onsdag den 1. april 2009: 
”Israels synlige og usynlige mure… og øjnene der ser dem.”
• Om demografiske, historiske, politiske, økonomiske og religiøse spændinger i Israel.
ved Bodil Skjøtt, cand.theol., generalsekretær i Den danske Israelsmission og har boet 
i Jerusalem i 10 år.

Onsdag den 13. maj 2009: 
”Jøder og jødedom” 
• Om jødedom forstået som religion og tro - i fortid og nutid. Hvordan har jøder forstået 
sig selv og deres tro og trospraksis, og hvordan gør de det i dag?
ved Bent Lexner, overrabbiner, København.

AftENER 
Om ISRAEl
I foråret 2009  inviterer vi en række dygtige foredragsholdere til at lade 
landet Israel med alt hvad det rummer af historie, geografi, kultur og 
af kristendom og jødedom udfordre os.

ISRAElStuR
Den 21.-29.sept. 2009 arrangeres der en tur til 
Israel med Gunvor og Erik Nikolajsen som rejse-
ledere. Rejsen er åben for alle interesserede.

Gunvor og Erik Nikolajsen har boet i Jerusalem fra 1978-83, 
hvor de arbejdede som præstepar for Den danske Israelsmission 
og repræsentanter for Dansk Kirke i Udlandet.

Ovennævnte aftner er ikke tænkt som et oplæg til turen, alle 
interesserede kan deltage, men de kan bruges som sådan. Der 
vil senere komme yderligere information om info-aften og om 
pris.  



 

Kfum og KfuK 
i HerNiNg
Brændgårdvej 18, Herning 
Tlf. 97 12 05 30

MINI-TEEN 
for børn 2.-6. klasse. 
Torsdag 18.30-20.30. 
MOK  for børn 4-7 år. 
Onsdag 16.30-17.45
Børnediskoklubben "Allstar" - første 
fredag hver måned.
Ten Sing - 13-19 år. Onsdag kl. 19-22.
SPISEKLUB for alene-forældre og børn 
m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding 
til Kirsten Vindum mandagen før.

Derudover flere voksen- og familie-
klubber. Se hjemmesiden.
Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten 
Vindum, tlf. 3168 4460, kv@kfum-kfuk.dk

www.herning.kfum-kfuk.dk

miSSioNSHuSet   bEtHANIA

Herning indre missions hjemmeside:

w w w. i m h e r n i n g . d k

blå KorS VarmeStue
Bethaniagade 30 · Tlf. 97 22 25 99
Åbent hele døgnet.

Torvet 9, Herning, tlf. 97 12 32 37
 
Indre Missions Samfund. 
Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl. 19.30
Kontakt: Formand for Indre Mission:
Elin Hansen, elinhhansen@hotmail.com;  
97 12 34 38
Indre Missions Unge 
Møde: Tirsdag kl. 19.30
Fmd.: Laila Mogensen, 
for-glem-mig-ej@sol.dk, tlf. 23 71 03 44
Eftermiddagsmøder
Den 1. torsdag i måneden kl. 14.00.
Kontakt: Erik Rindom
tlf. 97 12 93 25

TÆT PÅ
Kontakt: Thomas Sohn
thomassohn@hotmail.com
tlf. 20 28 89 52
Fredagsklubben for børn fra 4-9 år
Møde: Fredag kl. 16.00-17.15.
Kontakt: Jytte Vammen, vammen@pc.dk
tlf. 97 26 77 32
Juniorklubben for børn fra 3.-6. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.00
Kontakt: Pia Jensen, tlf. 24 26 47 46
piaskovgaardjensen@hotmail.com
Teenklubben for unge 7.-10. klasse
Møde: Torsdag kl. 19.00-21.30.
Kontakt: Anders Simmelsgård, 
tlf. 23 70 87 82, anderssim@mail.dk 

beSøgStjeNeSteN
Besøgstjenesten har brug for dig!
Ønsker du at blive besøgsven, eller
ønsker du at få en besøgsven, så kon takt: 
sognemedhjælper Frauke Meldgaard, 
tlf. 97 12 23 95

aNoNyme alKoHoliKere
•	AA	Herning	holder	møde	i	Kirkehuset:
Mandag og torsdag kl. 19.00
og lørdag kl. 14.00.
•	Al-Anon	(pårørende	til	alkoholikere)	
holder møde samme sted
mandag kl. 19.00.
www.anonyme-alkoholikere.dk
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Ta’ en tur i KirkeCaféen et par timer 
onsdag formiddag og vær med til 
hyggeligt samvær med andre.
•		Sang	og	programpunkt	-	Kaffe	og	snak
•		Afslutning	med	kort	tekst/historie
•		Kirkehuset,	Østre	Kirkevej	1	
•		Pris:	15	kr.	pr.	gang
•	Yderligere	oplysninger:	
Sognemedhjælper Frauke Meldgaard.

Kom og vær med - det er for alle!

KIRKE
CAféEN
Hver onsdag kl. 10-12 
i kirkehuset, østre Kirkevej 1a

Herning Kirkehøjskole forår 2009
Tema om kristendommens virkelighed rundt om i verden.
I Rusland, Mellemøsten, Kina og Indien.

Lørdag  10. januar i Fredens Kirke
Lektor Karsten Fledelius, Kbh.: ”Den russisk-ortodokse kirke og dens betydning i dag”

Lørdag 7. februar i Sct. Johannes Kirke
Prof., dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen, Kbh.:
”Forholdet mellem kristne og muslimer i den Arabiske Verden.”

Lørdag 7. marts på Herning Friskole
Cand.mag. i kinesisk Simon Gjerø: ”Kaldet til Kina – om danske missionærer i Kina”

Lørdag 4. april i Gullestrup Kirke
Dr. phil. Eva Nordentoft: ”Moder Theresa - troens mørke - troens lys”

Kirkehøjskolen mødes lørdage kl. 9-11.15
Pris: 180 kr. for alle fire foredrag (140 for pensionister og efterlønnere)
Tilmelding til kasserer Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Telefon: 97125063
Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også  i kirkerne og på biblioteket.
Yderligere	information	ved	kursusleder	Ragnhild	Ibsen.	Telefon:	97124569

HerNiNg KirKeS legeStue
Fredage kl. 9.30-11.30  
Kirkehuset, Østre Kirkevej 1

Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie 
og leger med børnene - og de voksne får 
en kop kaffe og hygger sig.
Leder: Frauke Meldgaard, sognemed-
hjælper, tlf. 9712 2395



adresser
2. organist
Kristian Marius Andersen
29 24 33 72
Email: marcussena@yahoo.com
Fridag: mandag

Kirketjener Carsten Færch
27 40 13 74
Fridag: mandag

Sognemedhjælper: 
Frauke Meldgaard
Østre Kirkevej 1A		•		97 12 23 95
smh@herningkirke.dk

Herning Kirkes 
hjemmeside
www.herningkirke.dk
HerNiNg SogNS KirKeblad
udgives af Herning Kirke og redigeres 
af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens 
Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet 
for	marts-maj	2009	indleveres	senest	28/1	2009.
Layout: Vindum Grafik · www.vindum.dk
Tryk: 1. edition ApS

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
Tlf. på sygehuskontor: 99 27 28 78
sels@km.dk 

KirKeNS KoNtor
Østre Kirkevej 1  •  97 12 23 38 
Kontortid: 
mandag-fredag: kl. 9.00 - 13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Fax: 97 12 23 63
pda@km.dk
Kordegn: Per Damgaard
Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen

Organist Mads Bille
Østre Kirkevej 1A, 1. sal  •  29 92 97 18 
97 12 28 60
mads@denjyskesangskole.dk
Fridag: fredag  

Søndag 30. november  kl. 15.15
Før Juletræet Tændes med Herning Kirkes 
Drengekor og Herning Garden. 
  
Torsdag 4. december  kl.19.30
G.F. Händel Messias med Herning 
Korforening, Lemvig Kammerkor, 
Orkester MidtVest og solister. 
Entré: 100 kr.  
  
Onsdag 10. december   kl.19.00
Luciakoncert med MidtVest Spirekor, 
MidtVest Forskolekor og MidtVest 
Juniorkor. Helene Eilert og Dorte Bille 
dirigenter. Entré: 50 kr.  

Fredag 12. december  kl. 20.15
Klokkespilskoncert ved Karin Viller 
Hansen, Silkeborg (Open by night)

Lørdag 13. december  kl.13.00
Herning Musikskoles Julekoncert 
  
Søndag 14. december  kl. 16.00 + 19.00
Den Jyske Sangskoles Julekoncert.
Herning Kirkes Drengekor og MidtVest 
Pigekor. 
  
Onsdag 24. december 
Kl. 14.00  Juleaftensgudstjeneste med 
MidtVest Pigekor 
Kl. 15.15  Juleaftensgudstjeneste med 
Herning Kirkes Drengekor 
Kl. 16.30  Juleaftensgudstjeneste med 
Herning Kirkes Drengekor.

Fredag 30. januar  kl. 16.30
Værkstedskoncert med elever fra
Den Jyske Sangskole

muSIK 
I HERNING KIRKE

SogNeeftermiddagSmøder
Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, 

Østre Kirkevej 1  •  kl. 14-16.00  •  Kaffe: 15 kr.  

program forår 2009:
15. januar: John Ørum Jørgensen, provst: 
Oplevelser fra min præstetid.

19. februar: Gerda Højgaard, formand for Røde Kors i Herning: 
Mannequinopvisning, fortælling om Røde Kors og salg af tøj.

19. marts: Alex Dahl Nielsen, sognepræst, Fredens kirke:
Lidt rundt om H.C.Andersen.

16. april: Kaj Bohsen, sognepræst, Ikast: 
Lysbilledforedrag om den kristne påske.

14. maj(NB!): Karl Erik Bang: 
Træk fra Herning Kirkes Drengekors 60 års historie.

18. juni: Vibeke og Knud Jørgensen, Holstebro: 
Syng-sammen-eftermiddag og en lille historie.
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adventsfest
onsdag 10. december kl. 19.30
i Kirkehuset, østre Kirkevej 1

Sognets tradtionsrige adventsfest 
med tale, musik, underholdning 
og lotteri. Tale ved sognepræst 
Lennart Jessen, Sct. Johannes 

Kirke, Herning

Alle er velkomne!



december 
 5.  Rytmisk gudstjeneste 
  20.00: ”Lys ind i mørket”
  Unge sætter livsnære ord på emnet.
 7.  2.s. i advent
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde
 12. Open By Night 
  21.00 Jens Moesgård Nielsen
  Åbent hus og klokkespil fra kl. 19
 14. 3.s. i advent 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen
 21. 4.s. i advent 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen 
 24.   Juleaften
  14.00: Erik Nikolajsen 
  15.15: Jens Moesgård Nielsen 
  16.30: Svend Erik Søgaard
  Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og 
  Kirkens Korshær m.m.)
 25. Juledag, Kristi Fødselsdag 
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Børnesagens Fællesråd
 26. 2.juledag, St. Stefans dag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 28.  Julesøndag
  10.00: Erik Nikolajsen 
 31. Nytårsnat
  23.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Det danske Bibelselskab

jaNuar
 1.  Nytårsdag
  16.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Det danske Bibelselskab
 4. Hellig tre kongers søndag 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Kollekt: Møltrup Optagelseshjem
 9.  Rytmisk gudstjeneste 
            20.00: Erik Nikolajsen, ”Stillemesse”.
 11. 1.s.e.h.3 konger
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen 
  Kollekt: ’Ud med NT – ind med IT’ – 
  Herning kirkes missionsprojekt
 14. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste 
  Evangelisk Alliances Bedeuge.
  19.00: Erik Nikolajsen
 18. 2.s.e.h.3 konger 
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 22.  Gudstjeneste for ældre og 
  gangbesværede
  14.30: Erik Nikolajsen 
 25. 3.s.e.h.3 konger 
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen  
  Kollekt: Kirkens Korshær

Gudstjenesteri Herning  Kirke
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Søndag den 30. nov. kl. 15.15
Byens gamle tradition med Herning Kirkes 
Drengekor og Herning Garden.

julekrybbe i kirken
Hele december
Kirkens julekrybbe er sat op i kirkerummet.
Velkommen til at se julekrybben i hele 
december måned 

rytmiske gudstjenester
Fredag 5. december 2008, Fredag 9. januar 
2009, Fredag 6. februar 2009 og
Fredag 6. marts 2009
Gudstjenester for alle! Gudstjenester med 
salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, 
prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gud-
stjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset. 
Se www.rytmisk.com 

julegudstjeneste for børnehaver 
og dagplejebørn.
Torsdag den 11. december kl.10,00
Krybbespil ved Børnehaven Lindely.
Alle er velkommen til en festlig gudstjeneste for 
mindre børn og deres ledsagere.

open by Night gudstjeneste
Fredag  12.  december kl. 21.00
Åbent hus med rundvisning. Se tårn og klokker!
Klokkespilskoncert ved klokkenist og organist 
Karin Viller Hansen, Silkeborg kl. 20.15

Nytårsnat
Onsdag 31. december kl. 23.00

Skriftemåls- og nadver-
gudstjeneste 
Onsdag den 14. januar kl. 19.00 
Gudstjenesten holdes som led i evangelisk 
alliances bedeuge.

Spaghetti-gudstjeneste
Onsdag den 21. januar kl. 17.30-19.15
For alle familier med børn.
Tilmelding senest mandag den 19. januar til 
præsterne eller sognemedhjælper: 
smh@herningkirke.dk

gudstjeneste for ældre og 
gangbesværede
Torsdag den 22. januar kl. 14.30
En gudstjeneste med altergang specielt 
tilrettelagt for ældre, gangbesværede og køre-
stolsbrugere. Der er en handicapvenlig ind-
gang ind til våbenhuset fra kirkens nordside. 
Kirkekaffe

fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 22. februar kl.10.00
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning
Børnene må gerne komme udklædt. Præmier til 
de mest fantasifulde og flotte.
Kirkefrokost - Voksne: 25 kr. - Børn: Gratis

februar
 1. Sidste.s.e.h.3 konger
  8.30: Jens Moesgård Nielsen (S)
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
 6.  Rytmisk gudstjeneste
  20.00: Erik Nikolajsen
  Prædikant: Per Nørgaard, Herning
 8. Søndag septuagesima
  8.30: Erik Nikolajsen
  10.00: Erik Nikolajsen
  Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde
 15. Søndag seksagesima 
  8.30: Jens Moesgård Nielsen
  9.40: Skriftemål
  10.00: Jens Moesgård Nielsen  
  Kollekt: Kirkens Korshær KLF – Kirke og
  Medier
 22.  Fastelavnssøndag
  10.00: Jens Moesgård Nielsen
  Familiegudstjeneste med tøndeslagning 
  og kirkefrokost 
  Kollekt: Danmarks Folkekirkelige 
  søndagsskoler

martS
 22. 1.s. i fasten
  8.30: Erik Nikolajsen (S)
  9.40: Skriftemål
  10.00: Erik Nikolajsen

(S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet.

Søndagsskole
Ved højmesser er der under prædikenen søn-
dagsskole i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.

Kirkekaffe
Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i 
Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier.
  
Kirkebil
Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i 
Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa 
på tlf. 97 12 07 77.

gudstjenester i radioen
Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i 
Radio Midtjylland Classic 
søndag eftermiddag kl.17-18 og mandag for-
middag kl.11-12 
på FM frekvens  96,2 mHz.

cd-optagelse 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.


