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PRESSEMEDDELELSE
Foranlediget af to klager over klokkeringning ved Herning kirke, har menighedsrådet gennemgået
ringeregulativet samt gennemgået klokkerne og klokkespillet med hjælp fra Kirkeministeriets klokkekonsulent, og der er vedtaget nogle ændringer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Den daglige ringning reduceres fra 175 slag til 100 slag ved hver ringning
Kimning fortsætter, men nu kun med én klokke, hvor der tidligere blev benyttet to
Timeslag om natten fortsætter, men nu med lukkede luger i tårnet.
Klokkespillet justeres, så lyden optimeres
Der indhentes tilbud på fornyelse af styreuret, der er fra 1889
Der indhentes tilbud på at få klokkeringning og klokkespil reguleret fra samme computer

Der ringes således fortsat morgen, middag og aften med 100 klokkeslag (reduceret fra 175)
Klokkespillet fortsættes som tidligere med spil følgende tider: kl. 8.15; 10.15; 12.15; 15.15; 18.15;
20.15 og 22.15. Der spilles 4-5 vers af en sang/salme, hvor der ved sidste vers ofte bruges mange
klokker. Afspilningen tager fra 1,5 minut til 4 minutter.
Ved almindelige søndagsgudstjenester ringes der med klokkerne i 4 minutter en halv time før gudstjenesten og i 5 minutter umiddelbart før gudstjenesten.
Ved begravelse ringes der med klokkerne i 4 minutter ved højtidelighedens begyndelse og når kisten bæres ud. (ringningens udstrækning er afhængig af antal deltagere i begravelsen/bisættelsen).
Ved vielser kimes der i 4 minutter forud for det fastsatte start tidspunkt. (Hvis bruden er forsinket,
kan kimningen vare længere tid)
Der ringes og kimes ved højtider og kirkelige festdage efter nedenstående beskrivelse.
Påskelørdag
Pinselørdag
Pinsedag
Lørdag før 1. søndag i advent
24. december

25. december

0935 - 0954
1730 - 1758
0935 - 0954
1730 - 1758
1334 - 1354
1450 - 1509
1605 - 1624
0935 - 0954

Der afholdes årligt nogle klokkespilskoncerter. Sædvanligvis lørdag formiddag.
Hvis der er yderligere spørgsmål, står jeg gerne til rådighed med henblik på at besvare dem så godt
som muligt.
Med venlig hilsen
På menighedsrådets vegne
Arne Bach
Formand: Arne Bach, Hartmannsvej 14, 7400 Herning, Mail: arnebach@privat.dk, Tlf 29471599

