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Evangeliet som undtagelse
Prædiken til 12. s. e. trin. Markus 7, 31-37.
Af Morten Kvist
Åbenhed
Åbenhed er godt, åbne arme, åbne
hjerter; vi kender udtrykket en ’åben
mulighed’ som betegnelse for noget
sjældent og værdifuldt. Talens åbenhed
regnes endda for et skabende fænomen
i blandt os, som rækker langt videre
end til ærlighed, helt derud hvor f.eks.
en samtale bærer de talende, fremfor at
de bærer samtalen; hvor man opdager
nyt og hører sig selv sige, hvad man
aldrig før har tænkt på. En fri samtale
åbner sindet og verden. Tillid og håb
er åbenhed. Så åbenhed er på alle
måder godt, og skulle vi alligevel
komme til at tale over os, håbe for
naivt, åbne hjertet for de forkerte, land
og rige med, skulle vi komme til at gøre
Frello, »Syndefaldet«
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skade på andre og os selv med for
meget åbenhed, hvilket meget let kan
ske, så er det ikke åbenheden som
sådan, der er noget i vejen med. Det er
de betingelser, åbenheden har. Den
verden, åbenheden skal være til i, er
en hård modstander, men åbenhed er
samtidig ubetinget nødvendig for,
at verden kan være til og mennesker
leve i den.
Lukkethed
Det modsatte af åbenhed er selvfølgelig lukkethed, og den har sin egen
nødvendighed. Vi vil gerne kunne
lukke døren bag os og gå ind til vores
eget. Vi kan lukke os om familien, for
at tage vare på den, eller holde lukkede møder, lukkede fester, og vi kan
lukke os inde sammen med enkelte få,
for at få gode idéer og først komme
ud, når den hvide røg sendes op af
skorstenen. Skønt lukkethed har sine
egen nødvendighed, og vi gør flittigt
brug af disse mange lukkede rum, så
har lukketheden ikke samme status
som åbenhed. De mange lukkede rum
tjener f.eks. ofte en åbenhed blot i en
mindre kreds, og lad os endda forestille os et lukket rum, hvor en forbrydelse planlægges; selv herinde må der
være en vis grad af åbenhed, for at

forbrydelsen kan finde sted. Lukkethed er sekundær i forhold til åbenhed,
menneskeligt set.
Trods åbenhedens højere status hersker der et påfaldende forhold mellem
de to. Det virker som om åbenheden er
til på lukkethedens betingelser, som om
verden og menneskene i verden i
udgangspunktet er lukkede, så at
åbenhed er en undtagelse. Det er
påfaldende, fordi menneskelige relationer, ja hele vores tilgang til verden kun
kan lykkes, hvis hjertet og samværet
åbner sig. Det er ikke kun åbenheden,
som synes at være en undtagelse, men
hele grundlaget for vores eksistens.
Synden
Dette påfaldende og uforklarligt
bagvendte forhold har kristendommen et ord for. Det hedder synd. At
Adam syndede i Paradiset kan ikke
forklares på anden måde, end at det
skete. Syndefaldsmyten konstaterer
blot, at det skete, og siden har synden
ikke været til at drive ud af verden.
Det er desværre forsøgt mange gange,
og hver gang er det endt med større
og flere synder, end dem man bøvlede
med i forvejen. Syndefaldsmyten
beskriver ikke en begivenhed, vi skal
se at lægge bag os, men et vilkår for
menneskets tilværelse.
Dette vilkår er altså, at selvom åbenhed er et gode, blandt de højeste goder
endda og med status som en skabende
kraft, så er åbenhed en undtagelse.

Vores liv beror på en undtagelse. Det
kan nu beskrives, som at verden ligger i
det onde eller i syndens tvang, som det
hedder i nogle af Kingos salmer, og at
vi skal befries fra denne tvang. Syndens
magt skal brydes, for at undtagelsen
kan komme til sin menneskelige ret. Vi
kan ikke gøre det selv, for vi vil blot
fremture i synden, udvide de lukkede
selskaber både i omfang og antal; heri
består netop tvangen, ligesom hvis
man forsøgte at dække et underskud
ved at sælge flere billetter, skønt hver
enkelt billet giver underskud. Vil vi ved
egen kraft gøre os fri af synden, fremtvinge åbenhed, et åbent hjerte eller
åbne arme, ja så forøger vi synden. Vi
begår overgreb. Hvad vi kan, er at
skabe gode rammer, bedre og beskyttende rammer for, at åbenheden kan
indfinde sig, sikre ’gode vilkår for
evangeliets forkyndelse’, som det f.eks.
hedder i Grundtvigsk Forums formålsparagraf.
At blive åbnet
Åbenhed og evangelium hænger nøje
sammen, og det er da også, hvad Jesus
demonstrerer i episoden med den
døve og dårligt talende mand, der får
foræret både hørelse og talens brug.
Han bliver helbredt ved at blive
åbnet. Jesus stikker bogstaveligt sine
fingre ind i ørene på ham, forbinder
sig selv yderligere med manden ved at
blande sit spyt med hans, kigger op
mod Himlen, for at understrege sin
forbindelse med den skabende kraft,
og siger så, at manden skal lukkes op. ➤
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Det sker, og derved er manden bragt
tilbage til livet.
Åbenhed som undtagelse
Nu kan vi sige, at det sker ved en
undtagelse, fordi denne mand selv er
en undtagelse. Han befinder sig ikke i
en normaltilstand, da Jesus kommer
forbi, snarere er han ekstrem, døv og
talehæmmet som han er. Jesu bringer
en undtagelse tilbage til det normale,
som vel ikke kan bestå af lutter
undtagelser!
Vi fristes derfor til at spørge, ja vores
fornuft tvinger os nærmest til at spørge,
hvordan evangeliets kraft, som resulterer i denne mands forunderlige, ny
åbenhed, kan være en undtagelse, når

Alina Reyes, »Effatta! Ouvre-toi !«
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han jo bringes tilbage til det normale?
Hvordan kan verden ligge i syndens
tvang, når denne mand bringes ind i
verden i kraft af en åbenhed, som er
det modsatte af synd?
Svaret er, at evangeliets kraft og Jesu
vilje til åbenhed er ekstremt tydelig i
netop denne situation netop som en
undtagelse. Jesus bringer denne mand
op på et normalt niveau, ind i samfundet og fra en position, hvor han var
udenfor alting. Han kommer med i det
almindelige menneskelige fællesskab,
hvor han hører hjemme, men der skal
netop en undtagelse til, for at dette
fællesskab åbnes for ham. Sådan vil det
også være, efter at han er kommet med
i fællesskabet. Der skal nye undtagelser
til for ham som for enhver anden, ja
der skal hele tiden være plads til
undtagelser, hvad denne mand formodentlig vil have et skarpt øje for. Han
er jo selv blevet frelst af en!
Undtagelsen som evangelium
Denne episode ved Galilæas sø er i
dette lys meget pædagogisk (hvad
evangeliet bestemt ikke altid er), fordi
Jesus Kristus, som er evangeliet selv,
skaber en åbenhed, som tydeligt er et
ubetinget gode, og som samtidig er
små og større øer af modsigelse af
synden, fremdrift på trods af synden,
ja endda momenter af frigørelse fra
synden. Man behøver ikke at være døv
eller dårligt talende, for at blive udsat
for en undtagelse eller Guds rige, som
det hedder med et religiøst udtryk.

»Syndefaldet«
Guds rige indfinder sig hele tiden, ja
det er hele tiden tilstede i blandt os og
skaber undtagelser. Man kan få indtryk
af, at det skaber sig selv. Det er ikke
noget forkert indtryk, for det kommer
netop forbi og passerer vore egne og
steder, ligesom Jesus kom ’midt igennem Dekapolis’ til Galilæas sø.
At åbenhed er en undtagelse betyder
altså ikke nødvendigvis, at den er
sjælden. Den er en undtagelse fra
synden, en anden verden i den verden, som – overladt til sig selv – ville
lukke sig om sig selv, skrue sig ned i
hård spændthed, hvilket da også sker
gang på gang. Men aldrig varigt, for
dér kan mennesker ikke leve, svarende
til at på et eller andet tidspunkt hører
en krig op, fordi de kæmpende parter
er udmattede eller den ene part sejrer.
Og dog er krigen et menneskeligt
vilkår. Den hører aldrig op, for der vil
altid være døve og blinde og talehæmmede iblandt os, som billedligt talt
skal have stukket Jesu fingre i øjne og
øren, ja disse mennesker er ret beset
os selv, skal vi huske at sige, i fald det
pædagogiske eksempel fra Galilæas sø
ikke skulle have virket tilstrækkeligt på
os, skønt det er meget pædagogisk.
En sidste ting skal vi have med.

Hvorfor befaler Jesus tavshed om sin
gerning og hvem han er?
Evangeliet som hemmelighed
I Markusevangeliet spiller denne
befaling en særlig rolle, messiashemmeligheden kaldes den, og Jesus giver
slip på hemmeligheden nøjagtig midt i
Markusevangeliet. Først da er han
klar til fuldt ud at vise, hvem han er.
Messiashemmeligheden er et stort
tema i evangeliet, som vi ikke skal
fordybe os i; men på dette sted kan
den inspirere til at forstå evangeliet
netop som en undtagelse, det der
skiller sig ud fra den almindelige
verden i verden, som en hemmelig
kraft og dog udbredt overalt. Jesus
inkarnerer denne kraft. Han var ét
med den og derfor var hans liv én
lang undtagelse i syndens verden.
Hvordan et menneskes liv kan være
det, er svært at forstå. Det må vi tage
til os lidt efter lidt, efterhånden som vi
får erfaring til det, ligesom Jesus altså
befalede sine tilhørere dengang at
lade sig fylde af ham, inden de begyndte at tale om ham, og vente til
han selv var klar til at åbenbare mere
af sig selv.
Amen
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Omlægning af kirkebladet
Fra og med dette nummer omlægges
kirkebladet for Herning og Gjellerup
valgmenigheder således, at det udkommer tre gange årligt.

Dette nummer indeholder oktoberjanuar. De følgende kirkeblade dækker
februar-maj (nr. 1) og juni-september
(nr. 2).

Allehelgen
Mange er blevet opmærksomme på, at
Allehelgen bruges som anledning til at
mindes de døde, og mange er samtidig
blevet inspireret til at indføre nye skikke
f.eks. i form af lys på gravene eller at
mødes med familien.
Allehelgensdag har været fejret siden
800-tallet i den vesterlandske kirke og
var egentlig en festdag for de helgener,
der ikke havde
tilknytning til andre
dage. Selvom opgøret med helgendyrkelsen var meget
konsekvent med
reformationen,
overlevede allehel-

Kalkmaleri fra Birkerød

Ferie

gensdag, men med et andet indhold.
Der kunne ikke længere være tale om,
at helgener skulle gå i forbøn for de
døde. De døde skulle mindes og æres
som dem, der var gået forud for de
nulevende med evangeliet og sørgede
for, at det nu kan høres hos os. I dag,
hvor menneskets religiøsitet igen agtes
samtidig med, at ateismen styrkes, kan
der være grund til at gøre opmærksom
på, at de døde spiller en rolle i de
levendes liv, og at Allehelgen er en god
anledning til at finde ud af hvilken.
Også i Herning og Gjellerup valgmenigheder yder vi vore døde en særlig
opmærksomhed på denne dag. Det
sker ved, at navnene på dem, der er
døde siden Allehelgen 2016, vil blive
læst op.

MK

Jeg holder ferie fra lørdag den 14. til lørdag den 21. oktober begge dage
inkl. Embedet passes af Kurt V. Andersen, som træffes på tlf. 2464 1460,
mail: kurtvandersen@mail.dk
MK
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Hilsen til Kjellerup
og Omegns Valgmenighed
Lørdag den 14. oktober fylder Kjellerup og Omegns Valgmenighed 100
år. De fejrer dagen med gudstjeneste,
kaffebord og festmiddag. Herning og
Gjellerup valgmenigheder ønsker
hjerteligt tillykke og tak for godt

samarbejde gennem mange år, som vi
glæder os til at fortsætte med.
Venlig hilsen
Laura Jepsen, Karen Marie Holm
og Morten Kvist

Nyt fra kirkegården i Hammerum
Nu er det heldigvis lykkedes at få
stabile ansættelsesforhold i kirken og
på kirkegården, og min godt
2 års vikarperiode er forbi. Jeg har
lært meget nyttigt i perioden og
oplevet, hvor vigtigt det er for vore
medlemmer, at der bliver passet godt
på deres gravsteder. Arbejdet i kirken
har også været dejligt og opløftende,
hvor jeg glæder mig over, at jeg har
lært at ringe med kirkeklokken. Det er
noget ganske særligt.
Pr 1. juli fik vi Hanne Rønning
Nielsen, Hammerum, ansat som
gravermedhjælper og med funktion
som kirketjener. Hun kan nu varetage
arbejdet sammen med Jenny Kongensholm Nielsen. Det er vi rigtig
glade for. Ligeledes kommer Karsten
Gammeljord og hjælper os i nogle
timer med det grovere arbejde såsom
hækklipning og grandækning. Sidstnævnte hjalp han os med på dygtig vis
sidste år.

Karsten varetager også havearbejdet
på Nørre Allé 21, og han vil blive
præsenteret i næste kirkeblad.

Karen Marie Holm
Min arbejdstid
som gravermedhjælper/
kirketjener er
15 timer om
ugen.
Jeg er vild med
at arbejde med
blomster og
planter og at
Hanne Rønning Nielsen være ude i al
slags vejr.
Arbejdet på kirkegården er dejligt
alsidigt og passer lige til mig.
Jeg har tidligere arbejdet som kontorassistent og har de seneste 20 år
arbejdet som pædagog.
Er bosiddende i Hammerum.

Hanne Rønning Nielsen
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Bibellæsning T

estlæsning

Bibelselskabet arbejder i øjeblikket på
en oversættelse af Det gamle Testamente til nudansk. De efterlyser
læsegrupper, som har lyst til at give
respons på oversættelsen, imens
arbejdet står på. Vi har besluttet os for
at lave en sådan læsegruppe. Arbejdet
strækker sig fra den 1. oktober til den
1. februar.

Vi vælger et skrift blandt nogle på
forhånd givne og får stillet først nogle
generelle spørgsmål, siden mere
specifikke, som vi derpå sender ind.
Tilmelding til en af undertegnede
eller på lister i kirkerne.
Karen Marie Holm, Laura Jepsen
og Morten Kvist

Minikonfirmander
Undervisningen af minikonfirmander
(børnekonfirmandundervisning) er et
led i folkekirkens dåbsoplæring.
Herning Valgmenighed og Gjellerup
Valgmenighed tilbyder undervisning af
minikonfirmander i samarbejde med
hhv. Herning Friskole og Hammerum
Friskole. Undervisningen tilbydes i 3.
klasse og ligger, med undtagelse af et
forløb i billedkunst, i forlængelse af den
almindelige skoletid.
Indbydelsen til forældre og børn
formidles af klasselæreren i 3. klasse.
Undervisningen efter skoletid er
frivillig.
Undervisningen består af tre
forløb, fordelt over to semestre:
1. Et forløb i billedkunst, hvor minikonfirmanderne introduceres til
emnet af valgmenighedspræsten
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sammen med billedkunstlæreren,
som derefter varetager undervisningen. Elevernes billeder ophænges i kirken. Forløbet består af ca.
6 lektioner, og afsluttes derpå i hhv.
Herning Valgmenighedskirke og
Gjellerup Valgmenighedskirke med
en ophængning af elevernes
billeder samt søndagsgudstjeneste
eller en fernisering.
2. Et musikalsk forløb, hvor vægten
lægges på salmer og sange samt de
øvrige musikalske led i gudstjenesten. Forløbet tilrettelægges af
valgmenighedspræsten i samarbejde
med en musikkyndig person, typisk
en lærer fra en af friskolerne eller f.
eks. Den jyske Sangskole. Forløbet
består af ca. 6 lektioner (45 min.).
3. Et rituelt forløb, hvor minikonfirmanderne stifter bekendtskab med

kirkerummet og introduceres til
gudstjenesten som ritual. Forløbet
varetages af præsten og består af
ca. 4 lektioner.
Det samlede forløb afsluttes med en
gudstjeneste tilrettelagt således, at

minikonfirmanderne kan bidrage
med, hvad de har lært.
Børn, der ikke går på en af de to
friskoler, er velkomne og kan melde
sig til, ved at henvende sig til mig.

MK

Om at være kirketante
Vi er så heldige at have været med
fra starten, da ordningen med morgensang for Skovbørnehavens børn i
Herning Valgmenighedskirke begyndte.
Malene og pædagogerne i Skovbørnehaven tager pænt imod os, og det er
rigtig hyggeligt at lære pædagoger og
pædagogmedhjælpere at kende, som
vi følges med. Efterfølgende er vi altid
blevet budt på en kop kaffe og et
stykke brød.
Det er en ren fornøjelse, lige fra
påklædning af børnene til gåturen,
og undervejs på ruten, hvor vi bl.a.
vinker til børnene i vuggestuen,
vinker til en pynteblomst, som vinker
igen med sine blade og nikker med
hovedet. Vi synger og fortæller
historie, og selvfølgelig er det vigtigt
at få trykket på knappen ved lysreguleringen, så vi kan komme over, når
det er grønt. I et hus på vejen bor
hunden Frida, som er en ældre mops,
der hilser højlydt på os, når vi kommer forbi. Nogle gange lukker hen-

des menneskemor hende ud, så vi
rigtigt kan hilse på hende.
I kirken tager Peder imod os, tænder
lys, og Elena spiller på flyglet, hvor vi
også synger nogle børnesange.
Når Morten kommer får han en
højlydt, glædelig modtagelse. Det er
altid spændende, om hans jakke kan
klare flyveturen og lande på stolen.
Men det lykkes for det meste, og så er
dagen godt begyndt.
➤
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Vi kirketanter er helt enige om, at
Mortens bibelhistorie også er for
voksne, af og til er forældre og
’bedster’ også med.
Børnene hjælper Peder med at rydde
salmebøgerne ud i våbenhuset igen,
og vi går hjem til Skovbørnehaven,
hvor børnene får deres mad; til os
kirketanter sætter Elin kaffe og nybagt
franskbrød frem ved køkkenlugen.
Her får vi så vendt stort og småt.
Vi synger sange fra børnesalmebogen.
Det er tydeligt, at børnene har deres
favoritter, nok flest ud fra de billeder,
de er mest glade for. Herefter fortæller
Morten bibelhistorie i øjenhøjde, hvor
de fleste af os sidder på gulvet. Der er
selvfølgelig lidt forskel på lydhørheden; men langt de fleste gange sidder
børnene stille og lytter intenst. Nogle
sætter sig helt tæt op til Morten.
Engang fortalte han om Påskedag,
hvor stenen var væltet fra Jesu grav.
Han spurgte, hvem der mon kunne
havde gjort dette? Da kom det lidt
forknyt og med bævende hage fra en
af de små drenge: »Det var ikke mig«!
Vi beder fadervor og Morten lyser
velsignelsen, hvor mange af børnene
er aktive og frimodige med løftede
arme, og de øver sig i at slå korsets
tegn, de voksne ligeså. Nok et ritual er
vigtigt: Vi må hen til den syvarmede
lysestage i væggen, hvor det lykkes
Morten at løfte den, når vi har sunget
godt med på Mester Jakob. Nu kommer lysestagen ned i øjenhøjde.
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Forleden oplevede Thora under
gåturen hjem, at en dreng ikke længere kunne vente med at tisse. De fik
det ordnet, og glad gav de håndslag.
»Vi klarede det!«, sagde han stolt. Et
hit er det også, hvis mormor eller
farmor skal komme og hente børnene,
som gerne inviterer os med hjem. De
er fulde af liv og historier, så det er
meget givende for os at være en del af
flokken. Når vi møder dem i byen er
der også genkendelsesglæde, og hvert
år har vi fået en lille gave, som de selv
har lavet.
Morten samler alle os, der har med
morgensangen at gøre, en gang om
året, hvor der er dejlig morgenstemning med rundstykker og kaffe og lidt
evaluering over året, der gik. Desuden
inviterer valgmenighederne os med på
deres årlige udflugt.
Så ja, vi føler os bare så privilegerede,
og »vi siger aldrig op«.
Bedste hilsener fra kirketanterne
Thora, Vibeke, Eva, Lis og Karen Marie.

Morgensang i Hammerum
Morgensang i Hammerum for
konfirmander og børn i indskolingen
fra Hammerum Friskole fortsætter
onsdag den 4. oktober og onsdag den
8. november. Begge gange kl. 8.50.

Juleafslutning for friskolen afholdes
kl. 8.15.
Alle er velkomne!

KMH og MK

Kalender:
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
i Herning Valgmenighedskirke:
»Syng sammen«
Vi mødes i Herning Valgmenighedskirke, hvor vi synger danske sange.
Aftenen forestås af Agnete Hastrup
Petersen, Hammerum, Laura Jepsen
og Morten Kvist.
Søndag den 29. oktober kl. 10.30
i Herning Valgmenighedskirke:
Fælles reformationsgudstjeneste
for Herning og Hammerum
med efterfølgende frokost
på Herning Friskole
Gudstjenesten vil koncentrere sig om
det reformatoriske anliggende, at vi
kommer i
kirken for at
få, hvad vi ikke
kan give os
selv, tro, håb
og kærlighed,
og vi vil synge
så mange af

Martin Luthers salmer som muligt.
I forbindelse med frokosten vil jeg
kort begrunde, hvorfor der stadig er
grund til holde hans minde i hævd.
Frokosten kræver tilmelding på lister i
kirkerne eller ved mail til Inga Fløe:
ijf@hkcpost.dk
MK
Torsdag den 9. november kl. 19.30
i Herning Valgmenighedskirke
Katolsk eller Luthersk!
– et reformationsspil af
Sten Kaalø, iscenesættelse:
Kasper Rostrup!
I forbindelse med markeringen af
500-året for Reformationen i 2017
har teatergruppen: ’Den danske
Skueplads’ samarbejdet med dramatikeren Steen Kaalø om forestillingen:
Katolsk eller Luthersk.
Dette skuespil opføres kun i kirker.
Herning Teater har i den forbindelse
valgt Herning Valgmenighedskirke,
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som scenen for opførelsen af reformationsspillet.
Fra informationsmaterialet om forestillingen lyder det:
’Katolsk eller Luthersk’ er et vægtigt
skuespil, der taler til alle generationer.
Vi kommer tæt på Christian II, der er
belastet af det stockholmske blodbad.
På Peder Palladius, der i Wittenberg
under Luther tog en af de højeste
kirkelige grader, samt på søster Anna,
der med sin rene opofrelse, bibringer
forståelse og lindring’.
Forud for skriveprocessen af ’Katolsk
eller Luthersk’ har der været et tæt
samarbejde med ledende forskere på
området.
På rollelisten er:
Henrik Larsen, som Peder Palladius,
Marie Kristine Marschner, som Søster
Anna, Christian Steffensen, som
Christian II.
Laura Jepsen
Mandag den 4. december kl. 19.00:
H.U.F.H. afholder julebanko
Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke, hvorefter der er banko og
fællessang på Herning Friskole.
Søndag den 10. december kl. 16.00
i Herning Valgmenighedskirke:
Julekoncert
MidtVest Pigekor holder sin efterhånden traditionsrige julekoncert i Herning Valgmenighedskirke på H.C.
Ørstedsvej. Med på harpe er Tine
Rehling, og ved tangenterne er korets
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faste pianist Eunjin Ko Dey tilbage fra
barsel i fin form. Dertil har koret til
julekoncerten allieret sig med en
lyskunstner, som vil give sin fortolkning af julemusikken med skiftende,
stemningsfulde lyssætninger. Dem som
oplevede Pigekorets opførelse af
Pergolesis Stabat Mater ved påsketid
vil vide, at sammensmeltningen af
koncert og lys-performance kan noget
helt særligt.
På programmet er blandt andet
engelske Christmas Carols, som den
kendte ’Carol of the Bells’, Benjamin
Brittens udødelige klassiker ’A Ceremony of Carols’ for pigekor og harpe,
og et nyskrevet arrangement, som
sammenfletter gregoriansk kirkesang
med den velkendte ’Et barn er født i
Betlehem’.
Og helt som det hører sig til, lukker
MidtVest Pigekor til slut op for posen
med sprøde og søde julepop-godter,
blandt andet arrangeret af DR’s
Phillip Faber.
MidtVest Pigekor lover kort sagt en
julekoncert af den slags, som gør
smilene bredere og hjerterne varmere.

Billetter á 75 kr. for voksne og 25 kr.
for børn og unge under 18 år er
allerede nu til salg via link på
www.midtvestpigekor.dk - se ’kommende koncerter’.
Torsdag den 14. december kl. 15.00
på Hammerum Friskole:
Fælles adventsmøde
Vi tager adventstiden bogstaveligt.
Med sang og fortælling stemmer vi
sindet til højtiden.
NB! Der arrangeres samkørsel til
arrangementet fra Herning.
Ring til Lis Haubjerg tlf. 2031 9769.
Alle er velkomne.

Torsdag den 14. december kl. 19.30
i Herning Valgmenighedskirke:
Julekoncert med Vocal Pleasure
Hernings rytmiske kor, Vocal Pleasure, besøger endnu engang Valgmenighedskirken.
En dejlig tradition, som koret glæder
sig rigtig meget til. Koret deltog i
foråret i en koncert med Tina Dickow,
og nogle af disse sange, er nu arrangeret for kor og vil også blive sunget
til julekoncerten. Derudover er der

sange på programmet af Bl.a. Lis
Sørensen og Queen. Men ingen
julekoncert uden de traditionelle
danske julesange og Christmas Carols,
som blandes med dejlige fællessange.
Ved tidligere julekoncerter i Valgmenighedskirken, har der været rigtig
stor tilslutning, så koret glæder sig til,
endnu engang, at skulle synge julen
ind og give publikum en dejlig koroplevelse.
Billetter købes ved døren. Pris 100 kr.
Dørene åbnes kl. 19.00.
Søndag den 17. december kl. 10.30
i Herning Valgmenighedskirke:
Familiegudstjeneste
Gudstjenesten er lagt an på børn og
forældre med fortælling og kendte
salmer og arrangeres i samarbejde
med Herning valgmenigheds Skovbørnehave og De blå Spejdere.
Alle er velkomne.
Søndag den 17. december kl. 14.00
i Hammerum Valgmenighedskirke:
Koncert med Karolinekoret

Vi synger igen julen ind i vore hjerter
med Karolinekoret, som ledes af
Beata Tobijanska.
➤
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Kom og vær med til denne stemningsfulde optakt mod julen, hvor vi også
selv får rørt stemmebåndene. Efterfølgende har vi uformelt og hyggeligt
samvær over en kop kaffe/the og en
småkage.
Entre: Frivillig donation.
Søndag den 7. januar kl. 19.00
i Herning Valgmenighedskirke:
Hellig Tre Kongers arrangement
Aftenen begynder med en kort familievenlig gudstjeneste i Herning
Valgmenighedskirke, hvorefter vi går
om på Herning Friskole og fortsætter
med sang, leg og konkurrencer.
Aftenen er tilrettelagt med henblik på
konfirmanderne og deres familier.
Aftenen er gratis og alle er velkomne.
Torsdag den 11., 18. og 25. januar,
samt torsdag den 1. februar på
Hammerum Friskole:
Litterær torsdag
Bogen er endnu ikke bestemt.
Aftenerne vil være en blanding af
fortælling, oplæsning og fortolkning
ved mig med velkomne afbrydelser fra
deltagerne.
Alle er velkomme.
MK

H.U.F.H.’s
Vinterprogram
Mandag den 6. november kl. 19.30
på Herning Friskole:
Foredrag ved Vibeke Hundborg,
forstander på Nørregaards Højskole i
Bjerringbro.
Mandag den 4. december kl. 19.00:
Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke, efterfulgt af kaffe og julebanko på Herning Friskole.
Mandag den 8. januar kl. 19.30
på Herning Friskole:
Ivar Brændgaard, fhv. direktør for TV
Midt/Vest, Holstebro, fortæller om sit
liv »Fra roehakker over sprogofficer til
højskoleforstander og senere TV-direktør, pensionist og endelig sognepræst«.
Mandag den 5. februar kl. 19.30
på Herning Friskole:
Inger Støjberg, Udlændinge- og
integrationsminister, fortæller om
»Christiansborg bag de tykke mure«.
Mandag den 5. marts kl. 19.30
på Herning Friskole:
Michael Nørager, ph.d. og lektor,
Herning, fortæller om ledelse og
forandringer; »Vi skal blive bedre til at
passe på vores allervigtigste ressource:
Hinanden«.
Mandag den 16. april kl. 19.30
på Herning Friskole:
H.U.F.H.’s generalforsamling.
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Valgmenighedernes personkreds
Valgmenighedernes præst
Morten Kvist, Nr. Allé 21

9712 0652

Herning Valgmenigheds
bestyrelse

Laura Jepsen (formand),
Webersvej 20
2371 2257
Morten Dybro (næstformand),
Vestertorp 52, Gjellerup
5128 6595
Heine Bøgild (kasserer),
Engbjerg 156, Snejbjerg
9716 8861
Birgitte Toft,
Th. Nielsensgade 76
6095 4609
Martin Lundsgaard-Leth,
Bredgade 43, 2.
5139 8584
Kristian Thalund (kirkeværge, uden for bestyrelsen)
Nørretanderupvej 32, Snejbjerg 2027 2413

Gjellerup Valgmenigheds
bestyrelse

Karen Marie Holm (formand),
Søndermarken 6, Hammerum 2514 5271

/5172 2974
Ingrid Hagelskjær (næstformand)
Kastanie Allé 12, Hammerum 9711 9162
Per Lambæk (kasserer og kirkeværge),
Klokkehøj 54, Gjellerup
2023 5210
Lisbeth Hansen,
Spinkebjerg 91,
Gjellerup
9711 9790 / 2023 7790
Ella Rytter, Strynøvej 17,
Hammerum
9711 9099 / 2993 2940

Ansatte

Organist:
Elena Mogensen, Gormsvej 25

Kirkesangere:
Poul Ross-Hansen,
Sortbærvej 18, Kølkær
Birgitte Götze,
Østergade 57, 7430 Ikast
Rengøring:
Henning Jensen,
Enggårdvej 1E, Snejbjerg

Morten Kvist (ansvh.)
Karen Marie Holm
Laura Jepsen
Karna Søgaard
Lis Bareuther

9714 7150
9720 8712

2218 4697

Kirketjener og graver (i Hammerum):
Jenny Kongensholm Nielsen,
Kongsholmvej 3, 6900 Skjern
(telefontid 8-14 på hverdage)
6016 8414
Hanne Rønning Nielsen,
Hammerumholmvej 21 A, Hammerum
Karsten Gammeljord, Lyngvejen 4,
Sædding, 6900 Skjern
2881 2726
Kirketjener (Herning Valgmenighedskirke):
Peder Brændgaard,
Emil Reesens Vej 1
9712 0254
Køkkenhjælp:
Inga og Jens Fløe,
Snejbjergvej 39

9716 4057

Havemand:
Carl Agesen,
Korsørvej 34

9722 4449

Forretningsførere:
(Herning) Grethe Nielsen,
Stormosevej 11, Studsgaard
(Gjellerup) Birgitte Götze,
Østergade 57, 7430 Ikast

Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning.
Mailadresser til ovennævnte kan findes på: www.h-g-valgmenighed.dk

Redaktionen

6027 7591

3069 0335
9720 8712

hgv@post.tele.dk
karenmarie@holm.mail.dk
jepsen.laura@gmail.com
karna.soegaard@gmail.com
lis@bareuther.dk
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Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Stormosevej 11, Studsgaard, 7400 Herning, ID-nr. 47962

Gudstjenester

			

15. oktober
22. oktober
29. oktober

Herning:

Hammerum:

kl. 10.30 (Kurt V. Andersen)
kl. 9.00 (Kurt V. Andersen)
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30 Fælles reformationsgudstjeneste
med efterfølgende kirkefrokost, se kalender

5. november
kl. 9.00 Allehelgen
12. november
kl. 10.30
19. november
kl. 9.00
26. november
kl. 10.30 (Kirkekaffe)
3. december
kl. 9.00
4. december
kl. 19.00 H.U.F.H. (se kalender)
10. december
kl. 10.30
17. december
kl. 10.30 Familiegudstjeneste
21. december		

kl. 10.30 Allehelgen
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30

Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag
7. januar
14. januar
21. januar
28. januar
4. februar
11. februar

kl. 15.00
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 16.00

kl. 16.30
kl. 10.30
Fælles med Hammerum
Fælles med Hammerum

kl. 9.00
Fælles med Herning
kl. 8.15 Juleafslutning med
Hammerum friskole

kl. 19.00 Helligtrekonger i Herning, se kalender
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 9.00 (Kurt V. Andersen)
kl. 10.30 (Kurt V. Andersen)
kl. 10.30 (Kirkekaffe)
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 9.00

NB! Bemærk at tidspunktet for gudstjenesterne forbliver uændrede året igennem med
mindre andet er angivet ud for den pågældende dag.

Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted. Jeg kan desværre ikke
altid vide, hvornår det ønskes. Derfor beder jeg venligst om, at man ringer til mig eller på
anden måde giver besked, når der er brug for det. MK

Se endvidere: www.h-g-valgmenighed.dk
Kirkekørsel: Ring til Herning Taxa, 9712 0777, senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved
bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Hammerum Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse.
Ordningen gælder for medlemmer i Herning kommune.
En egenbetaling på 15,- kr. lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken.
NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

