
Faktaboks:
 1868  Lov om valgmenigheder. Det bliver muligt at danne menighed  

 på tværs af sognegrænser indenfor folkekirken. 

 1904  Herning Valgmenighed oprettes. Vi lejer os ind i Herning Kirke. 

 1908  Herning Friskole oprettes af en kreds af valgmenighedsfolk. 

 1954  Herning Valgmenighed får egen kirke på H.C. Ørstedsvej. 

 2004  Kirken renoveres. Der indsættes et markant alterbillede af  
   Arne Haugen Sørensen. 

 2008  Samarbejdsaftale med MidtVest Pigekor. 

 2008  Herning Valgmenigheds Skovbørnehave oprettes. 

 Der findes 29 grundtvigske valgmenigheder i Danmark, heraf 7 i Viborg Stift. 

 Herning Valgmenighed samarbejder tæt med Gjellerup Valgmenighed bl.a.  
 med fælles præst. 

 Andre samarbejdspartnere er Foreningen Norden, Grænseforeningen, H.U.F.H.  
 og Herning Højskoleforening samt de øvrige valgmenigheder i Viborg Stift. 

 Medlemskab 
• Det er ikke nødvendigt at være medlem for at kunne blive konfirmeret i  
 Herning Valgmenighedskirke. 
• Alle er velkomne til gudstjeneste, koncerter, højskoleaftener,  
 tirsdags-morgensang og babysalmesang uanset medlemskab. 

 Ønsker man at blive medlem
• Tilmelding kan foregå via hjemmesiden eller ved henvendelse til præst eller  
 formand. 
• Et medlemskab koster det samme som medlemskab af en sognemenighed.  
• Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et tilsvarende bidrag til valgme-

nigheden. 
• Meddelelse til sogn og kommune om overflytning fra sognekirke til  
 valgmenighed sker automatisk. 

 Kontakt 
• Læs mere på www.h-g-valgmenighed.dk.
 Man er altid velkommen til at henvende sig hos præsten,  
 Morten Kvist, Nørre Allé 21, Herning, hgv@post.tele.dk, tlf. 9712 0652,  
 eller til formanden eller forretningsføreren via valgmenighedens hjemmeside. 

Herning Valgmenighed 
En Grundtvigsk valgmenighed 

Et alternativ i den danske folkekirke En del af den danske folkekirke



Hvem er vi?
Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den 
grundtvigske tradition. Vi udgør en demokratisk forening, hvor en årlig general-
forsamling vælger en bestyrelse til at stå for den daglige drift. 
Vi får ingen offentlige tilskud og bestemmer selv, hvordan vi vil bruge indtæg-
terne. Til hverdag er der derfor ikke langt fra tanke til handling, og som medlem 
kan man få optimal indflydelse. 

Hvad tror vi på?
For os betyder kristendommen frihed, åbenhed og fællesskab. Grundtvigsk kri-
stendom kaldes ofte ”den lyse kristendom”. Vi tror på, at kristendommen er en 
kilde til livsmod, glæde og mening i en krævende hverdag. 
Sang, dåb og nadver og en forkyndelse, der taler ind i vores samtid i et ved-
kommende sprog, er kernen i det grundtvigske kirkeliv.

Man skal kunne komme i kirken uden særlige forudsætninger. Gudstjenesten 
må gerne være højtidelig, men man kommer som den, man er, når man vil. 



Samarbejde med Herning Valgmenigheds Skovbørnehave
Herning Valgmenigheds Skovbørnehave blev oprettet i 2008 af en kreds af 
valgmenighedsfolk og den nuværende præst. Ønsket var at skabe et åbent, 
trygt og udfordrende børnemiljø og samtidig styrke den grundtvigske kristen-
dom i Danmark. 
I forårs- og efterårsmånederne deltager børnehaven i morgensang i kirken 
tirsdage kl. 9. Det er ikke et krav at være medlem af Herning Valgmenighed, 
for at få sit barn skrevet op til skovbørnehaven.

Samarbejde med Herning Friskole
Herning Friskole er oprettet i 1908 af valgmenighedens daværende præst. 
Lige siden har atmosfæren på skolen og ånden i kirken været beslægtede.
Præsten inviteres lejlighedsvis til at undervise elever på skolen og på samme 
måde deltager skolens kor i gudstjenesten, elever udstiller billedkunst i kirken, 
andre står for at pynte til årets høstgudstjeneste m.v. 
Fredagen inden påske samles elever, forældre og lærere i kirken og synger 
påskens salmer og hører påskefortællingen. Konfirmanderne deltager i mor-
gensangen i kirken om tirsdagen sammen med børnehavebørnene.

Friskolens yngste klasser har en åben invitation til at deltage i morgensangen i 
kirken sammen med børnehaven.
Mange forældre fra skovbørnehaven har et ønske om at lade deres børn fort-
sætte på friskolen. 



Samarbejde med MidtVest Pigekor
Herning Valgmenighed har i 2013 indledt et fast samarbejde med MidtVest 
Pigekor som huskor, ledet af Dorte Bille. Det indebærer bl.a., at koret giver 
ca. tre årlige koncerter, medvirker ved gudstjenester lejlighedsvist og bruger 
kirken til indspilninger.

Konfirmation
Konfirmationen i Herning Valgmenighed ligger altid den første søndag efter 
påske. MidtVest Pigekor synger med. Alle elever på Herning Friskole tilbydes 
konfirmationsundervisning i 7. klasse, og ofte støder andre til udefra. Indskriv-
ning finder sted i foråret i 6. klasse.

Om efteråret er der konfirmandtur til en højskole sammen med Gjellerup Valg-
menighed og flere af de andre grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift.
Konfirmanderne er endvidere aktivt med i forberedelsen af et Helligtrekon-
gers arrangement.

For de helt små…
Valgmenigheden tog i 2009 initiativ til at indføre babysalmesang for alle in-
teresserede. Salmesang skaber glæde og samhørighed og giver fortrolighed 
med kirkerummet. Nye hold starter lejlighedsvis.



Medlemskab
•	 Det	er	ikke	nødvendigt	at	være	medlem	for	at	kunne	blive	konfirmeret	i	Her-

ning Valgmenighedskirke.
•	 Alle	er	velkomne	til	gudstjeneste,	koncerter,	højskoleaftner,	tirsdags-morgen-

sang og babysalmesang uanset medlemskab.

Ønsker man at blive medlem
•	 Tilmelding	kan	foregå	via	hjemmesiden	eller	ved	henvendelse	til	præst	eller	

formand.
•	 Et	medlemskab	koster	det	samme	som	medlemskab	af	en	sognemenighed.	

Kontingent til valgmenigheden og kirkeskatten er sideordnede.
•	 Meddelelse	til	sogn	og	kommune	om	overflytning	fra	sognekirke	til	valgme-

nighed sker automatisk.

Kontakt
•	 Læs	mere	på	www.h-g-valgmenighed.dk.
•	 Man	er	altid	velkommen	til	at	henvende	sig	hos	præsten,
 Morten Kvist, Nørre Allé 21, Herning,  hgv@post.tele.dk, tlf. 9712 0652, eller til 

formanden eller forretningsføreren via valgmenighedens hjemmeside.

Faktaboks:
 1868  Lov om valgmenigheder. Det bliver muligt at danne menighed  

 på tværs af sognegrænser indenfor folkekirken. 

 1904  Herning Valgmenighed oprettes. Vi lejer os ind i Herning Kirke. 

 1908  Herning Friskole oprettes af en kreds af valgmenighedsfolk. 

 1954  Herning Valgmenighed får egen kirke på H.C. Ørstedsvej. 

 2004  Kirken renoveres. Der indsættes et markant alterbillede af  
   Arne Haugen Sørensen. 

 2008  Samarbejdsaftale med MidtVest Pigekor. 

 2008  Herning Valgmenigheds Skovbørnehave oprettes. 

 Der findes 29 grundtvigske valgmenigheder i Danmark, heraf 7 i Viborg Stift. 

 Herning Valgmenighed samarbejder tæt med Gjellerup Valgmenighed bl.a.  
 med fælles præst. 

 Andre samarbejdspartnere er Foreningen Norden, Grænseforeningen, H.U.F.H.  
 og Herning Højskoleforening samt de øvrige valgmenigheder i Viborg Stift. 

 Medlemskab 
• Det er ikke nødvendigt at være medlem for at kunne blive konfirmeret i  
 Herning Valgmenighedskirke. 
• Alle er velkomne til gudstjeneste, koncerter, højskoleaftener,  
 tirsdags-morgensang og babysalmesang uanset medlemskab. 

 Ønsker man at blive medlem
• Tilmelding kan foregå via hjemmesiden eller ved henvendelse til præst eller  
 formand. 
• Et medlemskab koster det samme som medlemskab af en sognemenighed.  
• Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et tilsvarende bidrag til valgme-

nigheden. 
• Meddelelse til sogn og kommune om overflytning fra sognekirke til  
 valgmenighed sker automatisk. 

 Kontakt 
• Læs mere på www.h-g-valgmenighed.dk.
 Man er altid velkommen til at henvende sig hos præsten,  
 Morten Kvist, Nørre Allé 21, Herning, hgv@post.tele.dk, tlf. 9712 0652,  
 eller til formanden eller forretningsføreren via valgmenighedens hjemmeside. 

Herning Valgmenighed 
En Grundtvigsk valgmenighed 

Et alternativ i den danske folkekirke 



Faktaboks:
1868 Lov om valgmenigheder. Det bliver muligt at danne menighed på 

tværs af sognegrænser indenfor Folkekirken.

1904 Herning Valgmenighed oprettes. Vi lejer os ind i Herning Kirke.

1908 Herning Friskole oprettes af en kreds af valgmenighedsfolk.

1954 Herning Valgmenighed får egen kirke på H.C. Ørstedsvej.

2004 Kirken renoveres. Der indsættes et markant alterbillede af Arne 
Haugen Sørensen.

2008 Samarbejdsaftale med MidtVest Pigekor.

2008 Herning Valgmenigheds Skovbørnehave oprettes.

2013 Fast samarbejdsaftale med Midtvest Pigekor som ’huskor’.

Der findes 29 grundtvigske valgmenigheder i Danmark, heraf 7 i Viborg Stift.

Herning Valgmenighed samarbejder tæt med Gjellerup Valgmenighed bl.a. 
med fælles præst.

Andre samarbejdspartnere er Foreningen Norden, Grænseforeningen, H.U.F.H. 
og Herning Højskoleforening, samt de øvrige valgmenigheder i Viborg Stift.


