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HERNING VALGMENIGHEDSKIRKE 

Valgmenighedskirken på H. C. Ørstedsvej er 
indviet 31. oktober 1954. Herning-Gjellerup 
valgmenighed, der er grundlagt 1904, var fra 
begyndelsen organiseret som to selvstændige 
menigheder med fælles præst, der de første år 
holdt gudstjeneste i de respektive sognekirker i 
Herning og Gjellerup. 1924 opførtes en valgme-
nighedskirke i H a m m e r u m i Gjellerup sogn (be-
skrevet der) og 1954 valgmenighedskirken i 
Herning. Her havde man benyttet sognekirken 
ved ugentlige gudstjenester, men der var kun 
mulighed for én månedlig højmesse. 

Bygningen, der er opført efter tegninger fra 
1950 af arkitekt Niels Bygum Clausen, er ikke 
uden slægtskab med C. F. Møllers arbejder i de 

samme år (Århus Universitet). Den består af et 
kort langhus med gavle i øst og vest samt tre 
sammenbyggede 'sidekapeller' mod syd. Selve 
kirkerummet er orienteret med alteret i nord. 
Udvendig er der brugt røde mursten, indvendig 
gule sten. De store svejfede tagflader, der er 
uden udhæng, er tækket med tegl. Der er ad-
gang fra syd gennem en fladbuet, falset dør i det 
midterste kapel, som leder ind til en lille forhal. 
De flankerende rum, hvoraf det vestre er dåbs-
værelse, får lys gennem talrige små korsformede 
glugger, som optager gavlene. Kirkerummet 
belyses fra vest af tre store, tætsiddende, flad-
buede vinduer i svagt fremspringende, murede 
og hvidtede rammer. I pudsede felter under vin-
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Fig. 2. Indre set mod nord. HW fot. 1998. - Kirchenin-
neres gegen Norden. 

duerne gentages sydsidens små kors fo rmede åb-
ninger, her som nicher. Indvendig dækkes r u m -
met af en åben tagstol med træbeklædning. 
Gavlvæggene er pudsede, mens al tervæggen 
m o d nord står i gule blanke sten. Væggen er 
opdelt i syv afsnit, hver t svarende til to bjælke-

Fig. 3. Plan 1:300. Efter forslag af Niels Bygum Clau-
sen 1950, suppleret af NJP og tegnet af MN 2000. -
Grundriss. 

fag. Det midterste afsnit udgør en art alterniche; 
de f lankerende afsnit træder trinvis f r em i r u m -
met . 

Det ganske enkle inventar s t ammer i alt væ-
sentligt fra kirkens opførelse. Alterbordet er en 
teaktræsplade, og som alterprydelse er på væg-
gen ovenover opsat et glat kors i s a m m e mate -
riale. 

Altersølvet er uensartet. Kalken bærer m æ r k e 
»Heimbürger«, disk og oblatæske smykkes af 
Kr i s tusmonogram og har s templerne »Cohr« 
og »Sterling Denmark« . Alterkanden er i pyn te -
lig antikstil (stemplet »P. Hertz«), mens mes -
singalterstagerne har ba rok fo rmer og suppleres 
af en syvstage. 

Døbefonten, af granit, er sekssidet, dåbsfad og 
dåbskande udfør t i pletsølv. Prædikestolen er en 
tresidet pult af teaktræ, og stoleværket udgøres af 
løse stole. 

Orglet, bygget 1957 af Marcussen & Søn, 
Åbenrå, havde oprindelig syv s temmer, ét m a -
nual og pedal; 1985 tilføjedes et svelleværk m e d 
fem stemmer. Disposit ion: Hovedværk : Gedakt 
8', Spidsgamba 8', Rørf lø j te 4', Principal 4', 
O k t a v 2', Mix tu r III. Svelleværk: Rørf lø j te 8', 
Spidsfløjte 4', Nasat 2 2/3 ' , Gemshorn 2', Siv-
fløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV, 
HV-P, SV-P. 

Klokken har profi lering og indskrif t med re-
liefversaler på legemet: »Klokken slår, t iden går / 
ene Guds nåde urokket står«. Klokken savner 
krone, idet den er boltet direkte på en vugge-
b o m af jern . O p h æ n g t i fr i tstående stabel ved 
kirkens indgang. 

Tegninger. Ved embedet. Forslag til valgmenigheds-
kirke i Herning ved Niels Bygum Clausen, 1950. 
Plan, snit og opstalter. 
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