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Præsentation af menighedsrådet
Reformationsjubilæum
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Studiekreds om Luthers Lille Katekismus

Hvem finder jeg hvor?
Sognepræst
Charlotte Chammon
Lyngevej 12, Nr. Herlev,
3400 Hillerød
tlf. 48 26 52 53 eller
chch@km.dk
Træffes bedst tirsdag - fredag i
løbet af dagen
Sekretær til kirkebogsføring
Det fælles kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
3400 Hillerød tlf. 70 23 03 93
Graver Michael Agerbo
træffes på tlf. 30 31 09 43

Konfirmander og 4 friske forældre
på tur til København

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev

Nr. Herlev sognegård
tlf. 48 25 55 43

Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Leje af sognegård
Inge Søndergaard
tlf. 24 44 48 28

Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12, Uvelse

Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
Kirkeværge
Lena Sabiers
Bredevang 3
Hillerød
tlf. 20 29 68 07
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Konfirmanderne
møder Luffe, en
tidligere hjemløs

Reformationsjubilæum
Det er svært ikke at have opdaget det!
At vi i år fejrer at en munk for 500 år
siden gjorde oprør mod pavedømmet
og kirken! Et oprør, som jeg ikke
tænker at mange af os egentlig har
skænket mange tanker gennem årene,
men som nu skal fejres!
Hvorfor skal det det? Fordi det oprør
faktisk har været med til at forme os
og vores liv og måden vi tænker på!
Luthers oprør med den katolske kirke
betød, at kirken ikke længere tvinger
folk til fx årligt at skrifte eller gå til
nadver. At troen skal være frivillig og
for alle. Ja, at alle skal kunne forstå
Biblen. Vi kan takke Luther for at
Biblen er oversat til dansk – og alle
mulige andre sprog. Ikke fordi han
står bag oversættelserne, men ideen
bag.

Det er også Luthers fortjeneste, at vi
ikke er nødt til at gøre gode gerninger,
for at blive accepteret af Gud. Luther
opdagede, at der står noget andet i
Biblen; nemlig at det er det enkelte
menneskes tro på og tillid til Kristus,
som er centrum i kristendommen.
Hvis man tror på og har tillid til
Kristus, så kommer de gode gerninger
af sig selv ifølge Luther!
Alt det betyder reformationen for os i
dag – og meget, meget mere. Læs
meget mere om Reformations-jubilæet
i den fine folder som Hillerød Provsti
har husstandsomdelt i hele kommunen eller på hjemmesiden!
Her er alle de aktiviteter, spændende
foredrag og koncerter, som det næste
år vil være fyldt med, også præsenteret.
Charlotte Chammon
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Præsentation af
menighedsrådet

Jeg hedder Søren Petersen
og er nu nået at fylde 64 år.
Jeg bor i Slotssognet, men
har løst sognebånd til Nørre
Herlev Sogn - landsbykirken
og dens rammer er meget
mere mig end Slotskirken.
Det er ligeledes meget mere
mig at være del af fællesskabet i Nr. Herlev Kirke, da jeg
er lærer på Hanebjerg Skole,
Brødeskov Afdelingen.
Det er min tredje periode i
menighedsrådet og jeg
glæder mig til opgaven.
Mit særlige fokus er, at være
med til at udvikle fællesskabet på den måde, at ”det
fysisk aktive” også
medtænkes.
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Kirsten Bram Knudsen: Jeg
har gennem de sidste fire år
haft fornøjelsen af at være
medlem af Nr. Herlev Kirkes
menighedsråd.
Vores kirke står for et stærkt,
mangfoldigt og rummeligt
fællesskab og en foretagsomhed i det lokale i en evig
bevægelse. Den udfordring
tager vi til fulde op i rådet,
hvor vi er ligeså mangfoldigt
repræsenteret og har et hav
af gode initiativer og ideer,
og ud over de faste punkter
på dagsordenen tager vi os
også tid til at diskutere
almenmenneskelige forhold
af betydning for os alle.

Mit navn er Anne-Marie Møller Pedersen.
Jeg er 53 år og er er med min mand
tilflyttet Uvelse for lidt over 2 år siden.
Der gik ikke mange søndage før at Nørre
Herlev kirke gav den gode mavefornemmelse af et tilhørsforhold/fællesskab,
som jeg søgte. Jeg har derfor flyttet
menighedsråds valgretten hertil.
Jeg har boet mange steder i Danmark,
men mest her i Nordsjælland. Jeg arbejder til daglig med bogholderi/regnskab
og jeg har mange år været aktiv med
forenings- og bestyrelsesarbejde. Så valget
til menighedsrådet føler jeg burde være
en kendt opgave, jeg er gået ind til med
åbne øjne. Jeg deltog dog i et par menighedsrådsmøder (der jo er åbne) inden
jeg besluttede mig at stille op.
Af kirkens mange tilbud af aktiviteter
prøver jeg at deltage i: gudstjenester,
foredrag, biograftur, Del en bog og
Nørklerne.
Jeg føler, at kirken med sine mange
alsidige aktiviteter bliver et godt mødested, som jeg håber jeg kan bidrage til.
Jeg glæder mig i hvert fald til samarbejdet med mange søde mennesker.

John Hansen, 53 år, bor
på Roskildevej i Freerslev.
Til dagligt arbejder jeg
som bygningstaksator i et
forsikringsselskab. Jeg har
været med i menighedsrådet i 16 år, hvoraf de 12 år
som formand. Jeg er med i
menighedsrådet fordi jeg
syntes det er vigtig at
værne om vores kirke
samt dennes værdier,
spændende aktiviteter
også dem der altid har
med det kirkelige at gøre,
til glæde for vores
menighed.

5

Jeg hedder Kim Wilsborg
og har siddet i Nørre Herlev
menighedsråd i de sidste 4
år og det har været en rigtig
god og spændende tid.
Jeg stillede op til
menighedsrådet da jeg
gerne vil være med i
arbejdet til videreføre vores
kirke som et samlingssted
med mange forskellige
interessante tilbud.
Sidste men ikke mindst er
det en stor fornøjelse at
arbejde sammen med vores
gode og inspirerende
sognepræst.
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Lisbeth Dilling, 66 år, Ny
Hammersholt. Biblioteksleder
på Niels Bohr Institutet,
Københavns Universitet.
Jeg er født og opvokset i
Nr. Herlev, og jeg er døbt og
konfirmeret i Nr. Herlev
kirke. Kirken var gennem
hele min opvækst et naturligt
sted at komme. Grunden til at
jeg har valgt at gå ind i
arbejdet i menighedsrådet er,
at jeg synes det er på tide, jeg
bidrager positivt og konstruktiv til arbejdet i sognet. Jeg
glæder mig til at tage fat på
hvad der måtte vise sig af
arbejdsopgaver og til samarbejdet i menighedsrådet og
til samarbejdet mellem
menighedsråd og sogn.

Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
Februar
Søndag d. 5. februar kl. 10
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger

Charlotte Chammon

Søndag d. 12. februar kl. 10
Septuagesima

Charlotte Chammon

Søndag d. 19. februar kl. 10
i Uvelse kirke
Seksagesima

Frida Guld

Søndag d. 26. februar kl. 10
Fastelavn

Charlotte Chammon
Tøndeslagning og varm kakao
efterfølgende

Marts
Onsdag d. 1. marts kl. 20

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 5. marts kl. 10
1. søndag i fasten

Charlotte Chammon
Musik-gudstjeneste, læs mere s. 9

Søndag d. 12. marts kl. 10
2. søndag i fasten

Charlotte Chammon
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, læs mere s. 11

Søndag d. 19. marts kl. 10
3. søndag i fasten

Charlotte Chammon
Prædikant Simon Schmidt

Søndag d. 26. marts kl. 10
Midfaste

Charlotte Chammon
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April
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Søndag d. 2. april kl. 10
i Uvelse kirke
Mariæ Bebudelsesdag

Frida Guld

Torsdag d. 6. april kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 9. april kl. 10
Palmesøndag

Charlotte Chammon

Skærtorsdag d. 13. april kl. 17

Charlotte Chammon
Fællesspisning, læs mere s. 13

Langfredag d. 14. april kl. 10

Charlotte Chammon
Musik-gudstjeneste

Søndag d. 16. april kl. 10
Påskedag

Charlotte Chammon

2. påskedag d. 17. april kl. 10

Charlotte Chammon

Søndag d. 23. april kl. 10
1. søndag efter påske

Charlotte Chammon

Søndag d. 30. april kl. 10
2. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Konfirmation, Hillerød Lilleskole

Maj
Søndag d. 7. maj kl. 10
3. søndag efter påske

Charlotte Chammon

St. Bededag d. 12. maj kl. 10 + 12

Charlotte Chammon
Konfirmation, Brødeskov skole

Søndag d. 14. maj kl. 10
4. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Konfirmation, Brødeskov skole

Søndag d. 21. maj kl. 10
i Uvelse kirke
5. søndag efter påske

Frida Guld

Musik-gudstjeneste
søndag d. 5. marts kl. 10
Cladavia Klarinet Ensemble, hvor vores egen dygtige organist,
Elisabeth Nærum spiller med, leverer musikken til gudstjenesten
søndag d. 5. marts. Genren vil spænde fra klassisk til tango og vil være
en hyldest til foråret.
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Spaghetti–gudstjeneste for
børn og deres voksne
Torsdag d. 6. april. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i
sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig.

Del en bog
De læseglade og snakkesalige deler i løbet af foråret følgende bøger:
23. februar: Alt det lys vi ikke ser, af Anthony Doerr
21. marts: Gilead, af Marilynne Robinson OBS tirsdag!
20. april: Pigen uden navn, af Christina Baker Kline

Babysalmesang – EFTERLYSNING!
Vi mangler babyer og forældre til at starte et nyt hold Babysalmesang
op! Tilmelding til Charlotte, 48 26 52 53 /chch@km.dk
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Gør en verden
til forskel!
Søndag d. 12. marts inviteres du med ud og samle ind
til verdens fattigste. Der er brug for dig!
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør
en verden til forskel for mennesker, der intet har i dag. Når du går en
rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:
• Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt
• 25 mennesker midlertidigt husly efter en katastrofe
• 30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned.
Der er altså rigtig gode grunde til at melde sig som indsamler til
Charlotte på 48 26 52 53 eller på chch@km.dk
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
7. februar: Moskva til Skt. Petersborg
Keld Hansen viser film fra en tur på floderne fra Moskva
til Skt. Petersborg.
14. marts: Minder fra en svunden tid
Hanne Tveskov tager os med tilbage i tiden, til 60’ernes USA i en
fortælling om en rejse, mange møder og utrolige oplevelser.
4. april: Fra malkestol til psykologklinik
Knud Holm Andersen, handelsuddannet, lærer,
psykolog og foredragsholder fortæller om sit liv.
En fortælling om en familie med desperate
livssituationer. Men også en fortælling om en
personlighed, der trods vilkårene, havde energien og viljen til at
nå sine mål.
2. maj: At plante oliventræer i Palæstina
En gruppe elever fra Midtsjællands Efterskole fortæller om at være
verdensborger og global iværksætter i et år! Sammen med Folkekirkens
Nødhjælp og KFUM og KFUK i Betlehem rejser de penge til at plante
oliventræer i de besatte området i Palæstina.
Vi skal høre om rejsen til Palæstina i marts,
hvor de unge var med til at plante træerne
og deres oplevelser med at rejse i det konfliktfyldte land.
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Skærtorsdag d. 13. april kl. 17
– fællesspisning efter gudstjenesten
Menuen er grillet lammekølle og kamsteg med tilbehør. Pris for
voksne er 100 kr. og for børn 0 - 7. klasse 30 kr. Børn under skolealderen er gratis. Prisen er inkl. drikkevarer. Alle er velkomne.
Tilmelding til Charlotte senest d. 1. april. Der er plads til 80 spisende
– så tøv ikke for længe med tilmeldingen!

Gudstjenesteværksted
Hvad tænker du, når du hører søndagens prædikentekst? Uformel samtale
om næste søndags tekster og salmer. Ingen forudsætninger er nødvendige,
kun lysten til at være med i snakken.
Onsdag d. 8. marts og 5. april kl. 19.30 i sognegården
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.

13

Studiekreds om Luthers
lille Katekismus
Tirsdag d. 23. maj kl. 19.30 i sognegården
Vi læser Luthers Lille Katekismus i ny oversættelse og snakker om, om
den overhovedet kan bruges til noget for nutidsmennesker! Siger den os
noget i dag? Tilmelding til Charlotte senest d. 1. maj. Herefter modtager
man Luthers Lille Katekismus til gennemlæsning inden vi mødes.

Nørklerne
Der strikkes på livet løs hver anden torsdag, i de ulige uger, kl. 19.30
-21.15 i sognegården til fordel for Røde Kors - og der er altid plads til
flere! Vi giver også gerne kaffe og viser strikketøjet frem,
hvis man bare har lyst til at kigge ind!

Måske er der ledige

pladser til arrangementerne “Sigurd fortæller om
Luther” og “Kirke-kunsttur
til Lolland-Falster”
Tjek på
www.nrherlevkirke.dk
om der er flere
billetter
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Praktikant på
prædikestolen
Mit navn er Simon Schmidt og jeg er lige begyndt på pastoralseminariet,
som er den praktiske del af præsteuddannelsen. I den forbindelse har jeg
den fornøjelse at skulle i praktik to gange fjorten dage i Nr. Herlev sogn.
Det glæder jeg mig til.
Jeg kommer oprindeligt fra en gård uden for Kolding. Jeg har lige læst i
lokalbladet fra Nr. Herlev, at Sylvest Jensen har haft base i Nr. Herlev.
Landmænd kan jo ikke få nok af at se på deres egen bedrift, så jeg er
vokset op med billeder af hans luftfotografier af gården på væggen.
Jeg kom dog væk fra gården og flyttede til København for at læse teologi.
Da jeg havde læst nogle år gik det op for mig, at kirken samtidigt er både
meget lokal og meget global. Vi tror at det var store multinationale
firmaer, som begyndte globaliseringen; men faktisk var det jo kirken, som
allerede for 2.000 år siden sagde, at der eksisterer et fællesskab, som går
på tværs af kulturforskelle, kønsforskelle og sociale forskelle. Derfor tog
jeg i 2011 til North Carolina, USA, hvor jeg boede i tre år og supplerede
min teologiske uddannelse.
Nu er jeg tilbage i Danmark, og glæder mig til igen at knytte forbindelsen
mellem det globale og det lokale i et hyggeligt sogn som Nr. Herlev.
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