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Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• Flittig konfirmand på turné
• Pinse og lagkage
• Grøn brunch
• Menighedsrådsvalg

Forårets konfirmander

Menighedsrådsvalg
til efteråret
Efter 4 gode år er det nu tid til at
vælge et nyt menighedsråd for
Nr. Herlev kirke.
Til efteråret er der menighedsrådsvalg.
Menighedsrådet i Nr. Herlev sogn
består af 7 folkevalgte, som i 4 år
forvalter Nr. Herlev kirkes økonomi,
aktiviteter og bygninger. Det sker i
samråd med præsten, som er født
medlem af menighedsrådet. I menighedsrådet i Nr. Herlev har vi tradition
for godt samarbejde, en god tone
indbyrdes, tid til sjov og hygge, men
også alvor når det gælder.
Alt fra vandskade i kælderen i sognegården til Grøn kirke, over udvidelse af
urnegravsteder på kirkegården og
foredrag, arrangere cykelture mv.
spænder menighedsrådets arbejde
over. Lige nu handler det om ansættelse af ny præst i Uvelse kirke, da vi er
fælles pastorat.

Alle som er medlem af folkekirken og
fyldt 18 år kan stille op til menighedsrådet. Kunne du tænke dig at få
indflydelse på din kirke? Så overvej
om du har lyst til at være med i
menighedsrådet de næste 4 år. Du er
meget velkommen til at kontakte
formand for menighedsrådet John
Hansen for flere oplysninger – eller en
af de andre menighedsrådsmedlemmer. Navne og adresser kan ses på side
4 her i kirkebladet.
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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
Østergade 16, 1,
3400 Hillerød tlf. 70 23 03 93
Graver Michael Agerbo
træffes på tlf. 30 31 09 43
Nr. Herlev sognegård
tlf. 48 25 55 43
Leje af sognegård
Inge Søndergaard
tlf. 24 44 48 28
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Emil og Adam som slog alle rekorder for gudstjenester i år!
Læs mere side 6.

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61
Kirkeværge
Preben Olsen
Herlevgårdsvej 6
Nr. Herlev
tlf. 48 24 40 44
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Erik Arvedsen
Roskildevej 195
Freerslev

Merete Tolver Nielsen
Lyngevej 10
Nr. Herlev
Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev
Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Rekordkonfirmanden
Emil og selfies med
andre præster

Fælles Foredragsrække

Hvad vil kirken med
kunsten?
Og hvad vil kunsten
med kirken?
Det spørgsmål vil en række nulevende kunstnere fortsætte med at svare på
hen over efteråret. Findes der en særlig kristen kunst? Bliver kunst kristen
kunst, blot det står i en kirke? Kan al kunst sættes ind i en kirke?

Lørdag d. 18. juni kl. 14
i Slotskirkens Sognegård.
Billedkunstner, skulptør og cand.teol. Hein Heinsen
har aldrig været bange for at blande sig i samfundsdebatten med sine holdninger til kunst, filosofi og
kristendom. Ifølge ham findes der ikke kristen kunst i
almindelighed. Kristen kunst er den kunst, som
kirken møder i evangeliet, og som menigheden lader blive i kirken.
Hein Heinsen har udsmykket bl.a. Gl. Holte kirke, Jacobskirken,
og Gug Kirke.

Tirsdag d. 6. september kl. 19.30
i Ullerød kirke
Kirkekunst er også kirketekstiler. Væver Martin
Nannestad er uddannet væver. Hvordan udnyttes en
detalje i kirken til et mønster i en messehagel?
Hvordan arbejder grafiske computerprogrammer
sammen med noget så gammeldags som en væv?
Martin Nannestad står bag antependier, altertæpper, messehagel til blandt
andet Rungsted kirke og Herlufsholm.
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Alle rekorder er slået!
Emil Grøhn Rasmussen, som er 14 år og går på Hillerød
Lilleskole, er blevet et kendt ansigt blandt den faste
menighed i Nr. Herlev kirke. Emil har nemlig sammen
med sin mor, Helle, slået alle rekorder for gudstjenester
i løbet af konfirmandforberedelsen. 111 gudstjenester er
det blevet til, fordelt med 58 til Emil og 53 til Helle.
Hvornår det hele startede og hvad man oplever, når man går til så
mange gudstjenester, har vi prøvet at finde ud af.
– Jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville vinde konkurrencen om at få
flest krydser, da jeg hørte om den. Men hen ad vejen var det ikke
længere kun for konkurrencens skyld, men fordi det var hyggeligt. Til
sidst besluttede jeg, at jeg ville slå den gamle rekord med et tal, som
ingen ville kunne slå bagefter, siger Emil.
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af Charlotte Chammon og Per Christiansen.
Foto: Per Christiansen. Selfies: Emil Grøhn Rasmussen

Emil tog selfies med de
fleste præster i kirkerne

I starten var det ”nok” med Nr. Herlev kirkes gudstjenester. Men efterhånden holdt det ikke. Andre kirker skulle hjælpe til. På en søndag kan man
sagtens nå 2 gudstjenester. I starten fulgte Helle og Emil den samme præst
til 2 tjenester. Men det blev lidt kedeligt, så de udvidede søgningen og
fandt 2 kirker med forskellige præster hver søndag. Det passede dem
meget godt, men Emil indrømmer, at da det tog overhånd kom de op på 5
gudstjenester på en uge...
Hvordan fik Emil tid til det? – Jeg var lidt vant til det, for jeg fulgtes med
min storebror sidste år, da han skulle konfirmeres, siger Emil. Da tvang
min mor mig til at gå med. Da ville jeg egentlig non-firmeres. Men så gav
jeg mig til at tænke. Som min mor sagde, så begyndte de frø, der blev sået
ved Mikkels konfirmation, at vokse.
For at finde alle de forskellige gudstjenester, brugte Emil og Helle brugte
den app til telefonen, som hedder Kirkekalenderen, hvor man kan se de
forskellige kirkers gudstjenester. Om søndagen blev planen for ugen lagt.
Undervejs har de været til gudstjeneste i alle disse kirker: Lynge, Uggeløse,
Uvelse, Slotskirken, Karlebo, Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Engholm,
Gørløse, Nødebo, Grønholt, Høsterkøb, Lillerød, Egedal – og så Nr. Herlev.
De mange præster og gudstjenester var meget forskellige. Nogle prædikener var politiske, andre om Ringenes Herres’ forfatter. – De fleste var mest
hyggelige og lærerige, ikke kedelige. Men nogle steder lidt lange... Og
kirkerne er jo også forskellige. – Nr. Herlev kirke er ikke superflot, siger
Emil, men dejlig lille og hyggelig med gamle kalkmalerier og en flot
prædikestol. Den flotteste er Slotskirken. En stor museumskirke med
statuer ved stolperne og mega-detaljeret udsmykning.
Der var også specielle oplevelser undervejs: En meditations-gudstjeneste i
Slotskirken, hvor man tændte lys på et særligt lystræ og skulle være stille
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meget længe. Koret sang og man kunne kigge rundt på de kæmpe
malerier. I Grønnevang blev prædikenen på grund af de mange
asylansøgere, som kommer i den kirke, oversat, og man kunne læse
teksterne på farsi på skærmene. Kun én gang var de kørt afsted til en
gudstjeneste, men sprang fra i sidste øjeblik. Emil var gået tidligt fra
skole for at nå det. Men da de stod på parkeringspladsen og kunne se
at der var 20 personer på mindst 75 år rundt om et kaffebord,
droppede de det – det var et plejehjem.
Hvordan gammel er egentlig en gennemsnitlig kirkegænger?
– 60 år, siger Emil. De fleste er pensionister, for de har god tid og er
ved at være ved livets ende. Så er der nogle konfirmander og nogle
andre, men de fleste er pensionister. Helle tilføjer: – Det kommer
lidt an på hvilket arrangement det er! Til spaghettigudstjenester er
det børn og i påsken var det meget mere spredt. Stille- og meditations-gudstjenesterne var det også yngre mennesker.
Hvad har overrasket Helle mest? – Forskelligheden i måden man gør
det på i de forskellige kirker. Og så er jeg fortrøstningsfuld! Jeg har
oplevet at der er mange mennesker en almindelig søndag, nogle
steder også det modsatte. At der er mange børnefamilier der benytter sig af kirken. Så jeg synes, at der er håb for folkekirken!
Menigheden kommer til at savne dig, Emil! Bliver du ved med at
gå i kirke i fremtiden?
– Jeg kommer hver søndag – næsten, men jeg læser ikke ind- og
udgangsbøn! (Det har Emil gjort hver søndag den sidste måned) Men
jeg vil gerne hjælpe, hvis der er brug for det. – Hvad der skal ske
længere ud i fremtiden, ved jeg ikke helt, siger Emil, men måske
kunne jeg tænke mig at blive præst. Det er et hyggeligt job.
Vinderpræmien var en t-shirt, en bog og et gavekort til ”Bif og Bøf”.
Emil har inviteret Adam, som også er konfirmand i år med i Bif og
til Bøf. (Han kom på 2. pladsen i konkurrencen, med 87 krydser.) Det
må siges at være rigtig god stil.
Emil blev i øvrigt konfirmeret søndag d. 24. april og havde en god
fest og en dejlig blå mandag.
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Pinse i ny forklædning
En ny tradition starter i år! Vi sover længe og spiser fødselsdags-lagkage
til kirkekaffen efter gudstjenesten, for at fejre, at pinse også er den
højtid, hvor vi fejrer kirkens fødsel.
Kom og vær med til denne fejring.
Søndag d. 15. maj kl. 10.30 starter
festen i kirken.

2. Pinsedag i det fri
Mandag d. 16. maj kl. 11
Fælles gudstjeneste med 7 andre kirker i Hillerød under åben himmel i
Slotsparken, ved Hesteskodammen og det lille havehus.
Tag et tæppe under armen til at sidde på, eller en havestol og mød op
til en festlig og anderledes gudstjeneste under åben himmel. Pinsens
farve er rød, derfor vil det være festligt, hvis det ses på påklædningen!
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe – kager modtages gerne!
Kontakt Charlotte for nærmere aftale.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
Maj
Søndag d. 8. maj kl. 9
6. søndag efter påske

Charlotte Chammon
unkt!
yt tidsp
N
!
S
B
O

Søndag d. 15. maj kl. 10.30
Pinsedag

Charlotte Chammon
Lagkage efter gudstjenesten
Læs mere s. 9

Mandag d. 16. maj kl. 11

Fælles udendørs gudstjeneste
Læs mere s. 9

Søndag d. 22. maj kl. 9
Trinitatis søndag

Charlotte Chammon

Søndag d. 29. maj kl. 10
1. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Ønskesalme-gudstjeneste.
Læs mere side 13

Juni
Onsdag d. 1. juni kl. 17

Charlotte Chammon
Hotdog-gudstjeneste

Søndag d. 5. juni kl. 10 i Uvelse Kirke
2. søndag efter trinitatis

v. Vikar Vikarsen

Søndag d. 12. juni kl. 10
3. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Grøn kirke fejring, læs mere s. 13

Søndag d. 19. juni kl. 10
4. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 26. juni kl. 10 i Uvelse kirke
5. søndag efter trinitatis

Ib Lauritsen
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Juli
Søndag d. 3. juli kl. 9
6. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 10. juli kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 17. juli kl. 9
8. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 24. juli kl. 19.30
9. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Gudstjeneste under åben
himmel – læs mere s. 13

Søndag d. 31. juli

henviser vi til nabokirkerne!

August
Søndag d. 7. august kl. 9 i Uvelse kirke
11. søndag efter trinitatis

Torben Ebbesen

Søndag d. 14. august kl. 10
12. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 21. august kl. 10
13. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 28. august kl. 10
14. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
September
Søndag d. 4. september kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 11. september kl. 10
16. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Høstgudstjeneste. Læs mere side 15.

Søndag d. 18. september kl. 10
17. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Babysalmesang
Vi starter op med et nyt hold i maj og juni. Der er
plads til flere babyer og forældre. Tilmelding til
Charlotte, 48 26 52 53 /chch@km.dk
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Grøn kirke fejring med grøn brunch
Søndag d. 12. juni kl. 10 holder vi Grøn-kirke gudstjeneste. En
gudstjeneste hvor vi husker os selv og hinanden på vores ansvar for
skaberværket.
Efterfølgende er der mulighed for at spise brunch i sognegården.
Tilmelding til Charlotte senest d. 5. juni. Pris for brunch er 50 kr.
som går til Verdens Skove (www.verdensskove.org), som arbejder
på at skabe handlemuligheder, for folk, der gerne vil redde
verdens skove.
Under brunchen vil Nr. Herlev kirkes kor synge.

Ønskesalme-gudstjeneste
Søndag d. 29. maj vælger menigheden salmerne!
Kom i god tid med en liste over dine yndlings-,
forårs- og sommersalmer, så synger vi
måske dem!

Gudstjeneste under åben himmel
Søndag d. 24. juli kl. 19. 30 rykker vi, hvis vejret tillader det, udenfor
og holder en rigtig sommeraftens-gudstjeneste på kirkegården.
Her vil vi synge nogle af de gode sommer- og
aftenssange fra både Højskolesangbogen og
salmebogen.
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.

10. maj: USA for første gang
Charlotte viser billeder fra sin tur til
Californien – og viser sin yndlings
kortfilm: Side om side, en dokumentar
om en 15 år gammel nabostrid.

Eftermiddagshøjskolens Skovtur
Onsdag d. 15. juni går turen til Kalundborg. Læs mere om turen
på hjemmesiden eller på invitationen som ligger i kirken og i
Sognegården. Tilmelding nødvendig.

13. september: Stor opstandelse.
Foredrag ved sognepræst Per Ramsdal.
Kristendommens budskab bygger på Jesus’
opstandelse fra de døde, som en central begivenhed. Men ingen kan bevise, at Jesus overlevede
døden, da ingen har set ham gå ud af graven.
Er det nok for os at kunne tro på, at det er sket?
Eller har vi brug for konkrete beviser?
Per Ramsdal blev for et år siden midtpunkt i en
større polemik om, hvorvidt præster SKAL tro på
en fysisk opstandelse eller ej.
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Hotdog – gudstjeneste for børn
og deres voksne
Onsdag d. 1. juni kl. 17. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Sognegården. Menuen skulle give sig selv. Tilmelding er ikke nødvendig.

Høstgudstjeneste
I skrivende stund sner det! Intet havearbejde er gået i gang, men før
næste kirkeblad er på gaden er det alligevel tid til Høstgudstjeneste.
Søndag d. 11. september holder vi takkegudstjeneste, hvor vi takker
for livets gode kår. Konfirmanderne inviterer til hjemmebagte boller
og kirkekaffe i sognegården bagefter, hvor den traditionsrige auktion
vil blive afholdt.

Del en bog
De læseglade og snakkesalige deler torsdag d. 19. maj
kl. 19.30 Zadie Smiths bog, Hvide tænder.
Herefter holder vi sommerferie frem til september.
Lige nu er holdet fyldt helt op, men der kan være afbud på dagen, så har
du læst bogen, og har lyst til at være med, så kontakt Charlotte for
nærmere aftale!
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