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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
Frederiksværksgade 39 B
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

Minikonfirmander laver
korsformede køleskabsmagneter

Menighedsrådet
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61

Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12,
Uvelse

Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød

Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt

Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev

Tjek også
www.nrherlevkirke.dk

Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Forsiden:
Minikonfirmander
undersøger kirken

Grøn Advent …
– nytter det
overhovedet
noget?
I skrivende stund har vi i begyndelsen
af november haft vores første sne. Det
er da dejligt – og vel egentlig ikke
noget særligt, selv om vi nogle gange
godt kan blive i tvivl om, hvad normalt
vejr er. Vi advares igen og igen om at
den globale opvarmning vil betyde
noget for os, men hvad?
Ja, det ville være skønt tror jeg mange
af os tænker, hvis vi fik varmere somre
og koldere vinter, med sne og kulde.
Men det er vist ikke sådan det ender,
ifølge dem, der ved noget om det. Så
vil sommeren byde på mere kraftig
regn afbrudt af længere perioder med
tørke. Men også om vinteren kan vi
forvente mere regn, og endnu færre
dage med kulde og høj solskin. Ja, der
vil være mere af det kedelige vintervejr
med grå himmel, kan man læse i
DMI’s forudsigelser. Verden er på
mange måder af lave, tudes vi ørene
fulde fra kloge folk.

I Nr. Herlev kirke har vi valgt at være
Grøn Kirke. Vi har forpligtet os på at
tænke miljø og klima ind i hverdagen,
ligesom mange af os forsøger at få den
vinkel med ind i hverdagen derhjemme. For vi kan ikke bare vende
det døve øre til og lade som om, at det
ikke betyder noget. Vi kan jo godt selv
se det, fx på vejret, både i Danmark og
på isen der smelter på Nordpolen.
Nytter det overhovedet noget? Sådan
kan man let tænke. At det er en ulige
kamp vi kæmper, når verdens lederes
samtidig ikke vil tage store fælles træk.
Og hånden på hjertet, så synes jeg også
personligt, at det er svært at leve ud.
Det er da meget lettere lige at tage
bilen, når nu det regner…
Men som jeg plejer at sige til konfirmanderne, når vi taler om, om det
overhovedet nytter noget at gøre noget
for de sultne i Afrika, så nytter det vel,
hvis et barn mindre går sulten i seng….
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Advent er forberedelsestid. Advent er
ikke grøn, den er mere både rød og
lilla, – men Adventstiden kunne måske
være en forberedelsestid, hvor vi
tænker grønt? Hvor vi er ekstra
opmærksomme på forbrug, miljø og
fællesskab!
Advent og jul minder os jo netop om
at det nytter noget. I ethvert fællesskab
ved vi at vi er nødt til at give noget af
os selv. Ja, det gælder i alle forhold – i
kirken og i verden. Cirklen kan brydes,
det viste Gud os, ved selv at blive

menneske og komme til os som
frelseren. Dejlig er jorden, prægtig er
Guds himmel – og sådan skal det helst
blive ved med at være. Ikke kun i vores
tid, men også i vores børns, børnebørns, oldebørns og tipoldebørns tid.
Men nytter det overhovedet noget? Det
kan kun tiden vise. Men tør vi lade
være?
Glædelig Grøn Advent.
Charlotte Chammon

Stilhed, ord, musik og sang
En meditativ gudstjeneste, med plads til eftertænksomhed, stilhed, og
fordybelse, nu om onsdagen – og kun her i den mørkt tid. Datoerne
findes i gudstjenesteoversigten.

Babysalmesang
Babyer mellem 3 mdr. og 1 år og deres mødre eller
fædre søges til sang og rytmik. Tilmelding til
Charlotte er nødvendigt,
tlf. 48 26 52 53.
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De Ni Læsninger
De Ni Læsninger er koncentreret julestemning.
Kom og få lidt af det torsdag d. 15. december kl. 19.30. Vi lytter til julens
gribende historier og profetier, læst af menigheden, i skønt samspil med
Nr. Herlev kirkes kor, der synger dejlige julesange.

Biograftur
Søndag d. 29. januar kl. 14 ser vi Chocolat i Slotsbio
Chocolat er en sød kærlighedsfilm fra 2000 med bl.a. Juliette Bincoche,
Johnny Depp og Judi Dench. Men hvis man kradser lidt i filmens
”søde” overflade, så dukker der også andre gode sager op.
Hvad har opgøret mellem byens borgmester og kvinden med chokoladen fx at gøre med Reformationen? Hvorfor har kirken - tilsyneladende – et anstrengt forhold til noget så uskyldigt som chokolade? Hvad
vil det egentligt sige at blive forført? Og er der mon en helt anden
historie, der også bliver (gen)fortalt?
Sognepræst Berit Weigand Berg vil efter filmen give sit bud på en
fortolkning. Tilmelding til Charlotte senest d. 24. januar, arrangementet er gratis.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
November
Søndag d. 27. november kl. 10
1. søndag i advent

Charlotte Chammon

Onsdag d. 30. november kl. 20

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

December
Søndag d. 4. december kl. 10
2. søndag i advent

Charlotte Chammon

Onsdag d. 7. december kl. 17

Charlotte Chammon
Risengrøds-gudstjeneste – hvor
minikonfirmanderne medvirker

Søndag d. 11. december kl. 14
i Uvelse kirke
3. søndag i advent

Frida Guld

Torsdag d. 15. december kl. 19.30

Charlotte Chammon
De Ni Læsninger – læs mere s. 5

Søndag d. 18. december kl. 10
4. søndag i advent

Charlotte Chammon

Juleaften d. 24. december kl. 14.30 og 16

Charlotte Chammon

Juledag d. 25. december kl. 10

Charlotte Chammon

2. Juledag d. 26. december kl. 10

Charlotte Chammon
Ønskesalme GT
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Januar
Nytårsdag d. 1. januar kl. 16

Charlotte Chammon

Søndag d. 8. januar kl. 10
1. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Onsdag d. 11. januar kl. 20

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 15. januar kl. 10
i Uvelse Kirke
2. søndag efter Hellig tre konger

Frida Guld

Søndag d. 22. januar kl. 10
3. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Tirsdag d. 24. januar kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 29. januar kl. 10
4. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Februar
Onsdag d. 1. februar kl. 20

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 5. februar kl. 10

Charlotte Chammon

Sidste søndag efter Hellig tre konger
Søndag d. 12. februar kl. 10

Charlotte Chammon

Septuagesima
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Februar, fortsat
Søndag d. 19. februar kl. 10
i Uvelse kirke
Seksagesima

Frida Guld

Søndag d. 26. februar kl. 10
Fastelavn

Charlotte Chammon

Kirke-kunsttur til
Lolland-Falster
Tirsdag d. 4. april er Kunsthistorieker Birgitte Bech guide på en
tur rundt i forskellige kirker på Lolland-Falster – og på Museum Fuglsang.
Detaljeret program under udarbejdelse. Pris: 325 kr. Tilmelding åbner 1. februar
og der er begrænset pladser. Tilmelding og betaling sker til Charlotte på
chch@km.dk / tlf. 48 26 52 53

Gudstjeneste-værksted.
Hvad tænker du, når du hører søndagens prædikentekst? Uformel
samtale om næste søndags tekster og salmer. Vi mødes i sognegården
– ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at være med i
snakken.
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30 og onsdag d. 8. marts kl. 19.30
Tilmelding til Charlotte senest dagen før
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Sigurd fortæller
om Luther
Lørdag d. 22. april 2017 kl. 10.30
i Præstevang kirke.
Et fælles arrangement for Ullerød, Uvelse,
Strø/Gørløse, Frederiksborg Slot, Præstevang
og Nr. Herlev sogne.
Billetter koster 75 kr. pr. person (OBS!
Der er begrænset antal) Billetterne sælges
fra torsdag d. 2. februar fra kl. 10 hos
Charlotte på tlf. 48 25 52 53

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Under overskriften: Del med verdens fattigste og gør en verden til forskel på en
søndag, samler vi ind til folkekirkens Nødhjælp søndag d. 12. marts. Meld dig
som indsamler til Charlotte på 48 26 52 53 eller chch@km.dk
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
6. december: Julefest
– med julehistorie, julequiz, juleguf, julesange, julebingo, men ingen
julegaver, juletræ eller juleand! Til gengæld masser af hygge!
10. januar: Hadrians mur
Elisabeth Nærum, også kendt som vores organist, fortæller om sine
vandringer langs Hadrians mur, det 120 km lange fæstningsværk
omtrent på grænsen mellem England og Skotland.

7. Februar:
Moskva til Skt. Petersborg
Keld Hansen viser film fra
en tur i sommeren 2016 på
floderne fra Moskva til
Skt. Petersborg.
Eftermiddagshøjskolen vil
vare lidt mere end
de normale 2 timer
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Del en bog
– for de læselystne!

Vi mødes og snakker om bøger!
Tilmelding til Charlotte, hvis du vil være med!
26. januar: Bjarne Reuters ”Løgneren fra
Umbrien”
23. februar: Anthony Doerrs ”Alt det lys vi
ikke ser”
Alle dage kl. 19.30 i sognegården.

Nørklerne
Strikker og hækler imponerende mange tæpper, trøjer, huer, vanter og
meget andet, som Røde Kors så sender ud til de steder i verden, hvor
der er brug for varmt vintertøj til børnene. ‘
Vi mødes torsdage i de ulige uger i sognegården kl. 19.30. Dog holder
vi juleferie fra d. 8. december og mødes igen d. 5. januar. Der er plads
til flere ligesom der altid er brug for mere garn og kaffe på kanden –
også hvis man bare går forbi og har lyst til at kigge ind. Der kan
nemlig godt snakkes, mens der arbejdes!

Ønskesalme-gudstjeneste
2. juledag d. 26. december kl. 10 vælger menigheden
salmerne. kom i god tid og put dine ønske i sækken,
hvor vi trækker salmerne fra.
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