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• Biotur: Nattog til Lissabon
• Vil du skrive præstens prædiken?
• Kunstforedrag

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

Gudstjeneste under åben himmel

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61
Kirkeværge
Merete Tolver Nielsen
Lyngevej 10
Nr. Herlev
29 25 42 86
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Erik Arvedsen
Roskildevej 195
Freerslev

Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev
Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Eftermiddagshøjskolens
skovtur til Kalundborg,
gudstjeneste under
åben himmel og
provstiets reklameindslag på torvet.

Har du
tid?
”Det er så dejligt at komme i kirke”
sagde Lene til sit barnebarn, da
barnebarnet Ditte skulle til at gå til
præst – og dermed også i kirke.
”Kirken er så smuk med de hvide
vægge og den smukke altertavle. Her
er plads til at tænke og være stille. Jeg
bliver altid så bevæget af salmerne.
Særligt salmen: Hil dig frelser og
forsoner” når vi kommer til det der
med: Du som har dig selv mig givet
– lad i dig mig elske livet”, så kan jeg
næsten ikke lade være med at græde,
det er bare så smukt og siger så meget
om livet.
Og så er der jo gudtjenesten, med sin
særlige form. Man lytter til nogle,
måske lidt uforståelige tekster, men
ind imellem så fanger man alligevel
nogle linjer. Den der med tid til at
samle sten og tid til at sprede sten.
Den brugte præsten ved Tante Gerdas
begravelse.

Og så kommer altergangen. Man får
lov at komme helt op i koret. Og godt
nok smager brødet og vinen lidt sådan
hengemt, men det er ligesom om at
man kan mærke, at man er på et
helligt sted. Og så når gudstjenesten
næsten er slut – måske er det lige før
sidste salme, så løfter præsten sine
hænder og velsigner os. Det er det
allerbedste. Så er det som om, at Gud
har set én.”
Lene holdt op med at tale og en tid sad
Lene og Ditte i hver deres tanker.
”Mormor, vil du så med i kirke på
søndag, spurgte Ditte forhåbningsfuldt? ”På søndag? ” Svarede Lene.
”Ej det er ikke lige så godt. Der kommer naboen til eftermiddagskaffe.”
Dette kunne godt lyde som et surt
opstød fra præstens side! Det er det
ikke. For vi mangler ikke kirkegængere
om søndagen i Nr. Herlev kirke, hvilket
vi både er taknemmelige og glade for.
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Til gengæld er det et reklameindslag,
denne lille anekdote, som jeg har fået
af en kollega. Et reklameindslag, som
præsten på ingen måde kunne have
skrevet bedre. For hvis præsten havde
skrevet det, så havde det været for
meget.
Gudstjeneste er tid til fordybelse! Det
er fællesskab med mennesker, både i
sognet og over hele jordkloden, om vi

vil. Det er en stund, hvor Facebook,
mails og telefon med god samvittighed
kan være slukket og tankerne kan fare
på himmelflugt, eller hvor de nu har
lyst til at forsvinde hen. Det forventes
nemlig ikke engang, at man hører
efter. Det er gratis sang-”undervisning”
– ja, det er et helt unikt tilbud, som du
må gøre brug af, lige så ofte som du
vil! Nu er du i hvert fald inviteret – jeg
håber du har tid!
På glædeligt gensyn!
Charlotte

HUSK
Orienterings- og opstillingsmødet i forbindelse med menighedsrådsvalget d. 13.
september kl. 19.30 i sognegården. Læs mere på hjemmesiden www.nrherlevkirke.dk

Gudstjenesteværksted – vil du
skrive præstens prædiken?
Nej, det er ikke sådan det skal forstås. Men kunne du tænke dig at have indflydelse på prædikenen? Kunne du tænke dig at være med til at vælge salmer?
Kunne du tænke dig at være med i et gudstjeneste-værksted, hvor vi læser den
kommende søndags tekster, snakker om hvad de tekster siger os og overvejer
hvilke salmer der kunne synges? Så er chancen her nu!
Onsdag d. 5. oktober og onsdag d. 23. november kl. 19.30 mødes vi i sognegården
til gudstjenesteværksted. Ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at
være med i snakken.
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.
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Høstgudstjeneste søndag
d. 11. september kl. 10
En gudstjeneste hvor temaet er efterår, høst og tak! Medbring gerne ”høst” til
høstbordet i kirken og til auktionen i sognegården. Konfirmanderne har
pyntet kirken, deltager i gudstjenesten og vil stå for hjemmebagte boller til
kirkekaffen i sognegården. Tilmelding ikke nødvendigt – og HUSK små – og
stor-pengene til auktionen.

Alle helgen søndag
d. 6. november kl. 19.30
Søndagen hvor vi mindes årets døde med oplæsning af navne på dem, vi har
mistet her i sognet. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor sorgen og håbet
begge får plads side om side. Alle er velkommen.

Spaghetti-gudstjenester
Tirsdag d. 27. september kl. 17
Onsdag d. 2. november kl. 17
Gudstjeneste for børn og deres voksne i kirken kl. 17.
Bagefter spiser vi sammen i sognegården.
Tilmelding er ikke nødvendigt, vi deles om
det som er!
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Stilhed, ord, musik og sang
Onsdag d. 30. november kl. 20
Stilhed, ord, musik og sang er meditative gudstjenester, når mørket og
kulden har sænket sig over os, med plads til eftertænksomhed, stilhed
og fordybelse.

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

Nørklerne
....strikker og strikker og strikker og hækler!
Imponerende meget garn bliver til tæpper
og trøjer og huer og vanter og meget andet om
torsdagen, i de ulige uger, hvor nørkerne mødes i sognegården
kl. 19.30. Der er plads til flere, ligesom der altid er brug for mere garn.
Der er kaffe på kanden – også hvis man bare går forbi og har lyst til at
kigge ind. Der kan nemlig godt snakkes, mens der arbejdes!
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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?

Onsdag d. 16. november kl. 19.30
i Nr. Herlev Kirke
Nu er vi nået til sidste foredrag. Denne gang med en kunstner, som endnu
ikke har udsmykket nogen kirke. Kom og mød den tankevækkende billedkunstner, Peter Callesen, en sand mester med papir og saks, som laver fine
og tankevækkende klip med bibelske og teologiske vinkler.
Det hvide papir – ofte blot et A4-ark, bliver hos Callesen, udgangspunkt for
store eksistentielle emner, som livet, døden, troen, tvivlen, opstandelsen,
men også dramatiske og eventyrlige fortællinger. Ud af papiret skærer han
silhuetter, som transformeres
til små fantastisk 3-dimmensionelle figurer, som ofte står
i kontrast til den silhuet, som
de efterlader.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
September
Søndag d. 11. september kl. 10
16. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Høstgudstjeneste, læs mere s. 5

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 25. september kl. 10
i Uvelse kirke
18. søndag efter trinitatis

Frida Guld

Tirsdag d. 27. september kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Oktober
Søndag d. 2. oktober kl. 10
19. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 9. oktober kl. 10
20. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 16. oktober kl. 10
21. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 23. oktober kl. 10
i Uvelse kirke
22. søndag efter trinitatis

Frida Guld

Søndag d. 30. oktober kl. 10
23. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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November
Onsdag d. 2. november kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 6. november kl. 19.30
Alle Helgens

Charlotte Chammon
læs mere s. 5

Søndag d. 13. november kl. 14
23. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Gasolingudstjeneste, læs mere s. 9

Søndag d. 20. november kl. 10
i Uvelse kirke
Sidste søndag i kirkeåret

Frida Guld

Søndag d. 27. november kl. 10
1. søndag i advent

Charlotte Chammon

Gasolin-gudstjeneste
Søndag d. 13. november kl. 14 vil vi forsøge os med en Gasolingudstjeneste. Team Vest band, bestående af organister og kirkesangere
fra Ullerød, Tjæreby-Alsønderup og Nr. Herlev kirker, spiller Gasolinsange og præsten vil forsøge at forkynde ud fra dem!
Et forsøg du er nødt til at overvære – kan det overhovedet lade sig
gøre? På glædeligt gensyn!
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
13. september: Stor opstandelse!
Sognepræst Per Ramsdal vil med udgangspunkt i opstandelsen, den
mest centrale begivenhed i kristendommen, som ingen vidner havde,
overveje, om det er nok for os at tro på, at det er sket, eller om vi har
brug for konkrete beviser.
11. oktober: Stærk & sund hele livet
Fysioterapeut og kostvejleder Gitte Skov Frandsen kommer og fortæller
hvad kost og motion betyder for vores helbred og sundhed og hvad
man i den forbindelse skal være særlig opmærksom på, når man bliver
ældre. En eftermiddag med både aktivitet for krop og ører.
1. november: Mission Øst
René Hartzner, som har været med til at starte Mission Øst, en international nødhjælps- og udviklingsorganisation, kommer og fortæller om
sit arbejde der gennem mange år.
6. december: Julefest
- med julehistorie, julequiz, juleguf, julesange, julebingo, men ingen
julegaver, juletræ eller juleand! Til gengæld masser af hygge!

Foto: Peter Scheller
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Del en bog
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger!
Tilmelding til Charlotte, hvis du vil være med!
Der er enkelte ledige pladser!
20. september: Senor Peregrino af Cecilia Samartin
26. oktober: Slip mig aldrig af Kazou Ishiguro
29. november: Kvinden i toget af Paula Hawkins
Alle dage kl. 19.30 i sognegården.

Biograftur
Søndag d. 2. oktober kl. 14 ser vi Nattog til Lissabon i Slotsbio.
Filmen Nattog til Lissabon handler om den støvede schweiziske lærer
Raimund, der redder en kvinde fra at hoppe ud fra en bro. Den mystiske
kvinde efterlader en bog af den portugisiske læge Amadeu de Prado, hvis
livshistorie opsluger Raimund. Den fører ham ud på sit livs eventyr i Lissabon.
Raimund finder frem til de brikker, der er mellem linjerne i bogen, og som
sideløbende fortælles. En fortælling om et trekantsdrama i modstandskampen
under det portugisiske diktaturs fald i starten af 1970erne. Filmen er instrueret af Bille August.
Tilmelding til Charlotte sendes d. 1. oktober, arrangementet er gratis.
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