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Julesorg
Juleglæde
Julefred
Julenat i 1824 sad Grundtvig længe
oppe. Han kæmpede med at få skrevet
sin juleprædiken til Julemorgen. Han
skulle skrive, men han kunne ikke.
Han var i én af de mange perioder i sit
liv, hvor en dyb depression holdt ham
inde i tungsind og mørke. Han forlod
sin skrivepult og gik rundt i det stille
hus, hvor alle sov.
Han nåede børneværelset og kiggede
ind ad døren. Derinde lå hans
“puslinger”, de sovende drenge og
smilede sødt i søvne og drømte helt
sikkert om julegaver. Grundtvig
fortalte senere: “Så fik jeg en salme”
– julesalmen “Velkommen igen Guds
engle små”. Han gik tilbage til sin
skrivepult og skrev versene ned, og
julemorgen læste han salmen op i Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn. En
salme som også i dag er kendt og
elsket.

Salmen er et deprimeret menneskes
julesang, med et ønske om, at kunne
finde den juleglæde, som kan slukke
julesorgen. En glæde som findes på
trods og på tværs af alt det, der gør
ondt i livet. Mon ikke mange af os godt
ved, hvad det handler om, julesorgen,
som Grundtvig skriver om. At julen
aldrig bliver den samme, fordi vi, og
det kan være af forskellige grunde, har
mistet et elsket menneske.
Julen er om noget familiens tid, men
hvis man nu ikke kan finde ud af det i
familien, hvad så? Men julesorg kan
også være noget mere diffust. En
følelse af tabt uskyld; at juleglæden
aldrig kan blive så ren som man følte
den i barndommen.
Lars Busk Sørensen digtede i 2004 en
adventssalme, som har netop samme
tema. At det kan være svært at høre de
løfterige ord, her hvor julefreden ikke
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nødvendigvis sænker sig. Men også
med en opfordring til os om at lytte
efter! Lytte til det budskab, som er
stærkt nok til at slukke julesorgen:
”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde, som skal være for hele
folket: I dag er der født jer en frelser i
Davids by; han er Kristus, Herren”.
Freden og glæden findes i det budskab; den fred og den glæde, vi ikke
kan skænke os selv, men som kommer
til os, uforskyldt.
Rigtig glædelig Advent
Charlotte Chammon

1. Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

2. Og hærges jordens lille sted
af had og hykleri,
og lyder fromme ord om fred
som blodig ironi,
her lever dog et håb,
her går et længselsråb,
at Gud med barnehånd
bevæger verden.
3. Og går du her som en af dem,
der ingen stjerne ser,
og synes julens Betlehem
dig fjern fra det der sker,
måske det da er dig,
som ser en anden vej,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.
4. Ja, syng igen, Guds englekor,
måske, måske engang
begynder denne mørke jord
at nynne jeres sang.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.
Lars Busk Sørensen 2004

Stilhed, ord, musik og sang
En meditativ gudstjeneste her i den mørke tid, med plads til
eftertænksomhed, stilhed, og fordybelse. Datoerne findes i
gudstjenesteoversigten.
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De Ni Læsninger
De Ni Læsninger er koncentreret julestemning. Kom og nyd lidt af
det tirsdag d. 12. december kl. 19.30. Vi lytter til julens gribende
fortælling og profetier, læst af menigheden, i skønt samspil med
Nr. Herlev kirkes kor, der synger dejlige julesange.

Julesmåkager til
kirkekaffen!
Vi bager dem i
fællesskab!
Søndag d. 3. december – efter gudstjenesten bager vi julesmåkager!
Vil du være med? Meld dig til Charlotte
på chch@km.dk / 48 26 52 53

Husk
foredraget
onsdag d. 22. november
kl. 19.30 i sognegården om
moderne profeter i
kristendommen! Læs mere
på hjemmesiden!

Risengrøds og
spaghetti-gudstjenester
Korte børnevenlige gudstjenester, for børn og deres voksne,
på hverdage kl. 17 i kirken. Efterfølgende er der aftensmad
i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendigt.
6. december og 25. januar.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev-Uvelse Pastorat
November
Søndag d. 19. november
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino
23. søndag efter trinitatis

Tirsdag d. 21. november
Nr. Herlev kirke kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 26. november
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
Sidste søndag i kirkeåret
Prædikant Rosa Bech

December
Søndag d. 3. december
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
1. søndag i advent

Søndag d. 3. december
Uvelse kirke kl. 15

Frida Guld Tolentino
Familiegudstjeneste

Onsdag d. 6. december
Nr. Herlev kirke kl. 17

Charlotte Chammon
Risengrødsgudstjeneste
Minikonfirmanderne medvirker

Søndag d. 10. december
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino
2. søndag i advent

Tirsdag d. 12. december
Nr. Herlev kirke kl. 19.30

Charlotte Chammon
De Ni Læsninger
Nr. Herlev kirkes kor medvirker

Søndag d. 17. december
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
3. søndag i advent
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Søndag d. 24. december
Nr. Herlev kirke kl. 14.30 + 16

Charlotte Chammon
Juleaften

Søndag d. 24. december
Uvelse kirke kl. 14 + 15.30

Frida Guld Tolentino
Juleaften

Juledag d. 25. december
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon

Juledag d. 25. december
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino

2. Juledag d. 26. december
Charlotte Chammon
Nr. Herlev kirke kl. 10
		
Søndag d. 31. december
Charlotte Chammon
Nr. Herlev kirke kl. 15.30
Julesøndag – ”Before-Nytår”

Januar

		
Nytårsdag d. 1. januar
Frida Guld Tolentino
Uvelse kirke kl. 16
Søndag d. 7. januar
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
1. søndag efter Hellig Tre Konger

Søndag d. 14. januar
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
2. søndag efter Hellig Tre Konger

Søndag d. 14. januar
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino
2. søndag efter Hellig Tre Konger

Tirsdag d. 16. januar
Nr. Herlev kirke kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 21. januar
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
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Søndag d. 21. januar
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger

Torsdag d. 25. januar
Nr. Herlev kirke kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 28. januar
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon
Søndag Septuagesima

Februar
Søndag d. 4. februar
Uvelse kirke kl. 10

Charlotte Chammon
Søndag seksagesima

Søndag d. 4. februar
Nr. Herlev kirke kl. 15

Charlotte Chammon
Musikgudstjeneste læs mere s. 14

Søndag d. 11. februar
Nr. Herlev kirke kl. 10

Charlotte Chammon			
Fastelavn
Tøndeslagning efterfølgende,
læs mere s. 14

Søndag d. 18. februar
Uvelse kirke kl. 10

Frida Guld Tolentino
1. søndag i fasten

Torsdag d. 22. februar
Nr. Herlev kirke kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Nørklerne
....strikker stadig om torsdagen, i de ulige uger, i sognegården
kl. 19.30. Dog holder vi juleferie fra d. 7. december og starter op
igen torsdag d. 4. januar. Der er plads til flere; ligesom der altid
er brug for mere garn.
8

Kunsttur:

KIRKER og IKONER
på SORØEGNEN
Tirsdag d. 17. april 2018

En tur der vil byde på Ikoner på Sorø Kunstmuseum og på Hvideslægtens
historiske kirker, fra Skalm Hvides to-tårnede stamkirke i Fjenneslev til
hans sønnesøn Absalons grav i Sorø Klosterkirke. Endeligt program senere.
Afgang: Præstevang kirke kl. 8 med hjemkomst kl. ca. 18
Pris: 325 kr. inkl. formiddags- og eftermiddagskaffe med tilbehør plus
entré til Sorø Kunstmuseum. Betales ved tilmelding.
Der er begrænset antal pladser! Tilmelding (åbner d. 1. februar) til
Charlotte chch@km.dk / 48 26 52 53
9

Fælles foredrag:

”Himmelske toner”
Om musikkens evne til at skabe fællesskab og gøre verden større.
Musikkens betydning kan aldrig prises for højt. Den giver os et ”sprog”
til at udtrykke sandheder og den dybere mening med vort liv. Gennem
musikken knyttes vi sammen i et fællesskab, der hviler på tradition og
fornyelse og som spænder fra det lave til det højeste.
Gennem en fælles foredragsrække skal vi høre om de himmelske toner
fra fortid og nutid.

Onsdag den 17. januar kl. 19:30 i Gørløse Kirke:

Præsentation af
”Kirkesangbogen”
ved Rasmus Nøjgaard
og Jakob Lorenzen
Kgl. Vajsenhus udgav i maj 2017 Kirkesangbogen som et supplement til
Den Danske Salmebog. Kirkesangbogen rummer 229 klassiske og nye
sange og salmer: Vægten ligger på nye salmer, der ikke tidligere er
udgivet, men den rummer også gamle kendinge fra Højskolesang
bogen, der er velegnet til brug i kirken, og hertil bidrag fra aktuelle
kunstnere.
Denne aften vil Rasmus Nøjgaard, formand for redaktionsgruppen bag
Kirkesangbogen og sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke på Østerbro, og
Jakob Lorenzen, der har udarbejdet orgelkoraler til alle titler, og selv er
organist og kantor ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke,
præsentere os for den nye sangbog.
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Onsdag den 21. februar kl. 19:30 i Uvelse kirke:

”100 salmer” – Hvad er
en god salme ved Morten
Skovsted
Folkekirken har en fantastisk salmeskat, men også en levende
tradition for stadig at skrive nye salmer. For nylig udkom et salme
bogstillæg med 100 nyere salmer.
Morten Skovsted, sognepræst i Hjortshøj og hovedredaktør på udgivelsen, vil denne aften delagtiggøre os i redaktionsprocessen og
udvælgelsen af de 100 salmer og forsøge at besvare spørgsmålet:
Hvad er en god salme? Et foredrag og en sangaften, hvor vi skal stifte
bekendtskab med en række nyere salmer og salmedigtere.
Vi skal synge salmer, tale om dem, høre anekdoter om
dem og se dem i deres store sammenhæng.

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. 10. januar kl. 19.30 og onsdag d. 21 marts kl. 19.30
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
12. december: Julefest
- med julehistorie, julequiz, juleguf, julesange, julebingo, men ingen
julegaver, juletræ eller juleand! Til gengæld masser af hygge!
9. januar: Det gamle Hillerød
Forfatter Lennart Weber, der har skrevet flere bøger om lokalhistorien
i Hillerød, kommer og fortæller om
Det gamle Hillerød. Det gør han med
billeder fra det gamle Hillerød og
fortæller sjove historier, der gemmer sig
bag de falmede postkort og fotografier.
Og hvis der er tid vil han også fortælle
lidt om tidl. Borgmester Jens S. Jensen,
der i 50 år har boet i Nr. Herlev.

6. februar: Yndlingssange og fællessang
Charlotte har valgt nogle af de sange som betyder noget og fortæller
hvorfor! Men der bliver også mulighed for at ønske en fællessang!

Babysalmesang
Rytmik og sang, dans og hygge! For babyer mellem
3 mdr. og 1 år og deres mødre eller fædre.
Nyt hold starter op torsdag d. 11. januar kl. 10.
Tilmelding til Charlotte er nødvendigt, tlf.
48 26 52 53 eller på chch@km.dk
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Foredrag:

Luthers Käthe og andre
kvindfolk
Søndag d. 25. februar kl. 14 i sognegården
Pia Fris Laneth fortæller om Martin Luthers kone og reformationen,
som på mange måder blev et tilbageslag for kvinders rettigheder og
muligheder for at tilegne sig viden og uddannelse.
Men Katharina von Boras ægteskab med Martin Luther blev på mange
måder et forbillede for protestantiske familier, med en skarp arbejdsdeling i gensidig respekt og kærlighed.
Århundreder efter reformationen banede protestantismens menneske
syn vejen for, at kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med
mænd og for at kirken forandrede sig til et værdigt åndeligt rum for
begge køn.
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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. 11. marts. Meld dig som indsamler til Charlotte på
48 26 52 53 eller chch@km.dk

Musikgudstjeneste
Søndag d. 4. februar i Nr. Herlev kirke kl. 15
Organist og saxofonist Charlotte H. Andersson, som til daglig er
organist i den Norske Sømandskirke, vil sammen med vores
egen organist Elisabeth Nærum,
spille en blanding af vise- og
klassisk musik, hvor begge
organister folder sig ud.

Fastelavn
Søndag d. 11. februar er det fastelavnssøndag. Det fejrer vi som
altid med en festlig gudstjeneste for børn og voksne. Kom meget
gerne udklædte. Efterfølgende er der tøndeslagning på p-pladsen
ved sognegården og fastelavnsboller og varm kakao!
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Biograftur
Søndag d. 28. januar kl. 14 ser vi ”Biernes hemmelige liv” i Slotsbio.
En filmatisering af Sue Monk Kidds bog om pigen Lily, som vokser op i
60’erne i USA, i en tid præget af racisme. Hun mistede sin mor som helt
lille, hun har et anstreng forhold til sin far og derfor stikker hun af
hjemmefra med sin sorte barnepige. De havner i et hus med tre sorte
biavler-søstre. Men kan det mon gå og kan Lily måske forlige sig med
tabet af sin mor?!
Efter filmen snakker vi om filmen i cafeen. Tilmelding til Charlotte
senest d. 24. januar.

Del en bog
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger,
kl. 19.30 i sognegården. Tilmelding til Charlotte,
hvis du vil være med!
30. november: Linn Ullmanns ”De urolige”
11. januar: Julian Barnes: Når noget slutter
8. februar: Dorte Nors: Spejl, skulder, blink
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