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Vi er alle
syndere
En af de ting i kristendommen som vi
moderne mennesker har det rigtigt
svært med, er, at vi bliver kaldt for
syndere. For hvad er det nu lige, vi har
gjort forkert, spørger vi?! Måske
skyldes det også, at der gennem
tiderne fra kirkens (og magthavernes)
side har været bedrevet meget undertrykkelse med synden som anledning
– eller som påskud.
Men hvad betyder det egentlig, at vi er
syndere? Ja, det beskriver vel egentlig
bare et helt enkelt menneskeligt
grundvilkår, som gælder for alle
mennesker og til alle tider; nemlig at
intet menneske er fejlfrit. Det er
umuligt at leve et menneskeliv uden at
begå fejl og uret på samlebånd.
Og hånden på hjertet, så ved vi det vel
egentlig meget godt. At det er meget
let at se splinten i vores brors øjne. Det
er straks meget sværere at få øje på

bjælken i vores egne øjne. Det er
lettere at erkende de andres fejl end
vores egne.
Igen og igen hører vi, at Jesus gør os
opmærksomme på, hvordan vi bør
leve. Fx at vi ikke skal dømme hinanden. Hvor umuligt det end er at leve
op til hans krav, så forsøger han at
minde os om, at der er andre måder at
leve på end den måde vi gør. Fordi han
ønsker, at vi skal lære at se på os selv
ærligt og realistisk. Men det kan
faktisk være ret skræmmende. For
hvad er det vi ser, hvis vi tager mod til
os og ser på os selv med alle vores
splinter og bjælker, alle de fejl, svigt og
småligheder, som vi bærer med os. Ja,
det kan vel næsten ende med at vi går
til i selvforagt?
Men evangeliet er også budskabet om,
at vi har lov til at leve på trods af alle
de splinter og bjælker der findes i os.
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At vi alligevel kan leve glade og frie,
fordi Gud vil det sådan. Fordi han er
den, der er evig kærlig og tilgivende og
giver os lov til at leve som tilgivne
syndere. Halleluja og tak – det er da
helt fantastisk! Hvor svært kan det
være?!
Det er faktisk ikke spor let. I disse år
taler vi meget om at især de unge
kæmper med selvværd fordi tidens
tendenser siger at man skal være
perfekt og fejlfrie.
Men netop derfor er det faktisk ret så
vigtigt at høre, at Jesus ikke kommer
til os for at afsløre os alle hver og en
som syndere og straffe os for det. Han
kommer i stedet for at fortælle os, at vi

er elskede og favnede af Gud på trods
af alle vores fejl; al vores utilstrækkelighed. Jesus kom netop for at give os
indsigt i vores egen fejlbarlighed og
for – med sin død på korset – at vise os
at Gud omfatter os fejlbarlige mennesker med en kærlighed større end vi
kan fatte; en kærlighed som sletter
tavlen ren med den lange liste med
alle vores fejl.
Så derfor: Vi skal ikke være bange for
at blive kaldt syndere. Det er et
grundvilkår ved menneskelivet, at vi
ikke er fejlfri. Og egentlig er det vel
ganske befriende!
Charlotte Chammon

Spaghettigudstjenester
Tirsdag d. 3. oktober og
torsdag d. 2. november
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!

4

Høstgudstjeneste søndag
d. 24. 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 sørger for hjemmebagte boller til
kirkekaffen i sognegården. Tilmelding ikke nødvendigt – og HUSK
små – og stor-pengene til auktionen.

Fælles reformationsFESTGUDSTJENESTE
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 berømte teser op
på kirkedøren i Wittenberg og udløste dermed den række af
begivenheder, vi i dag kender som reformationen.
Søndag 29. oktober kl. 10.00 fejrer Uvelse og Nr. Herlev kirker i
fællesskab 500-året for reformationen med manér. Musik og liturgi
vil være præget af reformationstiden, og vi synger mange af
Luthers salmer. Efter gudstjenesten er der kaffe og
Luther-lagkage i sognegården.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
September
Søndag d. 10. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon
Prædikant Rosa Bech

Søndag d. 24. september kl. 10
15. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
HØST-gudstjeneste, læs mere side 5

Oktober
Søndag d. 1. oktober kl. 10
Charlotte Chammon
16. søndag efter trinitatis		
Tirsdag d. 3. oktober kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 8. oktober kl. 10
17. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 15. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Frida Guld

Søndag d. 29. oktober kl. 10
20. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Reformationsgudstjeneste
– læs mere side 5

6

November
Torsdag d. 2. november kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 5. november kl. 19.30
Alle Helgens

Charlotte Chammon
læs mere s. 9

Søndag d. 12. november kl. 14
22. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Gnags-gudstjeneste, læs mere side 9

Søndag d. 19. november kl. 10
i Uvelse kirke
23. søndag efter trinitatis

Frida Guld

Tirsdag d. 22. november kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord musik og sang

Søndag d. 26. november kl. 10
Sidste søndag i kirkåret

Charlotte Chammon
Prædikant Rosa Bech

Babysalmesang
Torsdag d. 7. september starter vi et nyt hold Babysalmesang,
for børn mellem 3 mdr. og 1 år og deres forældre.
Tilmelding til Charlotte er nødvendig, tlf. 48 26 52 53
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Præsentation
Jeg hedder Rosa og har gennem de sidste
mange år læst teologi på Københavns universitet.
Jeg har den glæde af at skulle i præstepraktik
i Nr. Herlev kirke, hvor jeg skal følge
Charlotte Chammon i hendes arbejdsdag.
Jeg er 36 år og bor i Græsted sammen med min mand, Thomas, og
vores tre børn, Magnus (13), Liam (9) og Norah (3). Jeg bruger det meste
af min fritid sammen med min familie, men har i de seneste fem år
været særlig engageret i lokalt flygtningearbejde gennem Dansk
Flygtningehjælp. Herfra udsprang idéen til mit speciale, hvor jeg har
undersøgt køn og skrift i et dansk/syrisk møde.
Mine teologiske interesser ligger især inden for de bibelske skrifter og
den omverden, som den tidlige kristendom udfoldede sig i, og jeg har
brugt en del tid på at dykke ned i antikke kønsforestillinger gennem
mit teologiske studie. Igennem min specialeproces er det dog dialog og
mødet mellem forskellige trosmæssige overbevisninger, som har fanget
min interesse.
I kommer til at se mig i uge 37-38 og 46-47, og jeg glæder mig meget til
at møde både menighed og medarbejdere og dermed få et indblik i
jeres kirkeliv.

Stilhed, ord, musik og sang
Tirsdag d. 21. november kl. 19.30
Stilhed, ord, musik og sang er meditative gudstjenester, når mørket og
kulden har sænket sig over os, med plads til eftertænksomhed, stilhed
og fordybelse.
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Alle helgen søndag
d. 5. 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.

Gnags GT
Søndag d. 12. november kl. 14
Endnu engang træder Team Vest
band, bestående af organister og
kirkesangere fra Ullerød, TjærebyAlsønderup og Nr. Herlev kirker,
sammen for at levere musikken til
en særlig gudstjeneste.
Denne gang vil det være Gnags musik
og tekster – og præsten vil forsøge at
forkynde ud fra dem! Kan det mon lade sig
gøre? Kom selv og vurder!
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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!
21. september: John Steinbecks ”Perlen”
24. oktober: Sue Monk Kidds ”Biernes
hemmelige liv”
30. november: Linn Ullmanns ”De urolige”
Alle dage kl. 19.30 i sognegården.

Gudstjenesteværksted
Gudstjenesteværksted er - som navnet antyder - et værksted for den
kommende søndags gudstjeneste. Vi læser teksterne og taler om dem!
Hvad er det de forsøger at fortælle os nutidsmennesker og hvordan
kunne det komme til udtryk i en prædiken. Og hvilke salmer kunne
være passende at synge.
Alle er velkommen - der forventes ingen forudsætninger ud over lyst til
at snakke om den kommende gudstjeneste. Vi mødes d. 6. september
og d. 15. november. Tilmelding til Charlotte senest dagen før!

Sangaften
Onsdag d. 27. september kl. 19.30 i sognegården
Fællessang er vigtigt! Det ved forstander Christian
Hougaard-Jakobsen fra Midtsjællands Efterskole.
Han vil denne aften guide og synge os igennem nye og kendte sange
fra Højskolesangbogen og Efterskolernes sangbog og fortælle hvorfor
fællessang er vigtigt og ikke mindst, hvordan man også får de unge
til at synge med!
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Liturgi-debataften
Onsdag d. 1. november kl. 19.30 i sognegården
Liturgien – alt det vi siger og gør, når vi holder gudstjeneste om
søndagen – det ligger på mange måder fast, autoriseret med Ritual
bogen. Men alligevel er der forskellige valgmuligheder.
I menighedsrådet synes vi det er på tide, ikke nødvendigvis at lave
noget om, men i det mindste, sammen med menigheden, at overveje
mulighederne. Kom og være med til at overveje hvordan vi skal holde
gudstjeneste. Tilmelding til Charlotte senest d. 29. oktober.

Liturgi

Økumenisk–fælles–
gudstjeneste
Torsdag d. 16. november kl. 19.00 i Frikirken i Hillerød.
I år, hvor det er 500 år siden reformationen, er samarbejdet på tværs af
kirkelige retninger meget vigtig! Sammen med Den katolske Kirke og
Frikirken vil vi holde en fælles – økumenisk - gudstjeneste med temaet:
Hvordan er vi kirke 500 år efter? – Reformationens spor i dag!
Alle er meget velkommen til gudstjeneste i Frikirken, Slangerupgade,
Hillerød, hvor både den katolske præst, præsten i Frikirken og flere
folkekirkepræster sammen vil holde gudstjeneste.
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
12. september: Baggrunden for Reformationen
Eva Graff Mikkelsen fra Strø og Gørløse kirker ridser baggrunden for
reformationen op og fortæller om den verden, Luther levede i: Om
magtforhold, om pavedømme og fyrstedømmer, om liv og tro, om
livssyn og menneskesyn. Til slut rundes af med et udblik til reformationen og de forandringer, som den kom til at betyde.
10. oktober: Film
Henrik Havemann, fra Brødeskov Lokalhistorisk forening, viser de film,
som Preben Rasmussen filmede i ‘84 –‘86 i forbindelse med Nr. Herlev
træf og som hans bror Ib redigerede.
14. november: Fabelagtige fortællinger
Visti Christensen, som vi kender som tidligere sognepræst i Uvelse
kirke, fortæller om og læser op af sin nye bog: Fabler og legender.
12. december: Julefest
– med julehistorie, julequiz, juleguf, julesange, julebingo, men ingen
julegaver, juletræ eller juleand! Til gengæld masser af hygge!

Nørklerne
....strikker stadig om torsdagen, i de ulige uger,
i sognegården kl. 19.30. Der er plads til flere ligesom der altid er brug
for mere garn. Der 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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Reformationsforedrag:

Reformation og
religiøs satire
Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 i sognegården
De færreste ved, at Martin Luther i egen person skrev tekster til
karikaturtegninger af paven. Det fortæller Dennis Meyhoff Brink,
ekstern lektor, Københavns Universitet, om. Reformationen førte til det
første store boom i religiøs satire, da både protestanter og katolikker
brugte satiren til at miskreditere hinanden. Man vil også kunne se,
hvordan oplysningstidens satirikere brugte satiren til at underminere
præsternes magt, og høre om hvordan det gik til, at religionssatiren i
det 19. århundrede blev så udbredt, at den endte med at forme de
moderne europæiske mennesker og samfund.

Foredrag:

Profeter i Kristendommen
– også i dag!
Onsdag d. 22. november kl. 19.30 i sognegården
Teolog Dr. Niels Christian Hvidt vil fortælle om kristen profeti
– noget vi ellers tænker hører fortiden til. Niels Christian Hvidt
vil give eksempler på profeter fra historien og i dag, med
særligt fokus på Vassula Rydén, men Charlotte Rørths visions
erfaringer vil han også komme ind på.
Det kommer til at handle om hvad ”Ånden siger i kirkerne” og til
enhver af os i dag. At Gud igen og igen understreger sin eksistens og
kærlighed til os og stadig åbenbarer sig for os – også i dag!
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