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Kan man
lære
at

tro?

Tirsdag d. 2. oktober var der samtale
salon om tro i Præstevang kirke.
En aften arrangeret i samarbede med
Den katolske Kirke, Frikirken og flere
folkekirker i Hillerød, blandt andet Nr.
Herlev kirke. Hvorfor er tro og kristendom vigtig for dig? Sådan havde vi på
forhånd spurgt 5 udvalgte medlemmer
fra de forskellige kirker. Og til samtalesalonen fortalte de hver især deres
historie om tro og kristendom. Hvorfor
er de to ting vigtige for dem?
Det var en meget gribende og tanke
vækkende aften for alle os, som var
med. En aften, hvor 5 modige mennesker stillede sig op og talte om noget
meget personligt og på sin vis også
privat, nemlig troen. Og det viste sig
hurtigt, at nok kom de i forskellige
kirker, med – på nogle punker – meget
forskelligt udtryk, men fællesskabet og
mødet med noget, som er større end
en selv, var gennemgående.

Helle Friis Proschowsky, som bor i Nr.
Herlev og kommer i Nr. Herlev kirke
var en af de modige, som fortalte sin
historie om, hvordan troen gennem de
sidste 8-10 år, er blevet en del af
hverdagen:
”Jeg var nået til et punkt i livet, hvor
jeg var nysgerrig og søgende – men
ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle
gribe det an. Charlotte gav mig det råd
at give det noget tid og opmærksomhed, og det var en stor hjælp. Nogle
gange fylder historierne om pludselige
”åbenbaringer” meget i medierne,
men de fleste af os møder jo desværre
ikke Jesus. Det at ”komme til tro”
behøver ikke at være som et lynnedslag. Det kan være en langvarig proces,
som også indeholder perioder med
tvivl eller usikkerhed, uden at det
dermed er forkert. Charlotte rådede
mig til at give det to år med relativ
regelmæssig kirkegang og læsning af
teksterne, og det prøvede jeg at følge.
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De to år er for længst gået og i dag
føles det som et savn de søndage, hvor
jeg af den ene eller den anden grund
ikke kommer til Gudstjenesten. For
kristendommen og det at komme i
kirken har fået stor betydning for mig
og det er der nok flere årsager til. Jeg
synes, at vi lever i en tid, der er meget
fokuseret på det materielle og det
fysiske. Når jeg kommer i kirken –
synger med på salmerne og hører
prædikenen, er det en hel anden side
af livet, der bliver berørt og det er
vigtigt for mig. Der er simpelthen en
anden del af mig, der bliver næret. Jeg
tager så vidt muligt prædikenens tema
med mig ud i den følgende uge, og på
den måde får jeg nogle gange et andet
syn på det, der møder mig, end jeg
ellers ville have haft.
Der er også en vigtig social dimension
i det for mig. Nr. Herlev er som sagt en
meget lille by og det er en kvalitet, at
man altid møder nogen, man kender
– og måske også nogen, man ikke
ellers ville have snakket med. Vi har
kirkekaffe efter gudstjenesten og
sognegården bliver også brugt til
mange gode arrangementer. Der er kor
hver mandag og ca. en gang om
måneden er der bogklub, hvor vi taler
om en bog, vi har læst. Der er også
gudstjenesteværksted, hvor man kan
tale om næste søndags tekst og komme
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Helle Friis Proschowsky

med input til prædikenen. Det elsker
jeg virkelig – det gør teksterne aktive
for mig på en helt særlig måde.
Jeg har stadig perioder med tvivl. Og
jeg er nok bedre til at mærke troen,
når jeg er taknemmelig – fremfor når
jeg er trist. I en stor del af mit arbejds
liv har jeg været forsker og ageret i en
verden, hvor tal og reproducerbare
resultater er det, der tæller. Men
uanset hvad, har jeg opdaget, at jeg
kommer til at mangle noget, hvis jeg
kun beskæftiger med den fysiske og
konkrete verden og glemmer den
åndelige side af mig selv.
Ida Auken sad på et tidspunkt i
panelet hos Mads Steffensen i ”Mads
og Monopolet” og de talte om denne
her talemåde med, at græsset altid er
grønnere hos naboen. Til det sagde
Ida: ”Græsset er grønnest der, hvor

man vander det” og det synes jeg er
meget rigtigt også i forhold til tro.
Hvis man ikke ofrer sin tro eller det
åndelige, noget opmærksomhed, så
kan det tørre ud og ikke rigtig blive
til noget. Derfor er det også helt OK,
at vi mennesker har brug for mange
gentagelser – at høre det samme
søndag efter søndag – for det er en

forudsætning for, at troen kan
bevares som en levende og aktiv del
af vores liv.”
En stor tak til Helle for at ville dele
sine tanker med os på aftenen – og
ikke mindst her i kirkebladet!
Charlotte Chammon

De Ni Læsninger
De Ni Læsninger er koncentreret julestemning. Kom og få lidt
af det tirsdag d. 4. 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.

Stilhed, ord, musik og sang
Er meditative gudstjenester, med plads til eftertænksomhed,
stilhed, og fordybelse her i den mørke tid.
Find datoerne i gudstjenestelisten.
5

Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
November
Søndag d. 18. november kl. 10
i Uvelse kirke
25. søndag efter trinitatis

Henrik Winther Nielsen

Søndag d. 25. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret

Charlotte Chammon

Onsdag d. 28. november kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

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

Charlotte Chammon

Tirsdag d. 4. december kl. 19.30

Charlotte Chammon
De Ni Læsninger – læs mere s. 5

Onsdag d. 5. december kl. 17
Risengrødsgudstjeneste

Charlotte Chammon

Søndag d. 9. december kl. 10
i Uvelse kirke
2. søndag i advent

Birgitte Grøn
Luciakoret medvirker

Søndag d. 16. december kl. 10
3. søndag i advent

Charlotte Chammon
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Søndag d. 23. december kl. 10
i Uvelse kirke
4. søndag i advent

Charlotte Chammon

Juleaften d. 24. december
i Uvelse kirke kl. 13
i Nr. Herlev kirke kl. 14.30 + kl. 16

Charlotte Chammon

Juledag d. 25. december kl. 10

Charlotte Chammon

2. Juledag d. 26. december kl. 10
i Uvelse kirke

Charlotte Chammon

Søndag d. 30. december kl. 10
Julesøndag

Anne Boye

Januar
Nytårsdag d. 1. januar kl. 16

Charlotte Chammon

Søndag d. 6. januar kl. 10
Hellig tre kongers søndag

Charlotte Chammon

Søndag d. 13. januar kl. 10
i Uvelse kirke
1. søndag efter Hellig tre konger

Forventet indsættelse
af ny præst i Uvelse

Søndag d. 20. januar kl. 10
2. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 27. januar kl. 10
3. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Onsdag d. 30. januar kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Februar
Søndag d. 3. februar kl. 14
4. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon
Konfirmanderne medvirker

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 17. februar kl. 10
i Uvelse kirke
Septuagesima

NN

Onsdag d. 20. februar kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 24. februar kl. 10
Seksagesima

Charlotte Chammon

8

Babysalmesang
Der starter et nyt hold babysalmesang op tirsdag d. 8. januar kl. 10.
Vi mødes hver tirsdag fra 10 – 11 i sognegården. For babyer mellem
3 mdr. og 1 år og deres mødre eller fædre. Tilmelding til Charlotte er
nødvendigt, tlf. 48 26 52 53.

Del en bog
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger! Tilmelding
til Charlotte, hvis du vil være med! Alle dage kl. 19.30 i sognegården.
10. januar: Gabrielle Zevin: Historien om A. J. Fikrys liv
7. februar: Anne B. Ragde: Jeg har et tæppe i tusind farver

Munkeøl

– foredrag med smagsprøver
Onsdag d. 21. november kl. 19.30
Gennem århundreder har munke og nonner brygget fremragende øl.
Traditionen bliver videreført i Belgien i cistercienserordenens klostre
og især af trappistordensbrødrene. Carsten Berthelsen, øl-entusiast og
forfatter, fortæller historien om verdens bedste munkeøl, – og uddeler
smagsprøver. Tilmelding til Charlotte er nødvendigt.
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Formiddagshøjskole
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården. Kaffe 10 kr.
12. december: Julefest
– med julehistorie, julequiz, julesange, julebingo, men ingen julegaver, juletræ eller juleand! Til gengæld masser af hygge og 2 stykker
smørrebrød til frokost! Tilmelding derfor gerne til Charlotte på
48 26 52 53 / chch@km.dk
9. januar: Døden for de gamle egyptere
Ernst Hannibal Clausen fortæller om døden for de gamle egyptere,
som ikke kendte ordet ”død”. For dem var afslutningen på livet ensbetydende med, at sjælen for en tid havde forladt legemet. Derfor blev
det, vi kalder ”død” kun betragtet som begyndelsen på overgangen til
efterlivet. Denne overgang til efterlivet varede 70 dage, og omfattede
mumificering og balsamering af den afsjælede egypters krop.
Perioden blev afsluttet med en domfældelse, hvor den afsjælede
egypter blev stillet for dødegudens domstol. Denne domstol afsagde sin
kendelse i overensstemmelse med det liv egypteren havde ført, og
kunne derfor dømme egypteren til evig fortabelse eller til det evige liv
i Osirises rige.
6. februar: Vågetjeneste
Karin Persson fra Røde Kors vil sammen med våger Lise Chammon,
fortælle om vågetjenesten, hvis formål er, at give ro og tryghed til
ensomme døende.

Nørklerne
Vi mødes torsdage i de ulige uger i sognegården kl. 19.30. Dog
holder vi juleferie fra d. 6. december og mødes igen d. 17. 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!
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Samtale-spisning =
Fællesspisning og samtale
Fredag d. 18. januar kl. 18 – 20
Vi mødes i sognegården til fællesspisning og snak! Aftenen
indledes med en fortælling eller lignende, som kan danne
rammen om snakken, men der er også plads til snak om alt
muligt andet. Middagen består af hverdagsmad – lavet af en flok
frivillige. Tilmelding nødvendigt til Charlotte senest d. 13. januar.
Der er begrænset antal pladser.
Vil du være med til at lave maden, så meld dig også til Charlotte!

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. Torsdag d. 24. januar kl. 19.30.
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Klimaforandringer rammer os alle, men særligt stærkt i verdens
fattigste lande, hvor der mangler kloaksystemer, broer – og vand,
når tørken tømmer depoterne. Men løsningerne findes. Som
indsamler er du med til at samle ind til broer, diger, flugtveje,
men også rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken.
Vær med, når vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp, søndag
d. 10. marts. Meld dig som indsamler til Charlotte på 48 26 52 53
eller chch@km.dk
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Fælles Pastorats-foredrag med Kristian Leth:

Håb – et forsvar for
fremtiden
Tirsdag den 29. januar kl. 19.30 i sognegården
Dette foredrag er et helhjertet forsvar for håbet og en veldokumenteret
afvisning af den dommedag, medierne fortæller os er på vej, underbygget af masser af data og interviews med internationale videnskabs
mænd og eksperter, som sagligt argumenterer for, at vi skal mane
frygten i jorden. Kristian Leth forklarer, hvorfor vi egentlig burde være
mere optimistiske nu, i denne tid, end nogensinde før.
Vi mennesker har altid forudsagt verdens nært forestående undergang.
I dag er det frygten for hvad klima, terror og pandemier vil resultere i.
Det er blevet umoderne at håbe og tro på, at det kan være anderledes.
Optimisme er naivt. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor har vi mennesker altid frygtet fremtiden? Og er det egentlig mere velbegrundet i
dag end tidligere? Og hvad gør det ved os som mennesker, at have
frygten som grundtone i livet?
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Fælles foredragsrække:

Alting har en tid
Det gamle Testamente i ord og billeder
Mandag den 26. november 2018 kl. 19.30 i Præstevang Kirke:
Tine Lindhardt: Kvindeskikkelser i Bibelen.
Man hører undertiden nogen sige, at Bibelen kun handler om
mænd. Men der tager man fejl. Der er flere markante kvinder,
som med list og snilde, vilje, styrke, snarrådighed og handlekraft sætter kraftige spor på den bibelske fortælling. Biskop Tine Lindhardt
overvejer, hvorfor disse ofte provokerende kvindehistorier overhovedet får
plads i Bibelen, og hvad der kan være meningen med dem.
Onsdag den 9. januar 2019 kl. 19.30 i Ullerød Kirke:
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Dronningen af Saba
og Kong Salomon
Foredraget er baseret på Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman
“Dronningen af Saba og Kong Salomon” fra 2015. En levende og
vedkommende fortælling i Anne Lises egen version af en 3000
år gammel historie om kærlighed, strid, alliancer, tro, ritualer og magt
mellem Makeda og Salomon, som er en skildring af to af Bibelens
legendariske skikkelser.
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30 i Gørløse Kirke:
Koncertfortælling om JOB
Det er den bibelske fortælling om Job omskrevet af den østrigske forfatter
Joseph Roth i 1930. En antihelt i familie med Woody Allen m.m. fortalt
ind i klezmermusikkens toneunivers af Jens Schou på klarinet, Nis BankMikkelsen som oplæser og Anders Singh Vesterdahl på harmonika.
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