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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
Kontakt Charlotte.

Besøg fra Konfirmand Aktion og
Cambodia til konfirmandundervisningen

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev
Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12, Uvelse

Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
Kirkeværge
Lena Sabiers
Hillerød
tlf. 20 29 68 07
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Påskepyntet kirke

Tag dit
kors op og
følg mig!
På et af kalkmalerierne i Nr. Herlev
kirke har vi et billede af en af de gamle
katolske helgener, Sankt Laurentius,
liggende på en stor grill – i gang med
at blive stegt! Hvorfor dog det? Fordi
han, efter at paven var blevet henrettet, fordelte kirkens skatte blandt
de fattige – imod kejserens befaling!
En grufuld død fik han der på grill
risten. En anden helgen er Stefanus,
som vi hører om 2. juledag. Han blev
stenet ihjel, for at prædike om Jesus i
Jerusalems gader.
For os er det en ganske uvant, ja,
næsten upassende tanke, at et menne
ske kan risikere noget, fordi det er
kristent. Ja, det skræmmer os, tanken
om at ville gå i døden for ens tro, fordi
vi har mange nutidige skræmme
billeder på, hvad det at tro passioneret
også kan betyde. For os er det noget,
der hører andre religioner til
og ikke noget som har med kristendom at gøre.

Ja, i dag koster den kristne tro ingen
ting, ud over lidt skattekroner, hvis
man vil være medlem af Folkekirken.
Ja, troen er i Danmark en helt ufarlig
sag, næsten som en hyggelig gammel
oldefar, som vi kan besøge på plejehjemmet, men som ikke rigtig betyder
noget i hverdagen! Kristendommen er
på mange måder blevet til en tandløs
livsfilosofi om næstekærlighed.
Næstekærlighed er godt, især hvis den
leves ud! Det var det Jesus ville have os
til. At leve kærligheden, næstekærlig
heden. Ikke kun tænke den og prædike
den, men leve den. Bonhoeffer var en
ung tysk teolog som kæmpede imod
nazismen under 2. verdenskrig. Han
sagde: ”Først når man slipper kravet til
sig selv om at skulle realisere sig selv
ved at blive noget bestemt, og i stedet
giver sig hen til de opgaver, der nu
engang møder en… først da kaster man
sig helt i armene på Gud. ”Tag dit kors
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op og følg mig, siger Jesus. Men hvor
er det svært. At overskride vores egne
behov, at tage vores kors op og bære
det, at give os hen til bekendelsens
friske modstand!
Derfor er det nødvendigt at blive
mindet om, at kristendom er langt
mere end julemorgens idyl med
barnet i krybben. Det er at kæmpe

næstekærligheden og retfærdighedens
sag. Det er at have mod og mands
hjerte til at vedkende sig sin tro – og
leve den helt ud. At turde tage sig kors
op og følge Jesus. Og så huske at
kristendommen også er tilgivelse til
den, der fejler undervejs i forsøget!
Charlotte Chammon

Del en bog
For de læselystne! Vi mødes og deler vores læseoplevelser, kl. 19.30 i
sognegården. Tilmelding til Charlotte, der er et par ledige pladser!
8. februar Dorte Nors: Spejl, skulder, blink
8. marts Alan Drew: Haver af vand
19. april Lauren Groff: Skæbne og hævn
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Spaghetti–
gudstjeneste
for børn og
deres voksne
– eller hvad menuen nu byder på! Børnevenlig gudstjeneste i
kirken med efterfølgende aftensmad i sognegården.
Tilmelding er ikke nødvendigt!
Tirsdag d. 13. marts og onsdag d. 18. april – i kirken kl. 17.

Babysalmesang
Nyt hold er startet, men der er plads til flere
babyer og forældre. Kontakt Charlotte for
nærmere oplysninger!

Stilhed, ord, musik og sang
– er vinterens anderledes og mere meditative gudstjenester, hvor
stilheden, ordene, musikken og sangen får anden vægt og fylde –
i kirken kl. 19.30. Se datoerne i gudstjenestelisten.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev-Uvelse Pastorat
Februar
Søndag d. 11. februar kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Fastelavn, kom gerne udklædt.
Tøndeslagning og fastelavnsboller
efter gudstjenesten.

Søndag d. 18. februar kl. 10
Frida Guld Tolentino
Uvelse kirke
1. søndag i fasten
		
Torsdag d. 22. februar kl. 19.30
Charlotte Chammon
Nr. Herlev kirke
Stilhed, ord, musik og sang
Søndag d. 25. februar kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
2. søndag i fasten

Marts
Søndag d. 4. marts kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
3. søndag i fasten

Søndag d. 4. marts kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
3. søndag i fasten

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

Charlotte Chammon
Midfaste
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, læs mere s. 10
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Tirsdag d. 13. marts kl. 17
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 18. marts kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Mariæ Bebudelsesdag

Søndag d. 18. marts kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
Mariæ Bebudelsesdag

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 25. marts kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Palmesøndag

Søndag d. 25. marts kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
Palmesøndag

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 17
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Fællesspisning, læs mere side 11

Skærtorsdag d. 29. marts kl. 10
Uvelse kirke

Charlotte Chammon

Langfredag d. 30. marts kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Liturgisk musik-gudstjeneste
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Gudstjenester i
Nr. Herlev-Uvelse Pastorat
April
Søndag d. 1. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Påskedag

Søndag d. 1. april kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
Påskedag

Mandag d. 2. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
2. påskedag

Søndag d. 8. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Fridag Guld Tolentino
1. søndag efter påske

Søndag d. 15. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
2. søndag efter påske

Søndag d. 15. april kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
2. søndag efter påske

Onsdag d. 18. april kl. 17
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 22. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
3. søndag efter påske
Affaldsindsamling, læs mere s. 13

St. Bededag d. 27. april kl. 10 + 12
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Konfirmation
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St. Bededag d. 27. april kl. 10 + 12
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
Konfirmation

Søndag d. 29. april kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Konfirmation

Maj
Søndag d. 6. maj kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
5. søndag efter påske

Søndag d. 6. maj kl. 10
Uvelse kirke

Frida Guld Tolentino
5. søndag efter påske

Kr. Himmelfartsdag d. 10. maj kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
Konfirmation

Søndag d. 13. maj kl. 10
Nr. Herlev kirke

Charlotte Chammon
6. søndag efter påske
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Nye veje til håbet!
Vær med til Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling søndag 11. marts
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver
millioner af mennesker ud i nød, sult og flugt. For vi kan faktisk
hjælpe. Når du samler ind ved dørene, giver det fremtidsmuligheder
og håb til dem, der modtager hjælpen.
Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper menne
sker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner. Det er dét,
vi gør hos Folkekirkens Nødhjælp – finder de bedst mulige måder i en
hvilken som helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, sygdom,
minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden
ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robusthed i verdens mest
udsatte områder.
Der er altså rigtig gode grunde til at melde sig som indsamler til
Charlotte på 48 26 52 53 eller på chch@km.dk
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Skærtorsdag
d. 29. marts kl. 17 – fællesspisning
efter gudstjenesten
Menuen er grillet lammekølle og kamsteg med tilbehør. Pris for voksne
er 100 kr. og for børn 0.- 7. klasse 30 kr. Børn under skolealderen er gratis.
Prisen er inkl. drikkevarer. Alle er velkomne.
Tilmelding til Charlotte senest d. 22. marts. Der er plads til 80 spisende
– så tøv ikke for længe med tilmeldingen!

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.
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
6. februar: Yndlingssange og fællessang
Charlotte har valgt nogle af de sange som betyder noget for hende og
fortæller om hvorfor! Men der bliver også mulighed for at ønske en
fællessang!
6. marts: 1000 km Cello
Ida Riegels, cellist, blokfløjtenist
og komponist, har planlagt en
koncertturne på cykel langs
Rhinen med celloen bagpå, med
mere end 20 koncerter og på en
cello hun selv har bygget.
Inden afrejsen kommer Ida og fortæller om sine projekter, turneen og
cellobyggeriet – og spille en lille koncert for os.
10. april: Hellige og uhellige
Helgen-beretninger
Jakob Rönnow, tidligere sogne
præst i Vangede kirke, nu
seniorpræst, giver en uhøjtidelig
rundtur blandt nogle af de bloddryppede historier, der har haft
indflydelse på vores kalender
dage, kunstværker og navne.
8. maj: Robert Storm Petersen,
mennesket og artisten
Otto Lundgaard, sognepræst i
Ringsted, fortæller om Storm P.
og hans syn på mennesker og
Gud, livet og friheden.
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Sangaften med forstander
Jakob Mejlhede Nielsen,
Grundtvigs højskole
Onsdag 14. marts 2018 kl. 19.30 i sognegården.
Jakob har valgt nogle særlige sange, personligt
og for højskolen, som vi skal synge. Og så vil
han sige lidt om, hvad fællessang
betyder for en højskole.

Affaldsindsamling
Vi har tilmeldt os Affaldsindsamlingen 2018 søndag d. 22. april.
Vi mødes i sognegården kl. 11, efter gudstjenesten og fordeler ruterne
over en kop kaffe.
Tilmelding til Charlotte 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 menne
skesyn 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.

Gudstjenesteværksted
Hvad tænker du, når du hører søndagens prædikentekst?
Uformel samtale om næste søndags tekster og
salmer. Ingen forudsætninger er nødvendige,
kun lysten til at være med i snakken
tirsdag den 13. marts kl. 19.30.
Tilmelding til Charlotte senest
dagen før.
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Fælles foredrag: ”Himmelske toner”
Gennem en fælles foredragsrække skal vi høre om de himmelske toner
fra fortid og nutid.
Tirsdag den 10. april kl. 19:30 i Ullerød Kirke:

Bag om mennesket og
komponisten den frodige
og uudgrundelige Brahms
ved Karl Aage Rasmussen
Som den sidste af “de tre store B’er” betragtes Johannes Brahms som Bachs
og Beethovens ligemand. Men personligheden, mennesket bag hans
mange enestående musikværker - for mange et omdrejningspunkt i deres
musikalske liv – har nok de færreste et nuanceret billede af. Foredraget
forsøger at finde ind til forholdet mellem manden, komponisten og
værkerne.
Tirsdag den 8. maj kl. 19:30 i Blovstrød sognegård:

Johann Sebastian Bachs
musik og færden
ved Karl Aage Rasmussen
Ingen anden komponist i historien har været genstand for så grundig
og så langvarig granskning som Johann Sebastian Bach; talløse bøger,
afhandlinger, antologier, essays, og udredninger om hans liv og værk er
skrevet, og de senere år viser ingen tegn på manglende interesse.
Spørgsmålet om, hvorvidt Bachs musik nu også er endevendt fra alle
tænkelige synsvinkler, spørgsmål om Bachs personlige liv og tankegang
behandles her. I dette foredrag vil Karl Aage Rasmussen kaste lys over disse
spørgsmål og over mange andre ”Bach-gåder”.
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