Maj 2017

Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• Cykeltur, skovtur, kunsttur
• Sommerkoncert
• 400 års jubilæum

400 års
jubilæum
– og en
bekendelse!
I år har vi et jubilæum at fejre i
Nr. Herlev kirke. Vores gamle døbefont
fylder 400 år i år – den er altså fra
år 1617!
Døbefonten i Nr. Herlev er noget helt
særligt. Den er nemlig skåret i træ. Det
er kun ganske få steder i landet, hvor
man kan finde kirker, som har en så
gammel døbefont af træ. Den er
muligvis skåret af Laurids snedker fra
Slangerup. Vi ved, at han i 1619 blev
betalt for at lave det låg, som hører til
døbefonten. Både døbefonten og låget
er malet som var det marmor – i en
lys blå-grønlig nuance.
Døbefontens ”fødder” blev i tidens løb
meget skrøbelige og i 1862 ønskede
menigheden at få en ny døbefont –
enten af træ eller af messing, i stedet
for den gamle og meget skrøbelige
træ-døbe-font.

Til venstre: Årets konfirmander!

Derfor anskaffede man i 1868 en ny
font af kunstsandsten, som erstatning
for den gamle, som havnede i et
magasin på Frederiksborg Slot og
senere i Nationalmuseets magasin
på Esrum kloster.
I forbindelse med den store restau
rering af Nr. Herlev kirke i 1973 havde
menighedsrådet et stort ønske om at
få den gamle døbefont restaureret og
tilbage i kirken. Og det lykkedes! Den
”nye” sandstensdøbefont, røg på loftet
over kirken, hvor den står den dag i
dag. Prisen på restaureringen af
døbefonten var 15.000 kr.
Fadet, som siden 1617 havde ligget i
døbefonten, blev i 1829 støbt om. Det
omstøbte dåbsfad blev med stor
sandsynlighed også brugt i den nye
døbefont fra 1868 og det er det fad,
som ligger i døbefonten i dag.
Døbefonten er kun i ”udlån” fra
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Nationalmuseet, men de skulle efter
sigende ikke have brug for den i
magasinet, så vi kan godt forvente at
få lov til at beholde den!
En bekendelse!
Personligt har jeg brugt de første år
som præst i Nr. Herlev på at komme til
at holde af døbefonten. Ved første
øjesyn ser den både særpræget og
fjollet ud, synes jeg. Forsøget på at få

træet til at se ud som marmor virkede
fjollet på mig. Dåbens dybe betydning
i kristendommen synes jeg slet ikke
kom frem i sådan en omgang pindebrænde. Jeg savnede en stor og tung
granitdøbefont, som kunne slå fast, at
dåben er noget vi kan leve på og af
hele livet – ja, endda til evig tid.
Jeg tog mig derfor den frihed en
dag for mange år siden at ringe til
Nationalmuseet, for at høre hvilke
muligheder vi havde, hvis vi gerne
ville have en ny og måske endda en
moderne døbefont.
Jeg fik en venlig dame i røret i
Nationalmuseets kirkeafdeling, som
straks sagde, at hun da lige vil tage
mappen frem med oplysningerne om
Nr. Herlev kirke. Hun bladrede og
læste og udbrød så pludselig: Jamen, I
har jo allerede 2 døbefonte! Så kan der
altså ikke blive tale om en tredje!
Med tiden er jeg kommet til at holde
meget af vores døbefont. Tanken om,
at små børn, store børn, konfirmander
og voksne alle som en i århundreders
løb, er blevet døbt i den font er dejlig.
Så for min skyld må den gerne blive
stående de næste 400 år!
Charlotte Chammon
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Hotdog-gudstjeneste
med fejring af døbefonten
Vi fejrer døbefontens jubilæum til vores hotdog-gudstjeneste
tirsdag d. 30. maj kl. 17!
Alle 5 års og 10 års dåbsjubilarer inviteres til gudstjenesten,
men alle som er døbt i Nr. Herlev kirke er selvfølgelig
velkommen – og alle andre er også!

Pinsefejring
Pinse kalder vi også for kirkens fødselsdag. Den første pinsedag var der,
hvor kirken og kristendommen begyndte at tage form. Det fejrer vi
med lagkage til kirkekaffen efter gudstjenesten pinsedag kl. 10.
2. pinsedag fejrer vi traditionen tro med en fælles udendørsguds
tjeneste i Slotsparken i Hillerød. Gudstjenesten holdes på græsplænen
oven for Hesteskodammen ved Det lille Havehus. Tag tæppet – eller
stolen – under armen og mød op til en festlig gudstjeneste under åben
himmel. Kom gerne klædt i pinsens røde farve!
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Gudstjenester i
Nr. Herlev Kirke
Maj
Søndag d. 21. maj kl. 14
Frida Guld
i Uvelse kirke
5. søndag efter påske
		
Kr. Himmelfartsdag
Charlotte Chammon
d. 25. maj kl. 10
Prædikant Simon Schmidt
Søndag d. 28. maj kl. 10
6. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Grøn kirke fejring og
affaldsindsamling, læs mere s. 9

Tirsdag d. 30. maj kl. 17

Charlotte Chammon
Hotdog-gudstjeneste og
døbefonts-jubilæum.		

Juni
Pinsedag d. 4. juni kl. 10

Charlotte Chammon
Fødselsdagsfejring og lagkage!

2. Pinsedag d. 5. juni

Fælles gudstjeneste i Slotsparken
kl. 11 læs mere s. 5 			

Søndag d. 11. juni kl. 10
Charlotte Chammon
Trinitatis
		
Søndag d. 18. juni kl. 10.30
Charlotte Chammon
1. søndag efter trinitatis
Søndag d. 25. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis
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Charlotte Chammon

Juli
Søndag d. 2. juli kl. 10
3. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 9. juli kl. 10
4. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 16. juli kl. 10
i Uvelse kirke
5. søndag efter trinitatis

Frida Guld

Søndag d. 23. juli
– vi henviser til nabokirkerne!
6. søndag efter trinitatis
			
Søndag d. 30. juli kl. 9
Torben Ebbesen
7. søndag efter trinitatis

August
Søndag d. 6. august kl. 9
i Uvelse kirke
8. søndag efter trinitatis

Torben Ebbesen

Søndag d. 13. august kl. 10
9. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 20. august kl. 10
10. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 27. august kl. 10
11. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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September
Søndag d. 3. september kl. 10
12. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 10. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon

Svampetur
Lørdag d. 16. september kl. 10 tager vi på svampetur med skovløber og
naturvejleder Martin Wiberg. Vi mødes ved sognegården, hvorfra vi
drager afsted til Brødeskov, hvor Martin vil møde os.
Her vil han give os en kort introduktion til at finde svampe, vi leder
selv efter svampe og slutter med at gennemgå fundene
med ham. Medbring gerne en kniv og en kurv!
Turens varighed er ca. 2 – 3 timer.
Tilmelding til Charlotte på 48 26 52 53
senest d. 12. september.
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Grøn kirke-fejring
– nu med affaldsindsamling
Søndag d. 28. maj kl. 10 vil gudstjenesten have et særligt tema, nemlig
minde os om, hvorfor vi er Grøn kirke!
Efter gudstjenesten vil der være kirkekaffe med grovboller i sogne
gården – og mulighed for affaldsindsamling for dem, som har lyst
til at være med til det. Der vil være poser og handsker!
Præcis hvor man har lyst til at gå i vores lokalområde aftaler
vi på dagen! Tilmelding jer gerne til Charlotte, men det
er ikke nødvendigt!

Studiekreds om
Luthers Lille
Katekismus
Tirsdag d. 23. maj kl. 19.30 i sognegården
Vi læser Luthers Lille Katekismus i ny
oversættelse og snakker om, om den
overhovedet kan bruges til noget for
nutidsmennesker! Siger den os noget i
dag? Tilmelding til Charlotte senest d.
21. maj. Herefter modtager man
Luthers Lille Katekismus til gennemlæsning inden vi
mødes.
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Kunsttur:

Nutidige nonneklostre
med nutidig kunst
- samt forberedende foredrag!
Vældige klostre har præget næsten alle egne af Danmark før refor
mationen. Martin Luther konfronterede klostervæsenet som et misforstået kristenliv. Reformationen førte derfor til, at klosterbygningerne overgik til andet formål eller blev nedbrudt, samtidig med at
munke og nonner blev fordrevet; enten brutalt eller ’ved naturlig
afgang’.
Da grundloven indførte religionsfrihed i 1800-tallet, kunne katolicismen efterhånden forny sit fodfæste i Danmark, og klostersamfund
etablerede sig atter i en mindre målestok; nogle er opstået i dette
årtusind.
Onsdag d. 30. august drager vi på klostertur!
- Men ikke for at se på bygninger! Vi skal møde levende klostersamfund,
hvor moderne kvinder i dag har valgt at leve som nonner!
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Foreløbigt program:
Besøg på Frederiksberg hos benediktinernes St. Lioba søstre, hvor vi
skal se deres kirkerum med Maja Lisa Engelhardts 7 smukke glas
mosaikruder. Herefter besøg hos birgittinernonnerne i Maribo,
Maribo Domkirke og kirken på Engestofte gods.
Afgang kl. 8 fra Præstevang kirke, hjemkomst kl. ca. 18.
Undervejs: Kaffe og rundstykker og kage
Frokost: Egne madpakker.
Som optakt til turen er der tirsdag d. 22. august kl. 17 – ca. 19.30 et
forberedende foredrag:
Birgitte Bech fortæller om klosterhistorie og Annemarie Lund fortæller
om Luthers syn på klosterlivet. Der fortælles ikke om klosterhistorien
på selve turen, så denne optakt er en vigtig forudsætning for turen!
Pris: 350 kr.
Tilmelding åbner d. 15. juni – der er begrænset antal pladser!
Tilmeld dig til Charlotte på chch@km.dk eller 48 26 52 53.
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Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.
Lørdag d. 17. juni: Skovtur
Vi starter dagen med morgensang i kirken, hvorefter vi kører til
Helsingør, hvor vi skal besøge Museet for Søfart. Efter frokosten kører
vi til Fuglebjerggaard, som er Camille Plum’s økologiske landbrug.
Her får vi en rundvisning og vi drikker kaffe.
Pris 250 kr. inkl. frokost og kaffe – betales i bussen. Der kan også
betales med Mobile Pay. Tilmelding til Charlotte senest d. 5. juni

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
I 1984, 85 og 86 var der i Nr. Herlev træf på det område, hvor sognegården i dag ligger. Preben Rasmussen filmede fra disse træf, og
hans bror Ib redigerede. Det er der kommet en film ud af,
som Henrik Havemann vil vise os.
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.
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Sommerkoncert med
Nr. Herlev kirkes kor
Tirsdag d. 13. juni kl. 19.30
i Nr. Herlev kirke
Aftenen vil byde på en blanding
af gospel og rytmiske sange,
men også en lille afdeling,
med sange der hædrer nogle
af de store kunstnere vi har
mistet i 10’erne.

Gribskovpilgrimme
Gribskovpilgrimmene er en gruppe pilgrimsvandrere, med rod i de
lokale folkekirker og Den katolske kirke i Hillerød, som arrangerer
vandringer for alle interesserede.
Lørdag d. 10. juni er der en vandring fra Saltrup til Helsinge
gennem Gribskov og langdysserne.
Lørdag d. 2. september går vandringen fra Slangerup til Farum.
Flere oplysninger findes på hjemmesiden: www.gribskovpilgrim.dk

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.
Onsdag d. 7. juni og d. 6. september kl. 19.30 i sognegården
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.
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Påskemorgens kirkekaffe i det fri

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

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 48 26 51 61
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Kim Wilsborg
Brødeskovparken 5
Nr. Herlev

Nr. Herlev sognegård
tlf. 48 25 55 43

Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Leje af sognegård
Inge Søndergaard
tlf. 24 44 48 28

Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12, Uvelse
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Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
Kirkeværge
Lena Sabiers
Bredevang 3
Hillerød
tlf. 20 29 68 07
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Påskemorgens
gudstjeneste

Kirkerundtur 2017
søndag den 27. august, kl. 11 til 16
Prøv noget nyt! Ta’ med på en spændende cykeltur!
Du får en spændende aktiv tur til de nærmeste fire kirker. Ruten er på 25
km via små veje og stier gennem det dejlige nordsjællandske landskab.
Du kommer forbi Skævinge, Strø, Gørløse og Uvelse kirker.
Ved hver kirke er der en kort pause, hvor du kan puste ud, få en kop vand
og evt. benytte toilettet. Ved hver kirke bliver du stillet spørgsmål af lokal
karakter samt udfordret ift. din paratviden om kirkelige forhold.
Kirkerundturen starter kl. 11 ved Nørre Herlev Kirke
(efter gudstjenesten).
For at deltage skal du tilmelde dig og erlægge et startgebyr. Startgebyret
går til Folkekirkens Nødhjælp. Startgebyr er følgende: Barn/ung (til og
med 7. klasse): 25 kr. Voksen: 75 kr. og 200 kr. for en børnefamilie.
Tilmelding via mail til:
• Søren Petersen: som7soeren@gmail.com
• Anne-Marie Møller-Pedersen: anne-marie@moeller-pedersen
Ifm. tilmeldingen skal du opgive, hvor mange der tilmelder sig.
Skynd dig at tilmelde dig til en spændende oplevelse!
Sidste tilmelding den 6. august 2017
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