Maj 2018

Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• XXX
Cykeltur
• Grøn kirke-brunch med skøn musik
• 11 års koncert med koret
• Skovtur

Årets konfirmander
Brødeskov skole

Kære
konfirmander!
I dag er det Store Bededag. Men hvad
sker der egentlig Store Bededag?
Navnet hjælper os heldigvis på vej. Det
er noget med bøn! Store Bededag er
slået sammen af flere mindre bededage, derfor hedder den STORE
Bededag – og skal bruges til bøn. Ifølge
Martin Luther, så er bønnen et af
kristendommens sikre kendetegn. Bøn
er den aldrig sluttende og levende
samtale med Gud.
Men det sker, at vi misforstår det med
bøn og tænker at det er en ønske- og
bestillingsseddel. At vi, helt forbrugeragtigt kan bestille det vi mangler.… et
godt liv, en ny bil… Og får vi ikke det,
vi ønsker, så tænker vi, at det må
betyde at Gud ikke findes… eller hvad?
Bøn er noget andet end en ønskeseddel. At vi må stole på, at Gud er der.
At han hører på os og har hånd i os; Ja,
at han trækker os op af dybet, hvis vi
falder.

I gamle dage sagde man, at man, ved
konfirmationen trådte ind i de voksnes rækker. Heldigvis ved vi godt, at
det ikke er sådan! Alligevel er I på vej
ud i livet! Væk fra mors og fars trygge
hånd, bevæger I jer nu ud på egne ben
– nu skal I selv til at tænke og tro og
gøre… tage beslutninger.
Flere kunstnere har brugt billedet af
en linedanser som symbol på livet. At
livet er en linedans fx Storm P og Adi
Holzer. Begge forestiller de sig en
linedanser højt oppe på sin line,
balancerende igennem livet, fra vugge
til grav. Og lige netop i dag er det
billede meget sigende – både for jer
konfirmander, men måske især for
jeres forældre!
Indtil nu har I forældre, båret jeres
børn. I har taget dem ved hånden og
set dem tage de første vaklende skridt.
I har afleveret dem i børnehaven, >>
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i skolen 1. skoledag. Nu er I konfirmander så store, at jeg tror, at I frabeder jer
at blive fulgt ind og afslår en hånd at
holde i! Men derfor tænker jeres mor
og far alligevel over, om I mon snubler
og falder – godt nok i mere overført
betydning. Og I mærker også selv,
hvordan balancekunsten er noget der
skal læres! Gangen der på linen, livet,
er ikke altid let. Der er meget der kan
få os til at vakle og blive usikre eller
bange. Alle får vi dage, hvor vi vakler
der på linen!
Men netop, når vi vakler – så er det vi
skal huske hvad det er Store Bededag
handler om. Nemlig at vi må stole på,
at Gud er der. At han hører på os og
har hånd i os; Ja, at han trækker os op
af dybet, hvis vi falder.
Skulle I glemme, konfirmander, alt
hvad vi har talt om, så håber jeg af
hele mit hjerte, at I aldrig glemmer at

Gud er med jer over alt! At han holder
hånden under jer og over jer, skubber
jer blidt fremad i ryggen, når I har
brug for det; og holder jer tilbage, når
det går for hurtigt fremad.
Også når I føler, at I vakler, og ikke
rigtig kan holde balancen. Så er Gud
med jer. Han lovede det allerede,
dengang I blev døbt, at han ville være
med jer alle dage, indtil verdens ende.
Det betyder ikke, at vi aldrig vil vakle
eller falde. Det vil vi – det vil I! Men det
betyder, at Gud altid er med os; og vil
gribe os, når vi falder. At han river os
ud af dødens garn til sidst. Så kære
konfirmander, jeg håber at I tør stole
på Gud og træd ud på linen.
Et kæmpestort tillykke med konfirmationen.
Charlotte Chammon
Uddrag af årets konfirmandtale

Del en bog
”Hvor fire veje mødes” af Tommi Kinnunen
er vores sidste bog i denne sæson.
Vi mødes torsdag d. 17. maj kl. 19.30 i
sognegården og deler den.
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Pinsefejring
Pinse kalder vi også for kirkens fødselsdag. Den første pinsedag var den
dag, 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 udendørsgudstjeneste
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!

11 års fødselsdags koncert
med Nr. Herlev kirkes kor
Tirsdag d. 19. juni kl. 19.30 i Nr. Herlev kirke
Aftenen vil byde på en god blanding af gospel og rytmiske sange,
af gamle afstøvede repertoiresange og ny-indstuderede sange til
anledningen.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev-Uvelse Pastorat
Maj
Søndag d. 6. maj
Nr. Herlev kirke kl. 10
Uvelse kirke kl. 9

5. søndag efter påske
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Torsdag d. 10. maj
Nr. Herlev kirke kl. 10

Kr. Himmelfartsdag
Charlotte Chammon
Konfirmation

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

6. søndag efter påske
Charlotte Chammon

Søndag d. 20. maj
Nr. Herlev kirke kl. 10
Uvelse kirke kl. 10

Pinsedag
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Mandag d. 21. maj
Fælles gudstjeneste kl. 11 i Slotsparken

2. Pinsedag
Læs mere s. 5

Onsdag d. 23. maj
Nr. Herlev kirke kl. 17

Hotdog-gudstjeneste
Charlotte Chammon

Søndag d. 27. maj
Nr. Herlev kirke kl. 10

Trinitatis
Charlotte Chammon
Grøn kirke fejring, læs mere s. 11

Juni
Søndag d. 3. juni
Uvelse kirke kl. 10
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1. søndag efter trinitatis
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 10. juni
Nr. Herlev kirke kl. 10

2. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon

Søndag d. 17. juni
Nr. Herlev kirke kl. 10.30
Uvelse kirke kl. 10

3. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 24. juni
Nr. Herlev kirke kl. 10

4. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon

Juli
Søndag d. 1. juli
Nr. Herlev kirke kl. 10

5. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon

Søndag d. 8. juli
Nr. Herlev kirke kl. 10.30
Uvelse kirke kl. 19

6. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 15. juli
Nr. Herlev kirke kl. 9
Uvelse kirke kl. 10.30

7. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 22. juli
Nr. Herlev kirke kl. 19.30
Aftensgudstjeneste på kirkegården.

8. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Læs mere s. 15

Søndag d. 29. juli
Uvelse kirke kl. 9

9. søndag efter trinitatis
Torben Ebbesen
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Gudstjenester i
Nr. Herlev-Uvelse Pastorat
August
Søndag d. 5. august
Vi henviser til nabokirkerne!

10. søndag efter trinitatis

Søndag d. 12. august
Uvelse kirke kl. 10

11. søndag efter trinitatis
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 19. august
Nr. Herlev kirke kl. 10
Uvelse kirke kl. 10

12. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 26. august
Nr. Herlev kirke kl. 10
Uvelse kirke kl. 10

13. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

September
Søndag d. 2. september
Nr. Herlev kirke kl. 10

14. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon

Søndag d. 9. september
Nr. Herlev kirke kl. 10
Uvelse kirke kl. 10

15. søndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Frida Guld Tolentino

Søndag d. 16. september
Nr. Herlev kirke kl. 10

16. øndag efter trinitatis
Charlotte Chammon
Prædikant Jim Vendersbo
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OBS:

Kirken er lukket i uge
29, 30 og 31 pga.
orgelrensning

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. 16. maj kl. 19.30 i sognegården – hvor vi taler om pinsen!
Tilmelding til Charlotte senest dagen før.

Nørklerne
Nørklerne nørker for sidste gang i denne sæson
torsdag d. 24. maj. Vi starter op igen efter
sommerferien torsdag d. 30. august.

9

Eftermiddagshøjskole
Tirsdage i sognegården fra 13.30 – 15.30. Kaffe og kage koster 10 kr.

Skovtur torsdag d. 14. juni
Program:
Afgang kl. 10.30
Vi kører til Vallensbæk kirke, hvor vi skal se det kalkmaleri vi mangler
i Nr. Herlev kirke og opleve deres nye rundkirke, Hellig tre kongers
kirke.
Vi spiser sandwich i Vallensbæk sognegård, inden turen går til
Mindelunden, hvor vi får en rundvisning. Efter rundvisningen drikker
vi kaffe på Charlottenlund Fort restaurant.
Hjemkomst kl. 16 ca.
Pris 200 kr. betales i bussen, inkl. sandwich, drikkevarer, kaffe og kage.
Der kan også betales med Mobile Pay.
Tilmelding til Charlotte senest d. 10. juni
11. september: Program følger
Tjek hjemmesiden www.nrherlevkirke.dk
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Grøn kirke-fejring med grøn
brunch og skøn musik
Søndag d. 27. maj kl. 10 holder vi Grøn-kirke gudstjeneste. En gudstjeneste hvor vi husker os selv og hinanden på vores grønne ansvar.
Efterfølgende er der mulighed for at spise brunch i sognegården.
Tilmelding til Charlotte senest d. 21. maj.
Pris for brunch er 50 kr. som går til Verdens Skove (www.verdensskove.
dk), som arbejder på at skabe handlemuligheder, for folk, der gerne vil
redde verdens skove.
I forbindelse med brunchen vil Elisabeth og Mette, vores organist og
kirkesanger, spille skøn musik på klaver, tværfløjte og klarinet!

Babysalmesang
Nyt hold babysalmesang er startet om og kører hver tirsdag
frem til d. 12. juni, for babyer mellem 3 mdr. og 1 år.
Babysalmesang er sang og bevægelse, rytmik og nærvær, i ca. 45
minutter. Herefter er der kaffe og pusletid.
Tilmelding til Charlotte på 4826 5253 eller chch@km.dk
11

Kirkerundtur 2018
Søndag den 10. juni, kl. 11 til 16
Ta’ med på en spændende cykeltur!
Du får en spændende tur til de nærmeste fire kirker. Ruten er på 25
km via små veje og stier gennem det åbne 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 kan du teste din paratviden om
lokale og kirkelige forhold.
Kirkerundturen starter kl. 11 ved Nørre Herlev Kirke (efter endt
gudstjeneste).
For at deltage skal du tilmelde dig og erlægge et startgebyr. Startgebyret går til Folkekirkens Nødhjælp. (Betales på dagen, kontant eller
med MobilePay)
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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.dk
I forbindelse med tilmeldingen skal du opgive dit navn og evt. hvor
mange du tilmelder.
Skynd dig at tilmelde dig til en spændende oplevelse!
Sidste frist for tilmelding er den 3. juni 2018.
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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.
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Det friske hold bag affaldsindsamlingen
– 160 kg affald i sække + det løse

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:
Maja og Anne, 2 x friske
konfirmander fandt et
par underbukser i
skoven til affaldsindsamling

Gribskovpilgrimme
Gribskovpilgrimmene er en gruppe pilgrimsvandrere,
med rod i de lokale folkekirker og Den katolske kirke i
Hillerød, som arrangerer vandringer for alle interesserede.
23. juni går vi rundt om Farum sø, ca. 14 km
1. september går vi fra Mølle til Kullen i Sverige, 8 – 10 km.
Læs mere om mødetid og sted på hjemmesiden: www.gribskovpilgrim.dk

Sommeraftensgudstjeneste
Søndag d. 22. juli kl. 19.30
Vi håber at vejret er med os, så vi kan holde endnu en skøn aftensgudstjeneste på kirkegården, med sommersange og alternativt
akkompagnement! Hvad det består i, vil aftenen vise!
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