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Forsiden og herover:
Aftengudstjeneste
under åben himmel
på den skønneste
sommeraften

… til din
ihukommelse
og til stadfæstelse i
troen på
syndernes
forladelse!

intentionen med reformationen, men
endte med at blive en af følgevirkningerne, at liturgien, ordene, der
siges i forbindelse med gudstjenestens
ritualer, blev forståelige på en ny
måde, da de latinske ord blev oversat
til dansk.

Ja, sådan lyder det søndag efter
søndag, når vi holder nadver i Nr.
Herlev kirke. Men hvad i alverden
betyder de ord mon? Trænger kirken
til en sproglig fornyelse?
Tradition og fornyelse
Kirkens ord og handlinger har altid
stået i spænd mellem tradition og
fornyelse. Reformationen var bl.a. et
resultat på netop dette. Det var ikke

I disse år har biskopperne nedsat en
liturgi-kommission, som skal se på
Folkekirkens liturgier. Vores nuværende ritualbog og gudstjeneste
ordning er fra 1992, hvilket jo i
kirkens sammenhæng ikke er særligt
længe siden. Men der er alligevel sket
rigtig meget siden da! Flere nye bud på
bønner og salmer – og alternative
ritualer er udgivet og afprøvet forskellige steder.
Hvad vil vi?
Gennem flere år har menighedsrådet
sammen med mig ønsket at arbejde
med vores liturgi i Nr. Herlev kirke.
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I vinterens løb inviterede vi til et
debatmøde med menigheden. Et rigtig
godt møde hvor vi talte om fordele og
ulemper ved både fornyelse og ved at
fastholde de gamle ord. Der er noget
dejligt i ord, man ikke helt forstår, ord
man kan vokse i, ord som kroppen
kender og genkender. Men der er også
noget inspirerende ved nye ord, som
pludselig åbner for nye vinkler og
tanker. Ord som måske er lettere at
forstå?!
Der er ønsker om både fornyelse og om
at bevare det traditionelle i menig
heden. Det er ikke et problem – men
en rigdom! Menighedsrådet har derfor
ansøgt biskoppen om en prøveperiode

på 2 år, hvor vi en gang om måneden
afprøver nye ritualer. Men kun en gang
om måneden. De andre søndag vil
ligne det vi kender.
Fra oktober vil vi prøve noget nyt den
første søndag i måneden. Vi skal altså
prøve og opleve – og tænke i den næste
tid! Efter prøveperioden må en evaluering – også i fællesskab med menig
heden – afgøre hvad vi ønsker frem
over. Gudstjenesten er jo fælles for os
alle, så i fællesskab må vi finde ud af
hvad vi vil. Jeg glæder mig til at prøve
og til at snakke!
Charlotte Chammon

Musikgudstjeneste
Søndag d. 7. oktober kl. 14
Vores dygtige organist og sanger, Elisabeth
og Mette, vil udfolde sig musikalsk på orgel,
klarinet, tværfløjte og klaver – sammen
og hver for sig til denne særlige
musik-gudstjeneste.
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Høstgudstjeneste
søndag d. 30. september kl. 10
En gudstjeneste hvor temaet er efterår, høst og tak! Medbring gerne
”høst” til høstbordet i kirken og til auktionen i sognegården under
kirkekaffen. Konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten. Tilmelding
ikke nødvendigt – og HUSK små – og stor-pengene til auktionen.
MEN det er også ”Fyld Danmarks Kirker” – dag!
Ideen bag konceptet er at få mennesker, der er vant til at gå
i kirke til at invitere andre med til gudstjeneste den dag!
Det er nemlig meget lettere at tage sig sammen, hvis man
får en indbydelse og nogen at føles med. Så derfor:
Tag din nabo, din tante, din bedste ven eller din
tandlæge med i kirke den dag og giv dem en god
oplevelse af en gudstjeneste og et fællesskab!

Fyld
Danmarks
Kirker-dag

Munkeøl - et foredrag
med smagsprøver
Onsdag d. 21. november kl. 19.30
I århundreder har munke og nonner brygget fremragende øl til
fromme troende på pilgrimsfærd. Bag klostrets mure kunne man
søge ly og blive beværtet med sundt og godt bryg.
Denne tradition bliver videreført i Belgien på cistercienserordenens
klostre og især af de berømte trappistordensbrødre. Carsten
Berthelsen, øl-entusiast og forfatter til flere bøger om øl, fortæller
historien om verdens bedste munkeøl – og uddeler smagsprøver!
Der er begrænset antal pladser, tilmelding er derfor nødvendigt
til Charlotte!
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
September
Søndag d. 9. september kl. 10
15. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 16. september kl. 10
16. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Prædikant Jim Vendersbo

Søndag d. 23. september kl. 10
Charlotte Chammon
17. søndag efter trinitatis		
Søndag d. 30. september kl. 10
18. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Høst-gudstjeneste &
Fyld Danmarks kirker!
Læs mere s. 5

Oktober
Søndag d. 7. oktober kl. 14
19. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Musikgudstjeneste
Læs mere s. 4

Tirsdag d. 9. oktober kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 14. oktober kl. 10
i Uvelse Kirke
20. søndag efter trinitatis

Frida Guld Tolentino

6

Søndag d. 21. oktober kl. 10
21. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 28. oktober kl. 10
22. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

November
Søndag d. 4. november kl. 19.30
Alle Helgens

Charlotte Chammon
Læs mere s. 9

Onsdag d. 7. november kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 11. november kl. 10
24. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Rock-gudstjeneste, læs mere side 11

Søndag d. 18. november
kl. 10 i Uvelse kirke
25. søndag efter trinitatis

NN

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
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Nr. Herlev kirkes kor
Hver mandag synger koret gospel og rytmiske sange i sognegården fra
19.30 – 21.40! Har du lyst til at være med? Så mød op og prøv et par
gange! Du kan også kontakte Charlotte for nærmere oplysninger!

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 er kaffe
på kanden – også hvis man bare går forbi og har lyst til at kigge ind.
Der kan nemlig godt snakkes, mens der arbejdes!

Stilhed, ord, musik og sang
Onsdag d. 28. 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. 4. 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.

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!
20. september: Kongens fald af Johannes V. Jensen
23. oktober: En uskyldig familie af Katrine Marie Guldager
27. november: Fisk har ingen fødder af Jón K. Stefansson
OBS! Ja, det er 1 torsdag og 2 tirsdage! Alle dage
kl. 19.30 i sognegården.
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Eftermiddagshøjskole
– NU Formiddagshøjskole!
På grund af eftermiddagsundervisning tirsdag- fredag af konfirmander
og minikonfirmander har vi i denne sæson været nødt til at flytte dag
og tidspunkt!
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården.
12. september: Ofringer i oldtiden
Pernille Pantmann, museumsinspektør og
arkæolog, Museum Nordsjælland, fortæller
om ofringer i oldtiden med udgangspunkt
i udgravningerne ved Salpetermosen!

		
			
			

10. oktober: Bier
Hobby-biavler gennem mange år, Per Jacobsen
fortæller om bier.

14. november: Planters evne til at kommunikere
Marianne Philipp fra Nr. Herlev vil fortælle om planters evne til at
kommunikere. De kommunikerer med andre organismer (planter så
vel som dyr) via farver, dufte og hormoner.
Det – og om betydningen af blomster og frugters farver, om betydningen af træers efterårsfarver og om kemisk forsvar mod planteædende
insekter, vil Marianne fortælle om.
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Spaghetti-gudstjenester
Nu forklædt som Boller i
Karry-gudstjeneste
i oktober!
Tirsdag d. 9. oktober og onsdag d. 7. 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!

Rock-gudstjeneste
Søndag d. 11. november kl. 10
Endnu engang træder Team Vest band, bestående af organister og
kirkesangere fra Ullerød, Tjæreby-Alsønderup og Nr. Herlev kirker,
sammen for at levere musikken til en særlig gudstjeneste.
Denne gang vil det være Magtens Korridorers
musik og tekster – og præsten vil forsøge
at forkynde ud fra dem! Kan det mon
lade sig gøre? Kom selv og vurdér!
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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 i sognegården kl. 19.30 d. 18. september, d. 24. oktober
og d. 20. november. Tilmelding til Charlotte senest dagen før!

Babysalmesang
Tirsdag d. 11. september starter vi et nyt hold Babysalmesang for børn
mellem 3 mdr. og 1 år og deres forældre. Tilmelding til Charlotte er
nødvendigt, tlf. 48 26 52 53

Gribskovpilgrimmene går stadig!
Vil du med? Læs mere på www.gribskovpilgrim.dk
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Økumenisk Samtalesalon
Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.00 i Præstevang kirke:

• Kristendom – én tro, forskellige kirker!
• Hvorfor er kristendom og tro vigtig for mig?
• Hvorfor valgte jeg denne kirke?
Medlemmer fra Frikirken, Folkekirken og Den Katolske Kirke giver
hver deres bud på spørgsmålene.

Himmelske toner
Sidste sæsons foredragsrækkes sidste arrangement måtte desværre
aflyses! Der er en ny chance tirsdag d. 25. september kl. 19.30 i
Præstevang kirke:
John Frandsen fortæller om sit store værk ”Requiem”
- uropført i 2013 i Danmarks Radio. Et requiem er en
dødsmesse med anvendelse af hele det traditionelle,
latinske ritual. Ind imellem de latinske tekster har John
Frandsen flettet moderne danske salmetekster af Simon
Grotrian. På trods af titlen kalder John Frandsen selv
værket for en messe for livet.
Hvad får en dansk komponist i det 21. århundrede til at
kaste sig ud i en sådan opgave? John Frandsen fortæller
om sine tanker – og om forholdet mellem det tidløse
ritual og det pulserende liv, mellem tradition og fornyelse.
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Fælles foredragsrække:

Alting har en tid
Det gamle Testamente i ord og billeder
Det gamle Testamente indeholder en rigdom af spændende
fortællinger og billeder; historier om fantastiske og helt almindelige
menneskeskæbner og om en Gud, der åbenbarer sig og griber ind i
menneskelivets gang på ganske forskellig vis. Det er historier om
mænd og kvinder – og om deres forhold til Gud. Med denne foredrags
række vil vi gerne servere lidt af den rigdom fra forskellige indgangsvinkler!
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård:
Hans Jørgen Lundager Jensen:

Den glødende sky: Tempelreligion
i Det gamle Testamente
Bibelen rummer ikke én lære, én religion, men flere religionsformer. I
Det gamle Testamente findes en form for religion, der vil forekomme
de fleste nutidige mennesker sælsom: Den ‘præstelige’ – dvs. gudsdyrkelse sådan som præsterne ved templet i Jerusalem mente, at
gudsdyrkelse burde foregå.
Her var det vigtige ikke fortællinger om Guds store gerninger i fortiden eller belæringer af israelitterne i nutiden. Den form for religion
var mestendels tavs, for præster sagde næsten ikke noget. Det var en
religion, der meddelte sig igennem steder, ting, smag, syn og duft. Det
vigtige var her, hvem og hvad der var helligt eller profant, urent eller
rent. Gud var ikke en kriger eller en fader i himlen – han var en
glødende sky, der var kommet til menneskene og som let kunne
forsvinde igen.
14

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 en Sara, en Rebekka, Rakel, Ruth,
Tamar, Batseba, for nu at nævne nogle af de mere 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.

Biskop Tine Lindhardt

Professor, Teologisk Fakultet i Aarhus,
Hans Jørgen Lundager Jensen
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