Februar 2018

Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• Påskens mange tilbud
• Affaldsindsamling
• Grøn kirke brunch
• Studiekreds
– og meget mere!

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 #2
Graver Michael Agerbo
træffes på tlf. 30 31 09 43
Nr. Herlev sognegård
tlf. 48 25 55 43
Leje af sognegård
Kontakt Charlotte.

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 40 22 78 96
Kirkeværge
Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12, Uvelse
tlf. 25 39 14 22
Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Herover: Indsættelse af
Kim Fischer Nielsen,
som er ny sognepræst
i Nr. Herlev-Uvelse
pastorat

Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Tine Bendix
Hulvejen 7
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk
Forsiden:
Konfirmanderne
holder gudstjeneste
for deres forældre og
faddere

Ryd op i dit hjem
og få et bedre liv!
Sådan lyder overskriften når man
googler Marie Kondo, som efter
sigende skulle være den nye oprydningsguru! Netflix har nemlig her i
januar fået en nye serie ”Tidying with
Marie Kondo”. Det var heldigvis gået
min næse forbi til at starte med, men
igen og igen blev denne Marie Kondo
nævnt, og så er man jo nødt til at
google!
Internettet siger, at det er med god
grund, at alle taler om Marie Kondo,
for hendes metoder til at rydde op, er
nemlig vejen til mere taknemmelighed, kontrol og harmoni i livet. At
oprydningen smitter af på alle livets
aspekter!

For et rodehoved som mig, så er det
lige til at få koldsved over!! For betyder
det så, at os, som ikke kan få styr på
rodet, heller ikke får styr på livet? Ikke
er taknemmelig og oplever harmoni?
Kontrollen synes jeg nu nok jeg har –
også over rodet. Jeg ved jo, hvilke
bunker de forskellige ting ligger i!
Der kan være mange gode grunde til
at rydde op. Det kan give både energi,
overblik og stor glæde, ingen tvivl om
det. Måske også taknemmelighed og
harmoni. De aspekter jeg har godt nok
aldrig oplevet efter oprydning, men
derfor kan de jo godt være sande
alligevel. Og sandt nok, så har de fleste
af os nok nogle bunker der kunne
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ryddes op. Men – oprydning er vel ikke
alene vejen til et bedre liv?
Det er nu meget godt at vide, at der
også er andre veje til at finde taknemmeligheden og harmonien i livet.
Fx ved at turde lægge sit liv i Guds
hænder som den man er, rodehoved
eller ej. Der, hvor der også er frelse og
kærlighed til os, som ikke er så gode
til det med at rydde op; os som ikke
orker det eller bare ikke får det gjort.

Søndag efter søndag uddeles budskabet om kærlighed og tilgivelse til alle
som ønsker at høre det.
Uden for en kirke i USA står en lysreklame, hvorpå der står: Just love
everyone, I’ll sort’em out later. God.
(Elsk nu bare alle – jeg skal nok få styr
på dem senere – underskrevet Gud.)
Charlotte Chammon

Spaghetti–gudstjeneste
for børn og deres voksne
– eller hvad menuen nu byder på, er børnevenlige
gudstjenester i kirken med efterfølgende aftensmad i
sognegården. Tilmelding er ikke nødvendigt! Find datoerne
i gudstjenestelisten.
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Sangaften:

Højskolesangbogen
– verdens bedste
sangbog. Basta!
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i sognegården
Lasse Skovgaard, med ph.d. i sundhedsvidenskab, forskningschef,
musikpædagog, organist og sanger, står for denne sangaften. Siden
Højskolesangbogen udkom første gang i 1894 har den været dansker
nes foretrukne sangbog.
Lasse Skovgaard præsenterer sangbogens historie, krydret med
anekdoter om højskolebevægelsens store skikkelser. Vi skal synge nogle
af de klassiske sange og nogle af de nye. Vi skal høre om sangenes
tilblivelse og om deres vej til den ærefulde plads i Højskolesangbogen.
Og så skal vi høre om arbejdet med den nye udgave af sangbogen,
der skal udkomme i 2020, hvor Lasse Skovgaard har været involveret
i arbejdet med at skrive bud på nye fællessange.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Februar
Søndag d. 17. februar kl. 10
Kim Fischer Nielsen
i Uvelse kirke
Septuagesima
		
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30
Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang
Søndag d. 24. februar kl. 10
Seksagesima søndag

Charlotte Chammon

Marts
Søndag d. 3. marts kl. 10
Fastelavn

Charlotte Chammon
Tøndeslagning mv. læs mere s. 9

Søndag d. 10. marts kl. 10
1. søndag i fasten

Charlotte Chammon
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, læs mere s. 13

Søndag d. 17. marts kl. 10
2. søndag i fasten

Charlotte Chammon

Søndag d. 24. marts kl. 10
i Uvelse kirke
3. søndag i fasten

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 31. marts kl. 10
Midfaste

Charlotte Chammon
Affaldsindsamling, læs mere s. 12
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April
Tirsdag d. 2. april kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 7. april kl. 10
Mariæ Bebudelse

Charlotte Chammon
Konfirmanderne medvirker

Onsdag d. 10. april kl. 17

Charlotte Chammon			
Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 14. april kl. 10
i Uvelse kirke
Palmesøndag

Kim Fischer Nielsen

Skærtorsdag d. 18. april kl. 17

Charlotte Chammon &
Kim Fischer Nielsen
Fællesspisning – læs mere s. 15

Langfredag d. 19. april kl. 10
i Uvelse kirke

Kim Fischer Nielsen &
Charlotte Chammon
Musikgudstjeneste læs mere s. 15

Påskedag d. 21. april kl. 10

Charlotte Chammon

2. Påskedag d. 22. april kl. 10

Charlotte Chammon

Søndag d. 28. april kl. 10
1. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Konfirmation
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Maj
Søndag d. 5. maj kl. 9
i Uvelse kirke
2. søndag efter påske

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 12. maj kl. 10
3. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Grøn kirke fejring m. brunch
Læs mere s. 14

Tirsdag d. 14. maj kl. 17

Charlotte Chammon
Burger-gudstjeneste

St. Bededag d. 17. maj kl. 10 + 12

Charlotte Chammon
Konfirmation

Søndag d. 19. maj kl. 10
4. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Konfirmation

Søndag d. 26. maj kl. 10
Charlotte Chammon
5. søndag efter påske		
Kr. Himmelfartsdag 30. maj kl. 10

8

Charlotte Chammon

Fastelavn
Efter en kort familievenlig gudstjeneste er der tøndeslagning
for børn og voksne på p-pladsen. Efterfølgende er der
fastelavnsboller og varm kakao i sognegården. Kom gerne
udklædt – både børn og voksne!

Samtale-spisning
= Fællesspisning
og samtale
Fredag d. 15. marts 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.
Tilmelding nødvendigt til Charlotte senest
d. 10. marts. Der er et begrænset antal pladser.

Nørklerne
Der strikkes på livet løs hver anden torsdag, i de ulige
uger, kl. 19.30 – 21.15 i sognegården til fordel for
Røde Kors - og der er altid plads til flere! Vi giver også
gerne kaffe og viser strikketøjet frem, hvis man bare
har lyst til at kigge ind!
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Formiddagshøjskole
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården. Kaffe 10 kr.

3. marts: Mercy Ships
Maskinmester Viggo Bostrup fortæller om
Mercy Ships arbejde med at bringe håb og
helbredelse ud til folk med verdens største
civile hospitalsskib.
10. april: En retro-tur til Kina
Peter Scheller viser et ægte lysbilledshow
fra en rejse til Kina, Tibet, Nepal og
Pakistan i 1987.
8. maj: Fodtøj gennem tiderne
Vivi Lena Andersson som er Museumsinspektør og
projektleder på Det Nye Københavns Museum,
fortæller om fodtøj gennem tiderne.

Stilhed, ord, musik
og sang
– er vinterens anderledes og mere meditative
gudstjenester, hvor stilheden, ordene, musikken
og sangen får anden vægt og fylde.
Onsdag d. 20. februar kl. 19.30 med Kristuskransen som tema.
Tirsdag d. 2. april kl. 19.30 med fastetiden som tema.
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Del en bog
For de læselystne! Vi mødes og deler vores læseoplevelser,
i sognegården. Tilmelding til Charlotte, der er
enkelte ledige pladser!
2. maj kl. 19.30 Vi deler: Korrektioner af Jonathan Franzen
Studiekreds om Jón Kalman Stefánssons trilogi
Tre tirsdage mødes vi om JKS’s fabelagtige trilogi om livet på Islands
vestkyst for godt 100 år siden. En fortælling om ”drengen”, der går fra
den dybeste sorg til at lære at leve med sorgen og genfinde håbet og
livsglæden.
Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30 del 1: Himmerige og Helvede
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.30 del 2: Englenes sorg
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.30 del 3: Menneskets hjerte
Tilmelding er nødvendigt til
Charlotte senest d. 1. maj.

Babysalmesang
Hver tirsdag formiddag, fra kl. 10 – 11, synger vi
salmer, laver rytmik, danser og hygger. Der er plads
til flere babyer, mellem 3. mdr. og 1 år – og deres
mødre eller fædre.
Kontakt Charlotte for nærmere oplysninger
og tilmelding.
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Kor-lørdag
– syng sammen med Nr. Herlev kirkes kor
Lørdag d. 2. marts fra kl. 10 – 16 holder Nr. Herlev kirkes kor korlørdag. Her vil vi indstudere nye numre fra bunden, i den rytmiske
genre og gospel-genren. Har du lyst til at være med den dag – for at
synge og hygge eller for at se om kor er noget for dig?
Så er du meget velkommen. Pris for deltagelse er 100 kr.
inkl. frokost, kaffe/te, frugt og kage. Betales på dagen
kontant eller med Mobile Pay.
Tilmelding til Charlotte senest
d. 28. februar.

Affaldsindsamling
Søndag d. 31. marts deltager vi i affaldsindsamlingen.dk
Det er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i
naturen. 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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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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Grøn kirke
fejring med
skøn musik!
Søndag d. 12. maj kl. 10 holder vi Grøn-kirke musikgudstjeneste.
En gudstjeneste om håb og medansvar, hvor musikken leveres af vores
dygtige musikere: Mette Due på fløjte og Elisabeth Nærum på
basklarinet og klaver. Til lejligheden får de selskab af Finn Jacobsen
på klarinet.
Efterfølgende er der lækker brunch i sognegården – tilmelding til
Charlotte senest d. 8. maj. Prisen for brunchen er 50 kr., som går til
Verdens skov (www.verdensskove.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. Tilmelding til
Charlotte seneste dagen før.
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 handler det om 2. søndag i fasten.
Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 handler det om påskedag og
2. påskedags tekster og tema.
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Skærtorsdag d. 18. april kl. 17
– fællesspisning efter gudstjenesten – som
også er fælles med Uvelse
Menuen er grillet lammekølle og kamsteg med tilbehør. Pris for
voksne er 100 kr. og for børn 0. – 7. klasse 30 kr. Børn under skole
alderen er gratis. Prisen er inkl. drikkevarer. Alle er velkomne.
Tilmelding til Charlotte senest d. 12. april. Der er plads til 80 spisende
– så tøv ikke for længe med tilmeldingen!

Langfredag d. 19. april kl. 10
i Uvelse kirke
Fælles langfredags-gudstjeneste i
Uvelse kirke med begge præster,
hvor musikken får ekstra plads og
leveres af organister og sangere
fra begge kirker!

15

