Februar 2020

Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• Koncert med Singers
• Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
og affaldsindsamling
• Studiekreds og foredrag om angst

Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
8. marts 2020 kan du være med til at gøre en forskel for klimaet og
verdens fattigste. Her samler vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp ind
til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne.
Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række,
når oversvømmelser eller tørke rammer.
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi
tørken hærger og høsten slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk,
eller når floderne går over deres breder. Fælles for befolkningerne er, at
de ikke selv har skabt de problemer, som de betaler prisen for. Verdens
fattigste har brug for konkret hjælp
I verdens fattigste lande er der brug for konkret hjælp til at håndtere tørke
og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for år. Her rammer forandringerne ikke kun fremtidens,
men også nutidens børn.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed
Vær med til at gøre en forskel – meld dig som indsamler til Charlotte
på chch@km.dk

Hvad
endte det
så med?
Nogle opdagede det, andre ikke, men
jeg havde studieorlov fra 1. oktober
2019 og året ud, til at læse og fordybe
mig i temaet: Gudsbilleder!
Og hvad har du så lært? Er du blevet
klogere? Det har været nogle af de
spørgsmål, jeg har fået, både i løbet af
orloven og efterfølgende. Hvad er så
lige de korte svar på de spørgsmål?
Selvfølgelig! har jeg svaret på
spørgsmålet, om jeg er blevet klog.
Helt vildt klog! Efterfølgende har jeg
uddybet med, at jeg er blevet både
provokeret og har fået sat tankerne i
gang. Endnu ved jeg ikke, hvor de
bærer mig hen.
Studieorlovens læsning endte med at
blive en vandring gennem dogmatikken og kristologien – både de gamle
klassiske og historiske tanker, men
også gennem den nyere og nyeste
dogmatik. Hvad kan vi sige om Gud og
Jesus og deres indbyrdes forhold,
hvordan kan vi forklare, at Jesus er
Guds søn og hvad betyder det, at han
er det?

Hele tanken om Guds almagt og
problematikken om, hvor det onde
kommer fra, er blevet provokeret.
Nogle mener vi skal afskaffe tanken
om Guds almagt og kun stå ved korsets
fod som de gudsforladte – og her møde
den gudsforladte Gud! Andre kalder på
treenigheden som forklaring på,
hvordan det hele hænger sammen.
Min alterbog er fyldt med gule post-its
med henvisninger til forskellige sider i
bøgerne, som jeg skal slå op i, når jeg
skal prædike til påske og pinse og jul
– og indimellem.
Om I kan fornemme en forandring,
ved jeg ikke – om der overhovedet er
en forandring?! Men autopiloten er i
hvert fald slået fra for en tid – og jeg
har lyst til at læse mere! Og ikke
mindst at snakke med jer om det hele.
Læs mere om en studiekreds om
Gudsbilleder længere omme i bladet.
Charlotte Chammon
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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!
Torsdag d. 6. februar kl. 19.30
Jon Kalman Stefánsson: Englenes sorg

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!

Torsdag d. 5. marts kl. 19.30
Jon Kalman Stefánsson: Menneskets hjerte
Torsdag d. 16. april kl. 19.30
Anne-Cathrine Riebnitzsky:
Smaragdsliberen

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!

Stilhed, ord, musik og sang
- er vinterens anderledes og mere meditative gudstjenester, hvor
stilheden, ordene, musikken og sangen får anden vægt og fylde.
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30 om lovprisninger og den gammeltestamentlige salmist.
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30 med fastetema om frådseri og andre
dødssynder - og a Capella sang!
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Spaghetti–gudstjeneste for
børn og deres voksne
– eller hvad menuen nu byder på, er børnevenlig gudstjenester i
kirken med efterfølgende aftensmad i sognegården. Tilmelding er ikke
nødvendig! Find datoerne i gudstjenestelisten.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Februar
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 15. marts kl. 10
3. søndag i fasten

Charlotte Chammon

Søndag d. 9 februar kl. 10
Septuagesima

Charlotte Chammon

Onsdag d. 18. marts kl. 17
Spaghettigudstjeneste

Charlotte Chammon

Søndag d. 16. februar kl. 10 i
Uvelse kirke
Seksagesima

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 22. marts kl. 10
Midfaste

Charlotte Chammon

Charlotte Chammon
Konfirmanderne medvirker!
Læs mere s. 5

Søndag d. 29. marts kl. 10
Mariæ Bebudelsesdag

Charlotte Chammon

Søndag d. 23. februar kl. 10
Fastelavn

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

Charlotte Chammon

Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 8. marts kl. 10
2. søndag i fasten
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Charlotte Chammon
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp, læs mere s. 2

April
Søndag d. 5. april kl. 10
i Uvelse kirke
Palmesøndag

Kim Fischer Nielsen

Skærtorsdag d. 9. april kl. 17

Charlotte Chammon &
Kim Fischer Nielsen
Fællesspisning – læs mere s. 13

Langfredag d. 10. april kl. 10
– med musik og eftertænksomhed

Charlotte Chammon

Påskedag d. 12. april kl. 10

Charlotte Chammon

2. Påskedag d. 13. april kl. 10

Charlotte Chammon
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Foredrag
Christian Hjortkjær

Søndag d. 19. april kl. 10
1. søndag efter påske

Charlotte Chammon

Tirsdag d. 21. april kl. 17

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Eksistentiel angst – Søren Kierkegaard
og kampen for menneskets frihed.

Søndag d. 26. april kl. 10
2. søndag efter påske

Charlotte Chammon
Konfirmation

Torsdag d. 30. april kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård
Dette er det sidste foredrag i den fælles provstiforedragsrække om
Angst. Denne gang ved ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær:
Er angst sygdom, vi skal helbredes fra, eller selve det vilkår, der gør os
til mennesker? For Kierkegaard var og er den begge dele.

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

Charlotte Chammon

St. Bededag d. 8. maj kl. 10 + 12

Charlotte Chammon
Konfirmation

Angsten er der som et grundvilkår. Derfor er spørgsmålet i stedet,
om vi vil løbe fra den, eller tør stå der ved afgrunden
– og lære af den?

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

Charlotte Chammon
Konfirmation

Søndag d. 17. maj kl. 10
5. søndag efter påske

Charlotte Chammon

Kr. Himmelfartsdag 21. maj kl. 10
i Uvelse kirke

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 24. maj kl. 10
6. søndag efter påske

Charlotte Chammon

Maj

Koncert med
Singers
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Nr. Herlev kirke
Singers er en af Danmarks stærkeste acappella grupper og synger
groovy pop og jazzklassikere. De 5 sangere er prisbelønnet for deres
stærke solister, lækre arrangementer og skøn lyd.
Man glemmer helt, at musikken mangler og det kun er stemmer der
høres. Der er garanti for en medlevende og skøn koncert, hvor det er
svært ikke at synge med på gode, kendte og elskede numre!
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Skærtorsdag d. 9. april 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. 3. april. Der er kun plads til 80 spisende
– så tøv ikke for længe med tilmeldingen!

Studiekreds om Gudsbilleder
Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30 i sognegården
Hvad betyder det, hvis vi tænker, at Gud er som en streng dommer,
eller som ”øjet i det høje”? Eller er Gud kærlighed?

Offentligt Menighedsmøde
tirsdag d. 12. maj kl. 19.30

Vi snakker om Gudsbilleder og hvad de betyder for vores forhold til
Gud og vores tro. Det kræver ingen forudsætninger ud over lysten til
og interessen for denne samtale!

Til efteråret 2020 er der valg til menighedsrådene i Danmark. Der er
pr. 1. januar trådt en ny valglov i kraft, som indebærer at medlemmerne af menighedsrådet vælges på en valgforsamling.

Tilmelding til Charlotte senest d. 20. marts.
Den nye valgreform foreskriver som indledning et offentligt menighedsmøde. Her vil menighedsrådet informere om menighedsrådsarbejdet i den forløbne periode. Om kommende opgaver, datoer og
regler for valgforsamlingen og antal af kandidater der skal vælges.

Affaldsindsamling
Lørdag d. 25. april deltager vi i affaldsindsamlingen.dk
Det er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i
naturen. Vi mødes i sognegården kl. 10 og fordeler ruterne over en kop
kaffe. Tilmelding til Charlotte på chch@km.dk
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Vi har gennem alle årene haft tradition for et konstruktivt og godt
menighedsrådsarbejde, hvor alle løfter og arbejder sammen om at
skabe de bedste rammer for kirkens liv og vækst. Et arbejde som vi
ønsker at fortsætte, gamle kandidater sammen med nye.
Kom og hør om arbejdet og vær med til at sætte dit præg på vores
lokale kirkeliv.
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