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Pinse
Sommeraftens-fællessang
Musikgudstjeneste og koncert
Udflugt til Glyptoteket
Årets cykeltur

For gavernes skyld eller
for troens skyld?!
I disse dage står årets konfirmationer
for døren. En rigtig stor dag i konfirmandernes liv – og i forældrenes og
familiens liv! Det har slået mig, hvor
stor en dag det er – også når man som
forælder står på sidelinjen og skal fejre
sit teenagebarn. En dag, hvor der på
forunderlig vis er hul igennem. Hvor
de lytter og er nærværende. En dag,
hvor man kan få sagt nogle af alle de
gode ting, vi så gerne vil fortælle dem.
Alligevel sker det ret så ofte – ude i
byen, når samtalen falder på konfirmander og konfirmation, at jeg bliver
spurgt: Gør de det ikke bare for festens
og gavernes skyld?! Og hver gang jeg
bliver mødt med det spørgsmål, så
overraskes jeg over, hvor konstaterende

spørgsmålet lyder. Som om, at det da
er en kendt sag, som jeg kun kan
bekræfte.
Derfor er overraskelsen også ofte stor,
når jeg siger: Nej! Og så tilføjer jeg: De
kære unge mennesker skal høre på
mig – i 2 timer en gang om ugen i hele
8-9 måneder. Og det er endda efter
skoletid – en eftermiddag fra kl. 14-16
(for nogen endda om fredagen, hvor
weekenden ellers er i gang for mange
uden for sognegården!).
Herudover skal de gå i kirke rigtig
mange gange – og langt de fleste af de
unge, ville få festen og gaverne alligevel, måske i form af en 15 års
fødselsdag eller noget lignende. Så nej,
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de kære unge mennesker gør det ikke
for gavernes eller festens skyld.
I forbindelse med konfirmandundervisningen har de unge i år lavet en
gudstjeneste for deres faddere. I den
sammenhæng spurgte jeg konfirmanderne, hvorfor de egentlig ville konfirmeres – og heldigvis så bekræftede
deres svar mit svar til verden!
Hvorfor vil du konfirmeres, spurte jeg
dem – og de svarede: Fordi jeg tror på
Gud! Fordi jeg er kristen. Fordi jeg
godt kan li’ de regler, man har i kirken
– fx at man skal behandle andre, som
man selv vil behandles. Fordi jeg tror,
at der er noget efter døden og fordi jeg
gerne vil vise Gud, at jeg virkelig tror
på ham.
Andre skrev, at det betyder noget at
skulle bekræfte. Bekræfte det mine
forældre sagde ja til i dåben. Det er en
lejlighed til selv at sige ja til Gud. At
træffe sig eget valg. At sige ja til Gud
på egne vegne. At man siger ja til at
man er kristen. Og en skrev: Jeg vil
gerne have et fællesskab at komme i.
Jeg må indrømme, at jeg er dybt
imponeret over deres meget fine og
eftertænksomme svar! Hvor mange af
os voksne ville turde sige det så

tydeligt? Og måske ligger kimen til
spørgsmålet om festen og gaverne som
anledning også her. At det for mange
af os er meget grænseoverskridende at
tale om tro i det hele taget. Jo, at der
er mere mellem himmel og jord, men
at turde tage ord som Gud og Jesus,
opstandelse og tro i munden ligger
ikke lige for for alle.
De kære unge mennesker var i hvert
fald ikke i tvivl! Og så må festen og
gaverne, det at blive fejret for et valg
man har taget, det må da også betyde
en hel del. For det er en stor dag. Det
er stort at opleve at de små børn, som
for snart en del år siden blev båret til
døbefonten, at de er blevet så store, at
de selv har forholdt sig til, om det valg
er noget de kan bruge i deres liv. Ja,
nogle af dem har måske endda selv
valgt at blive døbt i forbindelse med
konfirmationen.
Og så kan det godt være at troen
senere i livet bliver udfordret. Det gør
den vel for os alle sammen i løbet af
livet. Men at turde tage et valg, et
trosvalg, det er sejt! Det kunne vi
andre måske godt lære lidt af.
Et stort tillykke til konfirmanderne.
Charlotte Chammon

Forsiden: Den dygtige musiktrio fra Grøn kirke fejring,
Elisabeth Nærum, Finn Jacobsen og Mette Due
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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!

Sommerkoncert med koret
Onsdag d. 19. juni kl. 19.30 i Nr. Herlev kirke
Nr. Herlev kirkes kor giver sommerkoncert og et indtryk af, hvad
vinterens mange øve aftener i sognegården er gået med. Programmet
vil bestå af et bredt udvalg af rytmiske og gospelsange, fra Aretha Franklin over Abba til
Sebastian og Alberte.

Sommeraftensfællessang
Onsdag d. 3. juli kl. 19.30 synger vi sommersange og salmer, både de
nye og de gamle. Hvis vejret tillader det, synger vi under åben himmel
på kirkegården. Ellers synger vi i kirken. Aftenen akkompagneres af
Miriam Nærum på accordeon og Elisabeth Nærum på klarinet.
Kom og syng med!
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Maj
Søndag d. 26. maj kl. 19.30
i Uvelse Kirke
5. søndag efter påske

Kim Fischer Nielsen

Kr. Himmelfartsdag d. 30. maj kl. 10

Charlotte Chammon

Juni
Søndag d. 2. juni kl. 10
6. søndag efter påske

Charlotte Chammon

Pinsedag d. 9. juni kl. 10

Charlotte Chammon

2. Pinsedag d. 10. juni kl. 11

Fælles gudstjeneste
i slotsparken, læs mere s. 5

Søndag d. 16. juni kl. 10
i Uvelse Kirke
Trinitatis søndag

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 23. juni kl. 10
1. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 30. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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Juli
Søndag d. 7. juli kl. 10
3. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 14. juli kl. 10
4. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 21. juli kl. 10
i Uvelse Kirke
5. søndag efter trinitatis

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 28. juli kl. 10
6. søndag efter trinitatis

Kim Fischer Nielsen

August
Søndag d. 4. august

Vi henviser til nabokirkerne

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 18. august kl. 10
i Uvelse kirke
9. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 25. august kl. 14
10. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Musik-gudstjeneste
Læs mere s. 11
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke

September
Søndag d. 1. september kl. 10
11. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 8. september kl. 10
12. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 22. september kl. 10
14. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Høstgudstjeneste

World Clean Up Day
Vi deltager i World Clean Up Day lørdag d. 21. september kl. 10 - 12.
Sæt kryds i kalenderen og gå med ud og saml affald.
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Glyptoteket med
Ernst Clausen
(Hannibal)
Torsdag d. 20. juni tager vi på Glyptoteket med Hannibal, som vil give
os en rundvisning i museets spændende samlinger fra det gamle
Egypten. Omvisningen vil omfatte nogle enkelte statuer af konger og
guder, samt en gennemgang af det gravgods de afdøde fik med sig på
rejsen til efterlivet. Endelig vil vi kigge på et par mumier og deres
tilhørende mumiekister.
Fælles afgang fra Hillerød station med S-tog kl. 18.36
(– for egen regning). Dvs. vi mødes på Hillerød Station
kl. 18.25. Alternativt kan man mødes med os foran Glyptoteket
kl. 19.30. Tilmelding til Charlotte er nødvendigt og der er
plads til 30 deltagere.

Babysalmesang
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.
Forårets hold synger sammen sidste gang tirsdag d. 11. juni.
Nyt hold starter op efter sommerferien d. 20. august kl. 10.
Kontakt Charlotte for nærmere oplysninger og tilmelding på
tlf. 48 26 52 53 eller chch@km.dk
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Formiddagshøjskole
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården. Kaffe 10 kr.
Skovtur til Diakonissestiftelsen
onsdag d. 26. juni
Forstanderinde Søster Merete Pelle
fører an på rundvisningen. En
spændende historisk tur rundt i de
150 år gamle og imponerende bygninger, blandt andet til den ny restaurerede Emmauskirke og alterbrødsbageriet. Vi spiser frokostbuffet på Diakonissestiftelsen.
Afgang fra sognegården kl. 10 og hjemkomst igen ca. kl. 16.
Pris 100 kr. som betales i bussen, inkl. frokost, kaffe og kage. Vi drikker
kaffe på vejen hjem. Der kan benyttes Mobile Pay og der betales i
bussen.
Tilmelding er nødvendig til Charlotte senest d. 19. juni.
11. september: Ole Kollerød og hans historie – og hans datters.
På Ole Kollerøds fødselsdag, skal vi høre historien om ham. En lokalhistorisk forbryderhistorie, for Ole Kollerød begik blandt andet røveri i
Freerslev i 1835. Asger Berg, som også er kendt som Lars Kanit,
fortæller historien.

Nørklerne
Efter en produktiv sæson holder vi
sommerferie – i hvert fald fra at mødes.
Vi starter op igen efter sommerferien
torsdag d. 29. august kl. 19.30
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Musikgudstjeneste
søndag d. 25. august
med Storstrøms Blokfløjte Ensemble
Dobbeltkvartetten Storstrøms
Blokfløjte Ensemble består af ni
nuværende og tidligere blokfløjtelærere fra musikskoler i det
gamle Storstrøms Amt.
En af dem er kendt i Nr. Herlev
kirkes sammenhæng, Ole Nisbeth, som tidligere har være sangervikar
i kirken. Oprindelig er gruppen udsprunget af et musikstævne i
Vordingborg, hvor blokfløjteunderviserne spillede for eleverne.
Samspillet har nu stået på i 25 år. En del af arrangementerne
står Jens Due for.
I forbindelse med musikgudstjenesten vil
Storstrøms Blokfløjte Ensemble spille stykker
af Bach, Mozart, Poser og Marrillier.

Del en bog
For de læselystne! Vi mødes og deler vores
læseoplevelser, kl. 19.30 i sognegården.
Forespørgsel om ledige pladser rettes
til Charlotte.
Torsdag d. 19. september deler vi Bogtyven af Markus Zusak.
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Frivillige søges!
Eller måske et
lille fritidsjob?!

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
Sognepræst
Kim Fischer Nielsen
Uvelse præstegård
tlf. 48 27 82 87 eller
kfn@km.dk

I forbindelse med arrangementer
i sognegården og kirken kunne
vi godt bruge nogle frivillige til
borddækning, kaffebrygning mv.
Kunne du tænke dig at være med
i et frivilligkorps og give en hånd
med engang imellem? Eller kunne
du tænke dig at vaske op efter
større arrangementer, så har vi
måske et mindre job til dig…?
Kontakt Charlotte for yderligere
oplysninger og aftaler.

Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 40 22 78 96

Sekretær til kirkebogsføring
Det fælles kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
3400 Hillerød tlf. 70 23 03 93 #2

Kirkeværge
Anne-Marie Møller
Pedersen
Enghaven 12, Uvelse
tlf. 25 39 14 22

Ledende graver
Tina Albretchsen
træffes på tlf. 30 31 89 83

Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
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Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Tine Bendix
Hulvejen 7
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk

Kom med på årets
kirkerundtur – på cykel
Søndag den 1. september efter gudstjenesten i Nr. Herlev Kirke
Cykelturen starter ved Nr. Herlev Kirke og går til Lille Lyngby Kirke.
Efter pause og besøg i kirken kører vi retur til Nr. Herlev Kirke. Alt i
alt en tur på 32 km.
Medbring selv en madpakke og lidt drikkelse. Vi finder sammen et
hyggeligt sted at holde frokost.
Menighedsrådet sørger for refleksveste og følgebil (hvis der skulle
opstå uforudsete vanskeligheder med en enkelt cykel eller to).
I forbindelse med kirkerundturen samler menighedsrådet ind til
Folkekirkens Nødhjælp: Voksen deltager betaler 75 kr. Barn/ung (til
og med 7. klasse) betaler 25 kr. Børnefamilie betaler 200 kr.
Menighedsrådet vil gerne fornemme, hvor mange der ønsker at
deltage. Derfor kan du/I melde ind til Søren Petersen eller
Anne-Marie Møller Pedersen via mail: Som7soeren@gmail.com
eller Anne-Marie@Moeller-Pedersen.dk
Vi glæder os til at følges med dig/jer på rundturen.
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Koncertfortælling
om Job
Ny dato, da koncerten blev aflyst i foråret:
Onsdag d. 18. september kl. 19.30 i Strø kirke.
Det er den bibelske beretning om Job, manden der mistede alt og dog
holdt fast i troen på Gud.
Her som musikværk, omskrevet og tilrettelagt ud fra den østrigske
forfatter Joseph Roths bog: Job. Roman om et enkelt menneske (1930).
Fortællingen bliver her en fortælling om manden og jøden Mendel
Singer, halvt Charlie Chaplin, halvt den gammeltestamentlige Job, som
forsoner sig med sin skæbne og sin Gud, som måske, måske ikke har
skænket ham den.
Det er også en beretning om de mange jøder, der i begyndelsen af
1900-tallet udvandrede fra de østeuropæiske shettels og drog til USA.
Her ventede et nyt liv, men også et farvel til
jiddish og jødisk tradition og kultur.
Fantastisk og bevægende fortælling og
klezmermusik med Jens Skou på
klarinet og Ander Singh Vesterdal
på harmonika. Oplæser Nis Bank
Mikkelsen.
Gratis adgang.
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Kunsttur til
Odense og Østfyn
Torsdag d. 22. august 2019 med Birgitte Bech som turguide.
Turen går denne gang til Odense Domkirke med bla. Kluges maleri og
til Tornbjerg kirke med Trondur Paturssons glasmaleri. Efter frokost
besøges Ringe og Sdr. Nærå kirker og Sys Hindsbos atelier i Ringe, hvor
vi skal se udkast til nyt alterbillede i Nazarethkirken, som er sidste
stop på turen.
Afgang fra Præstevang Kirke kl. 8 med bus og hjemkomst hertil igen
ca. kl. 20.
Undervejs i bussen mellem kirkebesøgene fortæller Birgitte Bech dels
om det forgæves forsøg på at anskaffe ny kunst til Nazarethkirken og
dels om den første grundtvigske valgmenigheds opståen.
Pris inkl. morgenkaffe med rundstykker og eftermiddagskaffe med
kage 350 kr. Bemærk at man selv medbringer madpakke og drikke
varer til frokost!
Tilmelding fra d. 25/6 til Charlotte på chch@km.dk / 48 26 52 53
Der er begrænset antal pladser.
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