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Kirkerne kan
da ikke lukke?
Eller kan de? Ja, det kunne de… men
det var da lidt af en overraskelse for
mig – ja, for os alle sammen, at man
kunne lukke et helt samfund ned med
et enkelt pressemøde, – også kirkerne!
Naivt tænkte jeg: Ja, det er så de her
cirka 2½ uges tid, vi skal holde lukket
og så åbner vi igen. For vi kan da ikke
være lukket til påske. Det kan man da
ikke! Eller kan man? Ja, det kunne
man!
Hvad gør man så? Hvordan holder
man så gudstjenester? Hvordan er man
så præst? Det var ukendt land, på alle
måder! Vi måtte tænke alternativt! Og
heldigvis var min gode kollega i
Uvelse, Kim, helt med på, at det skulle
være sådan!

overraskelse det var at opdage, hvor
mange som så med! Forrygende og
opløftende! TAK til jer alle! Det har
været afgørende for at kunne holde
gudstjeneste på den måde, at I har
været derude på den anden side af
skærmen og har set med. OG ikke
mindst kommenteret i mails, på
Facebook og på YouTube kanalen.
Ja, flere har faktisk udtrykt stor glæde
ved at gå til gudstjeneste på denne
måde, og har udtrykt et ønske om, at
vi bliver ved. Man kan nemlig blive i
nattøjet, måske endda blive i sengen!
Andre har haft katten med til guds
tjeneste eller spillet Kalaha imens.
Nogle har indrømmet, at de nu går i
kirke hver søndag, men jeg har lovet
ikke at afsløre, hvem det er ...

En tak til alle som så med!
En YouTube-gudstjeneste, som blev
sendt ud med link lørdag og lagt på
både hjemmesiden og kirkernes
facebooksider, blev resultatet af det
første famlende forsøg. Og sikke en

Skærtorsdag var vi meget spændte på,
om det kunne lade sig gøre, at holde
nadver på denne måde. Men at dømme
ud fra jeres billeder og kommentarer,
så virkede også det. Og serveringen var
meget varieret. Fra portvin til juice, fra
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kiks til pålægschokolademadder! Ja,
selv ønskesalmegudstjeneste var
muligt!
Det har været en meget anderledes
måde at være præst på. Fx kunne vi
tage det om, hvis vi fjumrede for
meget i det ... Nogle af jer har på
Facebook set, hvor galt det kan gå! Det
bliver svært at gøre, når vi nu om lidt
åbner igen.
I skrivende stund venter vi på retnings
linjer, men selv om det har været sjovt
at være nytænkende, kreativ og
alternativ, så glæder jeg mig nu til, at
vi skal holde gudstjeneste sammen
igen i samme rum, også selv om det
nok bliver anderledes, end vi er vant
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til. For gudstjeneste er fællesskab i
troen på Gud og Jesus og Helligånden.
Det er fællesskab med jer! Guds
tjenesten er jo hverken præstens,
menighedsrådets eller kirkens. Gudstjenesten er vores i fællesskab – og det
glæder jeg mig meget til igen at være
en del af, sammen med jer.
Og så kan det da godt være, at vi
fremover – i hvert fald nogle gange –
skal lave noget, som kan ses hjemmefra. Men husk også, at for mig må I
hjertens gerne komme til gudstjeneste
i nattøj…
På glædeligt gensyn!
Charlotte Chammon

Virtuel Sommerkoncert med koret
Onsdag d. 10. juni kl. 19.30
Virtuel koncert er i dette forår ”det nye sorte”! Vi er sprunget med på
bølgen! Til den virtuelle sommerkoncert vil koret stå i kirken og I
sidder hjemme foran skærmene! Koncerten kan ses på Facebook og på
vores hjemmeside www.nrherlevkirke.dk
Glæd jer til en lille koncert fyldt med opløftende og håbefuld gospelmusik og rytmiske sange.

Nørklerne
Mødes hver anden torsdag i ulige uger kl. 19.30 – 21.15, hvor vi
strikker og snakker og hygger. Alle de fine ting som produceres går til
Røde Kors, til nødhjælp i verden og til sårbare i Danmark.
Sommerferieafslutning torsdag d. 18. juni kl. 12.30 – 14.30
Vi starter op igen efter sommerferien torsdag d. 27. august kl. 19.30.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Nye retningslinjer for genåbning af kirkerne i Danmark, pr. 18. maj 2020: Der må
i skrivende stund være maksimalt 42 kirkegængere i Nr. Herlev kirke, fordelt med
2 meters afstand. Men antallet afhænger også af hvor mange familier, ægtepar og
enlige, som kommer.
Man må nemlig gerne sidde tæt med dem, man normalt deler husstand med,
men ikke med andre. Altså kan vi godt risikere, at vi ikke helt kan være de
maksimale 42 kirkegængere.
Reglerne gælder for nuværende. Opdateringer af reglerne vil altid kunne findes
på www.nrherlevkirke.dk.

Maj
Pinsedag 31. maj kl. 10

Charlotte Chammon

Juni
2. Pinsedag 1. juni kl. 10
		
		
		

Charlotte Chammon
OBS! I Nr. Herlev kirke, da fælles
2. pinsedagsgudstjeneste ikke er
mulig i år.

Søndag d. 7. juni kl. 10
i Uvelse Kirke
Trinitatis

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 14. juni kl. 10
1. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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Søndag d. 21. juni kl. 10
2. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 28. juni kl. 10
i Uvelse Kirke
3. søndag efter trinitatis

Kim Fischer Nielsen

Juli
Søndag d. 5. juli kl. 10
4. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 12. juli kl. 19.30
5. søndag efter trinitatis
		
		

Charlotte Chammon
Gudstjeneste på kirkegården, hvis 		
sundhedsmyndighederne tillader
det! Tjek www.nrherlevkirke.dk

Søndag d. 19. juli kl. 10
i Uvelse kirke
6. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 26. juli

Vi henviser til nabokirkerne

August
Søndag d. 2. august kl. 9
8. søndag efter trinitatis

Andreas Riis Damgaard

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

Kim Fischer Nielsen
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Søndag d. 16. august kl. 10
10. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Søndag d. 23. august kl. 10
Charlotte Chammon
11. søndag efter trinitatis		
Søndag d. 30. august kl. 10
12. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Konfirmation

September
Søndag d. 6. september kl. 10
13. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 20. september kl. 10
15. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
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Del en bog
For de læselystne! Vi mødes og deler vores læse
oplevelser, kl. 19.30 i sognegården. Forespørgsel
om ledige pladser rettes til Charlotte.
Vi slutter denne sæson af med at mødes
torsdag d. 11. juni kl. 19.30.
Her deler vi Anne-Cathrine Riebnitzskys
”Smaragdsliberen”.

Babysalmesang
Tirsdag formiddag fra kl. 10 – 11
Nyt hold starter op tirsdag d. 8. september.
Vi synger salmer, laver rytmik, danser og hygger.
For babyer mellem 3 mdr. og 1 år – og deres mødre
eller fædre. Tilmelding til Charlotte er nødvendigt!
På tlf. 48 26 52 53 eller chch@km.dk
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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
Sognepræst
Kim Fischer Nielsen
Uvelse præstegård
tlf. 48 27 82 87 eller
kfn@km.dk
Sekretær til kirkebogsføring
Det fælles kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
3400 Hillerød
tlf. 70 23 03 93 #2
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Ledende graver
Tina Albretchsen
træffes på tlf. 30 31 89 83

Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Menighedsrådet

Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød

Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 40 22 78 96
Kirkeværge
Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt

Tine Bendix
Hulvejen 7
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk

Forside: Billeder fra optagelserne af
online-gudstjenesterne og fra stuerne,
hvorfra der blev set med.

Formiddagshøjskole
Onsdage kl. 10.30 – 12.30 i sognegården.
Tilmelding er ikke nødvendig.
9. september: Frederik d. II’s kanaler
I vores lokalområde ligger de synlige rester af de vældige kanalsystemer, Frederik d. II lod grave i slutningen af 1500-tallet. Man skal bare
bevæge sig ind i skoven. Var det nu også svenskerne, der gravede
kanalerne? Er det rigtig, at vandet i slotssøen kommer fra disse
kanaler? Christian Obel, der til daglig underviser
på Teknisk gymnasium i Hillerød har overtaget sin
fars interesse for kanalernes historie. Han fortæller
med glimt i øjet og har også en del anekdoter med.
En af dem er også en glemt industri i vores
lokalområde.

OBS
Pr. 18. maj må der være 26 personer i sognegårdens sal. Om
disse retningslinjer gælder til september vides ikke. Tjek
hjemmesiden for opdateringer.
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Offentligt Menighedsmøde
om meninghedsrådsvalget 2020
Onsdag d. 19. august kl. 19.30
Nu er efterårets menighedsrådsvalg lige straks på trapperne! Dette
offentlige menighedsmøde har allerede været fastsat 2 gange i løbet af
forår og forsommer – men er nu skubbet helt til august.
Der er pr. 1. januar trådt en ny valglov i kraft, som indebærer at
medlemmerne af menighedsrådet vælges på en valgforsamling
d. 15. september – se annoncen på side 13!
Den nye valgreform foreskriver også, at der indledes med et offentligt
menighedsmøde. Her vil menighedsrådet informere om menigheds
rådsarbejdet i den forløbne periode. Om kommende opgaver, datoer og
regler for valgforsamlingen og antal af kandidater, der skal vælges.
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.
Af kommende emner for menighedsrådets arbejde kan nævnes arbejdet med den nye bydel Favrholm og den kirkelige betjening dér. Men
også overvejelser omkring varmeanlægget i kirken, som soder uhensigtsmæssigt meget. En kirkefestival er i støbeskeen til næste år…
Kom og hør om arbejdet og vær med til at sætte dit præg på vores
lokale kirkeliv. Og har du lyst til at være med, så meld dig som
kommende kandidat til menighedsrådet!
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Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 15. september kl. 19.30

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Sted: Sognegården,
Kirkepladsen, Nr. Herlev, 3400
Hillerød

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk
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