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Julens gudstjenester
Fremragende foredrag
Økumenisk Samtalesalon
Nr. Herlev kirkes historie

Vær med - når vi går for
klimaet den 8. marts
Til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 8. marts
samler vi ind til mennesker, der lider under klimaforandringer. Vil du
være med til at give livsnødvendig hjælp til dem, der står i første
række, når oversvømmelserne eller tørken rammer?
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker
i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på
dagsordenen. Derfor ved vi også godt, at der altid har været
naturkatastrofer – MEN aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Sikre huse og veje, så de 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
Vil du være med? Så meld dig som indsamler til Charlotte på
chch@km.dk eller på 48 26 52 53

Mørkebryder
Vinteren er kommet og den mørkeste
tid, som vi har bevæget os frem mod,
er over os. En sjælden gang imellem er
vi heldige at finde en lille solplet, når
solens stråler bryder gennem det grå
skydække, men ellers fylder vi mørket
ud med lys og skinnende farver.
I januar er det især de gule tilbudsmærker, der lyser op, mens det i
december er glimmerkugler og julelys
i alle afskygninger, der funkler.
Kalenderlys, adventslys, stearinlys på
bordet, lys på taget og i træerne
udenfor. Lys til at skabe hygge og
stemning – lys vi søger sammen
omkring. For vinteren er mere end
regnvejr og blæsevejr, frost og slud.
Det er en tid til håb; en tid hvor vi ser
fremad. For julelysene peger frem ad
mod lysenes og hjerternes fest.
Julens budskab er som en mørkebryder, der tvinger sig vej gennem mørkets altomfavnende dække og skaber
en sprække, hvor lyset kan komme

ind. I kristendommen taler vi om lyset
som den Guds søn, der blev født
menneske og delte menneskers
livsvilkår. Vi taler om ham som gik
derind, hvor det var allersværest at
være menneske – i ensomhed, smerte
– ind i døden og graven. Han brød
gennem mørket og ved hans gerninger
viste han os kærlighedens væsen. Det
er en kernesag i kristendommen.
Men det er også en erfaring vi gør os
hver eneste dag, at lyset altid finder en
vej gennem mørket, for der er altid en
revne eller en åbning, hvor lyset ikke
kan holdes tilbage. Det erfarer vi, når
vi efter stridigheder forsones igen.
Vi erfarer det, når smilet og grinet
finder vej på trods af tårerne, og vi
erfarer det, når vi på trods af en hård
dag ser lyset blafre i hinandens øjne.
Så brydes mørket af noget, der er
større end os selv.
Med ønsket om en glædelig jul,
Rosa Bech
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Fælles foredrag
med Uvelse kirke

Rushy Rashid:
Splittet mellem
2 kulturer
21. januar i Uvelse Sognegård
kl. 19.30
Hvad sker der med børnene, når far
og mor ikke kommer fra Danmark?
Hvor hører man til som barn – i
forældrenes hjemland eller i Danmark?
Hvordan er det at vokse op med forældre, der har brug for hjælp af
deres børn, fordi de ikke kan tale dansk? Hvordan tackler man det, at
ens forældre ikke kan forstå det danske samfund eller de danske
normer? Og hvornår er man egentlig integreret?
Rushy Rashid forsøger i sit foredrag at give en række svar på disse
store spørgsmål og trækker på en række af de erfaringer, hun selv har
gjort sig.

Stilhed, ord, musik og sang
Er meditative gudstjenester, med plads til eftertænksomhed, stilhed,
og fordybelse her i den mørkt tid. Find datoerne i gudstjenestelisten.
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De Ni Læsninger
De Ni Læsninger er koncentreret julestemning. Kom og
få lidt af det onsdag d. 18. december kl. 19.30.
Vi lytter til julens gribende historier og profetier, læst af
konfirmanderne i skønt samspil med Nr. Herlev kirkes
kor, der synger dejlige julesange.

Risengrødsgudstjeneste
d. 3. december kl. 17
Kort børnevenlig gudstjeneste, hvor efterårets minikonfirmander
medvirker med et optrin. Efter gudstjenesten spiser vi risengrød
i sognegården. Tilmelding ikke nødvendigt, men man må gerne
til Rosa på REB@km.dk

Babysalmesang
Der starter et nyt hold babysalmesang op
tirsdag d. 14. januar kl. 10. Vi mødes hver
tirsdag fra kl. 10 – 11 i sognegården.
For babyer mellem 3 mdr. og 1 år og deres
mødre eller fædre. Tilmelding til Charlotte
er nødvendigt, tlf. 48 26 52 53.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
November
Søndag d. 17. november kl. 10
22. søndag efter trinitatis

Rosa Bech

Søndag d. 24. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret

Rosa Bech

Onsdag d. 29. november kl. 19.30
		

Rosa Bech
Stilhed, ord, musik og sang

December
Søndag d. 1. december kl. 10
1. søndag i advent

Rosa Bech

Tirsdag d. 3. december kl. 17
		
		

Rosa Bech
Risengrødsgudstjeneste
læs mere s. 5

Søndag d. 8. december kl. 10
2. søndag i advent

Rosa Bech

Søndag d. 15. december kl. 10
i Uvelse kirke
3. søndag i advent

Kim Fischer Nielsen

Onsdag d. 18. december kl. 19.30
		
		

Rosa Bech og
Kim Fischer Nielsen
De Ni læsninger, læs mere s. 5
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Søndag d. 22. december kl. 10
4. søndag i advent

Rosa Bech

Juleaften d. 24. december
kl. 14.30 og 16

Rosa Bech

Juledag d. 25. december kl. 10

Rosa Bech

2. Juledag d. 26. december kl. 10

Rosa Bech

Søndag d. 29. december kl. 10
i Uvelse kirke

Kim Fischer Nielsen
Julesøndag

Januar
Nytårsdag d. 1. januar kl. 16

Charlotte Chammon

Søndag d. 5. januar kl. 10
i Uvelse kirke
Hellig tre kongers søndag

Charlotte Chammon

Onsdag d. 8. januar kl. 19.30
		

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 12. januar kl. 10
1. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon
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Søndag d. 19. januar kl. 10
2. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Søndag d. 26. januar kl. 10
3. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon
Konfirmanderne medvirker

Februar
Søndag d. 2. februar kl. 10
Sidste søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30
		

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 9. februar kl. 10
Septuagesima

Charlotte Chammon

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

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 23. februar kl. 10
Fastelavn

Charlotte Chammon
Konfirmanderne medvirker
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Nørklerne
Strikker og hækler imponerende mange tæpper,
trøjer, huer, vanter og meget andet, som Røde Kors
så sender ud til de steder i verden, hvor der er brug for varmt
vintertøj til børnene. Vi mødes torsdage i de ulige uger
i sognegården kl. 19.30. Dog holder vi juleferie fra d. 5. december
og mødes igen d. 16. januar.

Del en bog
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger!
Denne gang en trilogi af Jon Kalman Stefansson:
9. januar: Himmerige og Helvede
6. februar: Englenes sorg
5. marts: Menneskets hjerte
Alle dage kl. 19.30 i sognegården.
Kontakt Charlotte, hvis du gerne vil være med,
der er enkelte ledige pladser. Bøgerne bestilles
samlet på Hillerød Bibliotek, hvor de hentes en måned
før vi deler dem.
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Formiddagshøjskole
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården.
11. december: Julefest
– med julehistorie, julequiz, julesange men ingen julegaver, juletræ
eller juleand! Til gengæld masser af hygge og 2 stykker smørrebrød til
frokost! Tilmelding derfor gerne til Rosa på 48 26 52 53 / reb@km.dk
15. januar: 2 måneder som frivillig
i Palæstina

Hvordan er livet på Vestbredden? Dennis Tobiasen tog orlov fra sit
arbejde og tog til Palæstina i 2 måneder som frivillig i en flygtningelejr, hvor han arbejdede med handicappede og gadebørn. Dennis
fortæller og viser billeder fra denne gribende oplevelse.
12. februar: Min vej til skipper på Slotssøen.
Finn Sylvest Jensen fortæller og viser billeder fra sit liv, med en fattig
barndom, over livet som pilot i flyvevåbnet og charterfly,
til skipper på ”Den lille Færge”
på Slotssøen.
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Fremvisning af kirken…
Mere info følger

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
Rosa Bech
vikar for Charlotte
fra 1.10 til 31.12
Træffes på tlf. 48 26 52 53
eller reb@km.dk
Sognepræst
Kim Fischer Nielsen
Uvelse præstegård
tlf. 48 27 82 87 eller
kfn@km.dk

Sekretær til kirke
bogsføring
Det fælles kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
3400 Hillerød
tlf. 70 23 03 93 #2
Ledende graver
Tina Albretchsen
træffes på tlf. 30 31 89 83

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

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

Forside: Stemningsbillede fra kirkegården efter Alle Helgens gudstjenesten.
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FÆLLES FOREDRAGSRÆKKE:

Om angst ud fra Hannah
Arendts forståelse af
nazismens konsekvenser
Ved filosof Anne Marie Pahuus
Torsdag d. 6. februar kl. 19.30 i Slotskirkens Hus,
Frederiksværksgade 2B
Filosoffen Hannah Arendt skrev i lyset af 2. verdenskrig om angst
og ondskab og de forskellige niveauer af nedbrydning af det menneskelige.
Hendes egen politiske tænkning var
derfor en beskrivelse af et alternativ,
et håb for det politiske, hvori den
politiske samtale foregår i en offentlighed, der er fælles, åben og tilgængelig for enhver, og hvori der
er plads til stadig fornyelse og
menneskelighed og sågar næste
kærlighed og venskab.
Gratis adgang og ingen tilmelding.
Foredraget er en del af den fælles
foredragsrække i Hillerød Provsti.
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Økumenisk Samtalesalon:
Kristendom – én tro, forskellige kirker!

Torsdag d. 23. januar kl. 19.30 i Slotskirkens Hus
En aften med samtale. En aften hvor medlemmer fra Frikirken,
Folkekirken og Den Katolske Kirke fortæller om deres yndlingssalme,
skriftsted, eller deres oplevelser omkring døbefonten eller nadver
bordet. Fortæller om det, som betyder noget for dem!
En aften, hvor vi bekræftes i, at nok er vi forskellige i vores stil og
udtryk, men dog fælles i kristendommen om troen.

Hør Nr. Herlev kirkes
historie
Søndag d. 2. februar kl. 11.30, altså efter guds
tjenesten og kirkekaffen.
Hvornår er det nu kirken er bygget og kalkmalerierne malet? Og hvad er det nu de forestiller?
Charlotte gennemgår kirkens historie og fortæller
om kalkmalerierne.
Samtidig fremvises den nye folder som vi er i gang
med at lave om kirkens historie.
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