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Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

•	Julens gudstjenester
– online og med tilmelding
• De “nye “ retningslinjer
– men vi har åbent!
• Film og Fastelavn

Forsiden: Nr. Herlev kirke er grøn kirke. Derfor har vi i samarbejde
med kommunen fået omlagt noget af græsset til et stykke med
blomster ved sognegården. Det glæder vi os rigtig meget til at se
udvikle sig i løbet af foråret og sommeren.
Herudover har vi sat insektboer og fuglekasser op ved sognegården
og på kirkegården og håber på rigt dyreliv i dem alle!

Spaghetti-gudstjeneste i corona-udgaven!
En “håndmad” til turen hjem.

Coronaskam?!
I efterårsferien lagde jeg mig mandag
formiddag med snotnæse, ondt i
hovedet – og i løbet af dagen også
feber…! GISP! Var det mon corona? Jeg
blev i hvert fald meget nervøs og
begyndte at lave lister i hovedet over
alle dem, jeg havde været sammen
med både lørdag og søndag – og måske
havde jeg nok ikke holdt helt så meget
afstand til dem alle, som jeg burde!!

 nsvaret for ikke at smitte hinanden.
a
Og hvis det sker, ja, så er det næsten
udtryk for, at vi ikke har udvist
ansvarlighed. Men, man smitter jo før
man har symptomer og kan ganske
uforvarende komme til at smitte
videre!

Heldigvis viste det sig, at jeg var
negativ! Altså havde jeg ikke smittet
nogen. Dejligt! For hvilken skyld og
skam det ville have været…. Eller hvad?

Medierne – og på sin vis vel også os
andre – har det med udskamme dem,
som bliver syge. Det har været de unge,
som har opført sig uansvarligt, så har
det været folk med anden etnisk
baggrund, og i skrivende stund er det
politikerne på Christiansborg…

Det er så svært for os alle sammen! For
vi hungrer efter at ses med folk – ikke
bare med afstand, men i festligt lag,
sådan som vi næsten stadig kan huske
det fra før verden forandrede sig! Der
er masser af retningslinjer og masser
af anbefalinger og det er alt sammen
op til vores egen samvittighed og den
fælles sociale kontrol, at leve op til

Jesus sagde ikke noget om corona eller
om at holde afstand. Han gjorde
faktisk det helt modsatte. Han satte sig
til bords og spiste med dem, som ingen
andre ville lege med og rørte gerne ved
de syge, som ellers i samfundet
dengang blev betragtet som urene. Og
så sagde han til den gruppe mænd,
som ville stene en kvinde, som var
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blevet grebet i utroskab, at den, som er
ren, kan jo kaste den første sten!
Det er måske meget godt at huske, når
vi oplever, at ikke alle gør, som vi ville
gøre, eller glemmer at holde afstand
eller at tage mundbind på: Den som er
ren kan jo kaste den første sten!
Og så er det også godt at huske på
Jesus’ svar til kvinden, som mændene
ville stene. Han sagde: Gå bort og synd
ikke mere. Jeg fordømmer dig ikke!

Det kan måske være den kommende
advents og juletids opmærksomheds
punkt. At Gud ikke sendte sin søn til
verden for at dømme verden, men for
at verden skal frelses ved ham! Jeg
fordømmer dig ikke! Så skal vi nok
heller ikke bruge alt for meget krudt
på at fordømme hinanden.
Charlotte Chammon

Stilhed, ord, musik og sang
– er meditative gudstjenester, med plads til eftertænksomhed, stilhed,
og fordybelse her i den mørke tid. Find datoerne i gudstjenestelisten.
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De Ni Læsninger
Søndag d. 6. december kl. 10
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De Ni Læsninger er koncentreret julestemning og i år lidt
anderledes en normalt. Vi har ikke plads til koret, så vi må
selv synge de gode julesalmer – og vores dygtige lokale musikere
vil levere dejlig j ulemusik.

Retningslinjer for kirken
og sognegården i forhold
til Covid-19
Antal
Der er et begrænset antal pladser i kirken og i sognegården! Derfor
er det til nogle af vores arrangementer nødvendigt med tilmelding.
Læs mere under de forskellige arrangementer – både i gudstjeneste
listen og på de følgende sider! Eller tjek hjemmesiden hvor de nyeste
retningslinjer vil være skitseret: www.nrherlevkirke.dk
Mundbind eller visir
I skrivende stund og året ud skal der bæres mundbind
eller visir, når man går ind i kirken og sognegården og igen når man
går ud – og hvis man bevæger sig rundt. Når man er bænket, på sin
bænk eller sin stol må det tages af.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Vær opmærksom på retningslinjerne for kirken
og gudstjenesterne. Se side 5

November
Søndag d. 22. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret

Charlotte Chammon

Onsdag d. 25. november kl. 19.30
		

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 29. november kl. 10
1. søndag i advent

Charlotte Chammon

December
Søndag d. 6. december kl. 10
2. søndag i advent

Charlotte Chammon
De Ni læsninger, læs mere s. 5

Onsdag d. 9. december kl. 17
		
		

Charlotte Chammon
”Spaghetti”-gudstjeneste
Tilmelding nødvendigt til Charlotte

Søndag d. 13. december kl. 10
i Uvelse kirke
3. søndag i advent

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 20. december kl. 10
4. søndag i advent

Charlotte Chammon
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Juleaften d. 24. december
Charlotte Chammon
kl. 14, 15 og 16
Tilmelding nødvendigt! Tilmeldingen åbner tirsdag d. 15. december kl. 17 via et
link på hjemmesiden www.nrherlevkirke.dk og på vores facebookside. Har man
brug for teknisk hjælp til at booke, kontakt da Charlotte!
OBS! TV2 lorry sender en juleaftensgudstjeneste optaget i Nr. Herlev og Uvelse
kirke. Tidpunktet vil kunne ses på hjemmesiden, ligesom gudstjenesten også
vil kunne ses på hjemmesiden og på vores facebookside.
Juledag d. 25. december
Charlotte Chammon
kl. 10 og 11.30
Tilmelding nødvendigt! Tilmeldingen åbner tirsdag d. 15. december kl. 17 via et
link på hjemmesiden www.nrherlevkirke.dk og på vores facebookside. Har man
brug for teknisk hjælp til at booke, kontakt da Charlotte!
2. Juledag d. 26. december kl. 10
i Uvelse kirke

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 27. december kl. 10
Julesøndag
		
		

Charlotte Chammon

Nytårsdag d. 1. januar kl. 16

Charlotte Chammon

Søndag d. 3. januar kl. 10
Hellig tre kongers søndag

Charlotte Chammon

Onsdag d. 6. januar kl. 17
		
		

Charlotte Chammon
”Spaghetti”-gudstjeneste
Tilmelding nødvendig til Charlotte

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

Charlotte Chammon

Søndag d. 17. januar kl. 10
2. søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Onsdag d. 20. januar kl. 19.30
		

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang

Søndag d. 24. januar kl. 10
Sidste søndag efter Hellig tre konger

Charlotte Chammon

Søndag d. 31. januar kl. 10
Septuagesima

Charlotte Chammon

Februar
Søndag d. 7. februar kl. 10
Seksagesima

Charlotte Chammon

Søndag d. 14. februar kl. 10
Fastelavn
		
		

Charlotte Chammon
Hvad er mon muligt? Hold øje med
hjemmesiden, om tøndeslagning
er mulig ….

Søndag d. 21. februar kl. 10
1. søndag i fasten

Kim Fischer Nielsen

Tirsdag d. 23. februar kl. 19.30
		

Charlotte Chammon
Stilhed, ord, musik og sang
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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. 10.30 – 12.30. Dog holder vi juleferie fra d.
3. december til d. 7. januar, hvor vi starter op igen.

Del en bog
Torsdag kl. 19.30 i sognegården
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger!
Der er pt. ingen ledige pladser!
26. november: Køresvenden af Selma Lagerlöf
14. januar: Svøm med dem som drukner af Lars Mytting
25. februar: Oplyst af Tara Westover
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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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Menighedsrådet
Formand
John Hansen
Roskildevej 197
Freerslev
tlf. 40 22 78 96
Kirkeværge, kontaktes
vedr. kirkegården
Lisbeth Dilling
Slettebjerget 69
Ny Hammersholt
tlf. 27 57 12 37
Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt

Berit Obel
Enghavegårdsvej 31
Nr. Herlev
Lars Ellegaard
Jørgensen
Gadekærsvej 8
Freerslev
Tine Bendix
Hulvejen 7
Ny Hammersholt
Tjek også
www.nrherlevkirke.dk

Formiddagshøjskole
Onsdage kl. 10.30 – 12.30 i sognegården.
Tilmelding er ikke nødvendig.
11. december: Jule”fest”
Vi gør næsten som vi plejer, selv om vi ikke kan synge julesang.
Julehygge helt efter restriktionerne!
13. januar: De Hellige tre konger
Hvem var det egentlig? Hvor kom de fra? Hvordan har
man gennem tiden betragtet dem og fremstillet dem
i kunsten? Charlotte forsøger at gøre os klogere
på emnet!
10. februar: Og i baggrunden slottet! Hillerød by og identitet.
Journalist Tim Panduro giver en lynrejse i ord og billeder gennem byen
og slottes historie, kombineret med et bud på, hvad Hillerød er for en
størrelse. En hæsblæsende, underholdende og til tider provokerende
rejse!
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Babysalmesang
Der starter et nyt hold babysalmesang op tirsdag d. 12. 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.

Filmaften
Torsdag d. 28. januar kl. 19.00
Vi ser ”Ud og stjæle heste” som er en filmatisering af Per Pettersons
bestseller om Trond, som ser tilbage på sit liv, særligt 1948. En bog om
svigt og kærlighed, og krigen, som stadig trækker sine tydelige spor.

Fastelavn
Vi ved ikke hvad retningslinjerne tillader til februar –
hold derfor øje med hjemmesiden om vi afholder tøndeslagning som
sædvanligt eller ej!
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Folkekirkens
Nødhjælps
landsindsamling
Søndag d. 14. marts
Vi går på gaden for at samle ind til mennesker i verdens fattigste
lande, der bliver hårdest ramt af klimaforandringerne.
For når der bliver smidt en 20’er eller 50’er i en indsamlingsbøsse, kan
det betyde forskellen mellem liv og død for en familie. Flere oversvøm
melser, mere tørke og uforudsigeligt vejr betyder, at flere og flere
mennesker ender i fattigdom – og ikke ved, hvordan de skal skaffe
deres næste måltid. Derfor samler vi ind til en bedre tilværelse for
dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
Vil du være med? Så meld dig som indsamler til Charlotte på
chch@km.dk eller på 48 26 52 53
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Tillykke
Charlotte!
Sognepræst Charlotte Chammon fyldte
50 år d 25. oktober
Vi havde planlagt det hele: Fin reception, mange gæster, festivitas,
sange og taler – alle de festligste sejl skulle sættes til for at fejre vores
præst, Charlotte Chammon, som fyldte 50 år i oktober i år. Corona
lurede ganske vist i baggrunden, men vi mente, det ville kunne lade
sig gøre alligevel. Men så kom de skærpede Corona-restriktioner, og vi
måtte aflyse det hele. Ingen taler, ingen gæster, ingen fejring af
Charlotte, og vi stod tilbage med en noget tom fornemmelse. Vi havde
set frem til at sognebørn, kolleger, venner, familie ved denne festlige
lejlighed kunne komme til sognegården og være med til at fejre
Charlotte.
Babysalmesang, spaghettigudstjeneste, del en bog, formiddagshøj
skolen, nørklerne, viseaftner, gribskovpilgrimmene, Kirke Care,
Nr. Herlev kirkes kor, minikonfirmander, konfirmandundervisning,
vielser, gudstjenester, bisættelser, sjælesorg, foredrag , ølsmagning,
hjemmebesøg, barnedåb, online gudstjenester, udflugter, grøn kirke,
menighedsrådet, gudstjenesteværksted, stilhed, ord, musik og sang,
fastelavnsgudstjeneste, fællesspisning skærtorsdag, grøn kirke
brunch, blomstereng, fuglekasser, insekthoteller, studieorlov, ja, listen
er vist længere endnu.
Med Charlotte har sognet en præst og et menneske, der med sin stærke
person er med til at skabe relationer og faste holdepunkter og noget
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at samles om i sognegård og kirke – nogle gange mange, nogle gange
få, nogle gange helt nye og små, nogle gange ældre end de fleste
omkring os – der er plads til os alle. Netop dette at kunne samles om
noget, er så vigtigt for os mennesker – at høre til, at være en del af et
fællesskab med det, man nu kan bidrage med hver især.
Charlotte, tak for at du er med til at bygge bro mellem vores virke
lighed og vores kirke.
Menighedsrådet ønsker med dette lille indlæg at sige et stort og
hjerteligt tillykke til dig, med en varm tak for alt det, vi har fået
forærende i de 19 år, hvor du har været sognepræst i Nr. Herlev. Tak,
Charlotte, for din imødekommenhed, kreativitet, dit gode humør og
stærke livssyn. Vi glæder os og ser frem til de næste mange år.
Til næste år er det 20 år siden, Charlotte blev sognepræst i Nr. Herlev
– dét skal også fejres! Måske er vi ligefrem så heldige, at det kan lade
sig gøre uden restriktioner af nogen art. Skal vi ikke håbe på det! Fest
bliver der i hvert fald – på et eller andet tidspunkt.
Nr. Herlev menighedsråd.
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