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Jazzgudstjeneste
Juleølsmagning
Præsten på orlov
Foredragsrække om angst
Foredrag om et langt liv i Danmarks Radio

Rosa Bech er vikar
To år er gået, siden jeg havde fornøjelsen af at følge i hælene på
Charlotte Chammon i præstepraktik i Nr. Herlev sogn. Nu har jeg så
fået lov at komme tilbage og vikariere for Charlotte i tre mdr., imens
hun er på studieorlov.
Siden jeg blev ordineret sidste sommer, har jeg fungeret som stifts
vikar i Helsingør Stift, hvor jeg har først arbejdede som provstivikar i
Frederiksværk Provsti, og siden som sognepræst i Stengård Kirke og
Risbjerg Kirke. Som vikar i Nr. Herlev Kirke ser jeg frem til at suge til
mig af alle de erfaringer, jeg kan gøre mig hér. Samtidig håber jeg også
at kunne formidle evangeliet i ord og handling, så kirkens gode
budskab kan forstås af alle.
Privat er jeg bosat i Græsted og gift med Thomas. Sammen har vi
Magnus (15), Liam (11) og Norah (5). Jeg glæder mig meget til at lære
jer bedre at kende i sognet.

Hvordan ser din
Gud ud?
I meget gamle dage – dengang hvor De
10 bud var det man rettede sig efter da mente man ikke, det var tilladt
mennesker at lave billeder af Gud. Kon
firmander og minikonfirmander lærer
stadigvæk nogle gange i skolen, at det
er sådan og er derfor meget betænkeli
ge, når præsten beder dem om at tegne
et billede, af den måde de forestiller
sig, Gud ser ud.
Det er nok de færreste af os, der skaber
billeder af Gud – enten som maleri
eller håndværksmæssigt - med mindre
vi f.eks. får opgaven af præsten ...
Alligevel har vi alle sammen et guds
billede. For kan vi lade være? Ud fra de
erfaringer med Gud som livet giver os,

så danner vi os et indre billede af Gud
– og det er ud fra det billede, vi taler
og tænker om Gud. Og nok siger vi, at
der findes én Gud, men med hver
vores erfaring, så bliver det et væld af
forskellige gudsbilleder.
I mit daglige virke som præst oplever
jeg ofte, at det billede af Gud som man
har, har afgørende betydning for ens
tro. Nogle har et meget diffust billede
af Gud, har svært ved at sætte ord på
det og derfor er det måske også svært
at tro på Gud. Andre har et meget
fastlåst billede af Gud, f.eks. Gud er
kærlighed, eller en gammel mand med
langt skæg på skyen. Det kan også
udfordre troen – eller også hjælper
det.
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I 3 måneder, fra oktober til og med
december, har jeg fået studieorlov. I
denne orlov skal jeg læse og fordybe
mig i tanker om gudsbilleder. F.eks.
om det har ændret sig så meget, at
Gud i dag har mistet sin almagt? Og
hvad betyder det for vores tro?

Jeg glæder mig meget til at få tid og ro
til fordybelse, men vil også savne min
daglige og ugentlige kontakt med alle
jer, som jeg møder i mit virke. Den 1.
januar er jeg tilbage igen. Forhåbentlig
klogere på tanker om gudsbilleder.
Charlotte Chammon

Forsiden: Kirkens personale: Organist
Elisabeth Nærum, præsten og sanger Mette Due.

World Clean Up Day
Lørdag d. 21. september er det World clean up day – og derfor samler
vi skrald. Vil du være med, så mød op i sognegården kl. 10 – så samler
vi skrald en god times tid.
Tilmelding ikke nødvendig, men du må gerne give besked til Charlotte
chch@km.dk
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 22. september kl. 10
En særlig gudstjeneste med temaerne efterår, høst og tak! Medbring
gerne ”høst” til høstbordet i kirken og til auktionen i sognegården.
Konfirmanderne fra Lilleskolen deltager og har bagt kage til kirkekaf
fen i sognegården.
Under kirkekaffen er der auktion over ”høsten” og alle pengene går til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Jazzgudstjeneste
Søndag d. 29. september kl. 16 i Nr. Herlev kirke
Fællesgudstjeneste med Uvelse kirkes præst og personale – i jazzens
swingende tegn. Musikerne og sangerne – vores egne – suppleres i
dagens anledning af bas og trommer.
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
September
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, læs mere s. 5

Onsdag d. 25. september kl. 17
		

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 29. september kl. 16
15. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon
Jazzgudstjeneste, læs mere s. 5

Oktober
Søndag d. 6. oktober kl. 10
16. søndag efter trinitatis

Rosa Bech

Søndag d. 13. oktober kl. 10
i Uvelse Kirke
17. søndag efter trinitatis

Kim Fischer Nielsen

Søndag d. 20. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis

Rosa Bech

Søndag d. 27. oktober kl. 10
Rosa Bech
19. søndag efter trinitatis		
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November
Søndag d. 3. november kl. 19.30
Alle Helgens

Rosa Bech
Læs mere s. 8

Tirsdag d. 5. november kl. 17
		

Rosa Bech
Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 10. november kl. 10
Rosa Bech
21. søndag efter trinitatis				
Søndag d. 17. november kl. 10
22. søndag efter trinitatis

Rosa Bech

Onsdag d. 20. november kl. 19.30
		

Rosa Bech
Stilhed, ord, musik og sang

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

Rosa Bech
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Alle Helgen søndag
d. 3. november kl. 19.30

Søndagen hvor vi mindes årets døde med oplæsning af navne på dem,
vi har mistet her i sognet. En stemningsfuld gudstjeneste, hvor sorgen
og håbet begge får plads side om side.
Alle er velkomne.
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Foredrag ved
Mogens Rubinstein
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30 i sognegården
Vi får besøg af Mogens Rubinstein, der har arbejdet i en ”menneske
alder” i DR. Her har han som vært på radio og tv dækket vidt forskel
lige begivenheder om alt fra Christiansborg, erhvervslivet, Kongehuset,
de danske EM fodboldmestres modtagelse på Rådhuspladsen, 125 året
for slaget ved Dybbøl og 1. maj møder rundt om i landet.
Mogens vil fortælle om nogle af de mennesker, han har haft foran
mikrofonen og kameraet og om den udvikling medierne, og ikke
mindst tv, har gennemgået i hans tid som aktiv journalist.
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Formiddagshøjskole
Onsdage fra 10.30 – 12.30 i sognegården.
11. september: Ole Kollerød og hans
historier – og hans datter
På Ole Kollerøds fødselsdag skal vi høre
historien om ham. En lokalhistorisk forbry
derhistorie, for Ole Kollerød begik blandt
andet røveri i Freerslev i 1835. Asger Berg,
også kendt som Lars Kanit, fortæller.
9. oktober: Firkløveret spiller
Vi skal lytte til dejlige viser og sange af Kai Norman Andersen,
Sigfred Pedersen og mange andre.
13. november: Udsendt som FN-soldat
Thomas Orneborg Nielsen, som er opvokset i Ll. Sverige, fortæller
om sin udsendelser i 1992 og 1993 som FN-soldat i Kroatien og
gensynsturen i 2018.

Stilhed, ord, musik og sang
Onsdag d. 20. november kl. 19.30
Stilhed, ord, musik og sang er meditative gudstjenester, når mørket
og kulden har sænket sig over os, med plads til eftertænksomhed,
stilhed og fordybelse.
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Babysalmesang
Nyt hold Babysalmesang for børn mellem 3
mdr. og 1 år og deres forældre er startet, men
der er plads til flere. Babysalmesang er sang,
rytmik, dans og hygge.
Tilmelding til Charlotte er nødvendigt,
tlf. 48 26 52 53

Nr. Herlev kirkes kor
Hver mandag synger koret gospel og rytmiske sange i sog
negården fra 19.30 – 21.40! Har du lyst til at være med?
Så mød op og prøv et par gange! Du kan også kontakte
Charlotte for nærmere oplysninger!

Foredrag om juleøl
Onsdag d. 27. november kl. 19.30 i sognegården
I gamle dage stod forfædrene den kolde tid igennem med
stærk bryg. Ølbrygning var dengang et bevis på livets cyklus.
Da kristendommen kom til, blev højtiderne anledning til at
brygge. Stærk julebryg blev brygget for at fejre Kristusbarnets
fødsel. Carsten Berthelsen, forfatter og oldermand for Danske
Ølpublicisters Laug, fortæller om vinter og juleøl.
Tilmelding nødvendig til Charlotte (og Rosa).
Begrænset antal pladser.
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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
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
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Kunsttur til Fyn – her besigtiges fløjte-Emils
træskærearbejde i Nazarathkirken i Ryslinge

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

Kirsten Bram Knudsen
Bæverdalen 35
Ny Hammersholt
Søren Petersen
Favrholmvænget 8
Hillerød
Tine Bendix
Hulvejen 7
Ny Hammersholt

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

Tjek også
www.nrherlevkirke.dk

Nørklerne
... strikker stadig om torsdagen, i de ulige uger,
i sognegården kl. 19.30. Der er plads til flere
ligesom der altid er brug for mere garn.
Der er kaffe på kanden – også hvis man bare går
forbi og har lyst til at kigge ind. Der kan nemlig
godt snakkes, mens der arbejdes!

Pilgrimsvandringer
Tjek efterårets pilgrimsvandringer på
www.gribskovpilgrim.dk

Del en bog
Torsdag kl. 19.30 i sognegården.
- for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger!
Tilmelding til Charlotte hvis du vil være med!
Der er enkelte ledige pladser!
Torsdag d. 19. september deler vi
Bogtyven af Markus Zusak
Torsdag d. 31. oktober deler vi
At koge bjørn af Mikael Niemi
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FÆLLES FOREDRAGSRÆKKE:

Angst
Angst
er et emne der fylder meget i vores samfund i disse år. Mange men
nesker oplever, at de er så angste, at det går ud over livsglæden,
arbejdsevnen og lysten til socialt samvær.
I denne foredragsrække sættes fokus på emnet, som belyses fra forskel
lige vinkler: klinisk, filosofisk, teologisk, sociologisk, kunstnerisk og
eksistentielt.
Gennem efterår og vinter er der 6 arrangementer. Folder med hele
foredragsrækken kan findes i våbenhuset. Nedenfor præstenteres de
første 3.

Foredrag:

ANGST OG DEPRESSION
Ved Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Ullerød Kirke
Anne Lise Marstrand-Jørgensens forfatterskab
kredser om de almenmenneskelige temaer
som tro, tvivl, kærlighed og søgen efter en
mening med livet. Denne aften taler hun ud
fra sin nyeste bog ”En flod skal være i bevæ
gelse: samtaler og erindringer om angst og
depression”. Hun ønsker at skabe åbenhed og
diskussion om disse lidelser.
Fri entré
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Teaterstykke:

ET LATTERLIGT
MENNESKES DRØM
Tirsdag 5. november kl. 19.30 i Uvelse Kirke
Stykket bygger på den russiske forfatter
Dostojevskis novelle af samme navn.
Medvirkende er skuespiller Viktor
Melnikov og accordeonist Adam Ørvad.
Entré 50 kr. betales ved indgangen

Foredrag:

HVAD ER ANGST?
Ved hjerneforsker, psykiater og radiovært Peter Lund Madsen
Tirsdag 19. november kl. 19.30 i Præstevang Kirke
Angst er en følelse. En følelse, som har magten til at påvirke vores
adfærd. Angst har potentialet til at forkrøble et menneskeliv. Men hvad
skal vi med angsten? Ja, hvad skal vi for den sags skyld med
lykkefølelsen? Hvad skal vi overhovedet
med alle vores følelser?
Entré 100 kr. betales ved indgangen.
Døren åbnes 18.30.
Begrænset antal pladser
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