September 2020

Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn

• Høstfest
• Se årets tålmodige konfirmander
• Efterårets mange aktiviteter
er i gang igen!

aktive og havde mest magt i livets
overgangsfaser, fx på tærsklen til
brudens nye hjem og det nye liv.
Derfor havde bruden brug for sin
brudgom til at beskytte sig! Gad vide
hvor mange brude, der tænker sådan i
dag?!
Ofte får folkekirken skyld for at have
uforståelige ritualer, være ude af trit
med tiden og ikke særlig brugervenlig.
Hvis man dumper ned på en kirkebænk en søndag, så sker der mange
ting, man ikke umiddelbart kan forstå.
Men sådan en oplevelse kan man også
få andre steder!

Ritualer
Der er ritualer for alverdens ting.
Hvordan vi pynter vores juletræ,
hvordan vi fejrer fødselsdage og hvad
vi gør til Sankt Hans. Mange af ritualerne er gamle og var tænkt som en
måde at opnå gudernes velvilje på.
Men i dag har vi ofte glemt, hvad grunden til ritualerne er. Fx er grunden til,
at en brud skal bæres over dørtærsklen
af sin ægtemand, at man i gamle dage
mente, at dæmonerne var særligt

En dag var jeg inviteret med til
fodbold – og jeg indrømmer gerne,
at fodbold ikke interesserer mig vildt.
Men jeg tog med for hyggens og
fællesskabets skyld. Vi skulle stå på
sektion 12 i Parken, dér, hvor de fans
der VIRKELIG mener noget med det,
står. Og her kan det nok være at jeg
dumpede ned i nogle ritualer, som jeg
ikke kendte og havde svært ved at begå
mig i. For det første satte jeg mig ned.
Men nej, det gør ”vi” ikke på sektion
12. Her står vi op og støtter vores hold,
fik jeg at vide. Og så var det jeg
morede mig en lille smule indeni. For
jeg kan nogle gange se på ikke-vante
kirkegængere, at de synes, det næsten
er et overgreb, når jeg 3. eller 4. gang
beder dem om at rejse sig i gudstjenesten for at stå et par minutter eller 3,
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mens man i Parken sagtens kan stå op
i 90 minutter eller mere. Så kom vi til
sangen. For der synges på sektion 12.
Men, der var hverken salmebøger eller
sangark… det var let nok, når teksten
var lå, lå, lå, lå, lå… Men der var også
andre tekster, jeg blot måtte mime
med på. Godt at vi deler salmebøger
ud i kirken, tænkte jeg – for så har
man i det mindste muligheden for at
åbne den og om ikke synge, så læse
med. Men uanset hvad, så oplevede jeg
der på sektion 12, at være en del af et
fællesskab. Jeg’et blev til vi’er! For
ritualer er fællesskab.
Lige nu er vi udfordret i fællesskabet
omkring ritualerne, fordi der er
begrænset antal pladser i kirken. Fx er
alle vores dåb flyttet ud af højmessen.
Nogle er glade, for så bliver det en
kortere (!) og mere privat højtidelighed, andre er glade, fordi der ikke

er noget der forstyrrer under prædikenen om søndagen. Men det er nu
ærgerligt, for fællesskabet mellem
dem, der kommer hver søndag og
dem, der kommer af en særlig anledning opstår ikke lige nu. Der opstår
ikke et vi! Men det bliver forhåbentlig
bedre. For fællesskabet omkring livets
store ritualer er nu væsentligt – for os
alle! Og jeg håber, at dem som dumper
ned til sådan en begivenhed – som jeg
– må opleve at blive en del af et større
fællesskab. At jeg bliver til vi.

Søndag d. 27. september kl. 17
Efter en særlig gudstjeneste med temaerne efterår, høst og tak går vi i
sognegården og spiser en dejlig efterårsmiddag sammen. Prisen for
spisning er 100 kr., som går ubeskåret til Stubben, Kirkens Korshærs
herberg og varmestue i Helsingør.
Tilmelding er nødvendigt, da der er begrænset antal pladser, både i
kirken og i sognegården. Tilmelding til Charlotte på 48 26 52 53 eller
chch@km.dk-

Men indtil vi igen kan møde alle
sammen, så kan vi glæde os over, at vi i
det mindste kan mødes og holde både
dåb, konfirmation, vielser og begravelser. At kirken ikke er lukket, men
blot udfordret af denne forunderlige
tid vi lever i lige nu.
Charlotte Chammon

Stilhed, ord, musik og sang
Onsdag d. 25. 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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Høstfest

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse, så vil du snart modtage en invitation til at være
minikonfirmand. Vi mødes onsdag eftermiddag efter skole, hvor vi
kigger på kirkens mange finurlige ting. Snakker om hvad kristendommen handler om og hvad det betyder for os og vores liv. Vi synger
salmer og hygger os sammen. Alt sammen tilpasset aldersgruppen.
Vi glæder os til at se dig!
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Gudstjenester i
Nr. Herlev kirke
Der er begrænset antal pladser i kirken på grund af sundhedsmyndighedernes
retningslinjer. Der vil være gudstjenester, hvor der er tilmelding; der vil også
være gudstjenester, som vi griber lidt anderledes an, for at få plads til flere i
kirken. Det hele vil være nævnt under omtalerne.

Søndag d. 25. oktober kl. 19.30
Kim Fischer Nielsen
i Uvelse kirke
20. søndag efter trinitatis		

November

September
Søndag d. 20. september kl. 10
Charlotte Chammon
15. søndag efter trinitatis		
Søndag d. 27. september kl. 17
16. søndag efter trinitatis
		

Charlotte Chammon
Høstfest, læs mere s. 5
Tilmelding nødvendigt.

Oktober
Søndag d. 4. oktober kl. 10
17. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

Onsdag d. 7. oktober kl. 17
		
		

Charlotte Chammon
Spaghetti-gudstjeneste
Tilmelding nødvendigt.

Søndag d. 11. oktober kl. 10
18. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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

Kim Fischer Nielsen
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Søndag d. 1. november kl. 16
Alle Helgens
		

Charlotte Chammon
Læs mere s. 9
Tilmelding nødvendigt.

Tirsdag d. 3. november kl. 17
		
		

Charlotte Chammon
Spaghettigudstjeneste
Tilmelding nødvendigt.

Søndag d. 8. november kl. 10
Kim Fischer Nielsen
i Uvelse
22. søndag efter trinitatis				
Søndag d. 15. november kl. 10
23. søndag efter trinitatis

Charlotte Chammon

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
Charlotte Chammon
1. søndag i advent		
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Foredrag: Længslen efter lykken
og det meningsfulde liv
Tirsdag d. 10. november kl. 19.30.
Sognepræst Mikkel Wold tager et af de helt store temaer i vores tid op:
Hvordan man lever et lykkeligt liv.
Mennesket har alle dage interesseret sig for,
hvad det vil sige, at leve lykkeligt, og ofte hænger
spørgsmålet sammen med en grundlæggende
oplevelse af livet som meningsfuldt.
Men hvad vil det sige, at livet har mening?!
Ud fra mødestedet mellem teologi og psykolog vil
Mikkel Wold belyse temaerne lykke og mening.

Del en bog
Torsdag kl. 19.30 i sognegården.
– for de læselystne! Vi mødes og snakker om bøger!
Der er pt. ingen ledige pladser, men tilmelding til Charlotte hvis du vil
være med! Der kan opstå pladser i løbet af efteråret.
1. oktober: En ny tid af Ida Jessen
29. oktober: Ud og stjæle heste af Per Petterson
26. november: Selma Lagerlöf: Køresvenden

Alle Helgen søndag
d. 1. november kl. 16
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.
For at få plads til flere i kirken vil vi starte og slutte gudstjenesten med
at synge sammen på kirkegården. Resten af gudstjenesten foregår i
kirken. Tilmelding nødvendigt til Charlotte på 48 26 52 53 / chch@km.dk

Vi hejser flaget
den 23. oktober 2020!
Kære menighed,
Vores præst, Charlotte Chammon, fylder 50 år i oktober. Det skal vi
naturligvis fejre, og derfor inviterer Nr. Herlev menighedsråd alle i
Nr. Herlev sogn til fødselsdagsreception fredag den 23.10.2020, fra
kl. 15.30 – 17.00 i Nr. Herlev Sognegård, Kirkepladsen 1, 3400 Hillerød.
På grund af Corona-bestemmelserne vil menighedsrådet sørge for at
alle nødvendige foranstaltninger i forhold til hygiejne, afstand og
antallet af gæster følges. Der kan også være en grænse for, hvor lang
tid man som gæst kan opholde sig i sognegården.
Vi glæder os til at se jer, og vi håber, vi sammen kan
give Charlotte en dejlig dag.
Nr. Herlev Menighedsråd
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Formiddagshøjskole
Onsdage kl. 10.30 – 12.30 i sognegården.
Tilmelding er ikke nødvendig.
9. september: Frederik d. II’s 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.

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
tlf. 27 57 12 37

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

7. oktober: Hvordan skal en Bibel lyde?
Henrik Winther Nielsen, sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke har været med til lave den nye
oversættelse af Biblen til hverdagsdansk. Han kommer
og fortælle om arbejdet og giver et bud på, om en
sådan oversættelse kan få samme respekt som den
autoriserede.
11. november: Danmarks smukkeste sømil
Finn Sylvest Jensen fortæller og viser billeder fra
sejladsen på slotssøen gennem tiderne – om færgen,
der sejler på søen i dag. Om Birgitte Gøye og Herluf
Trolle, der byggede det første slot – og om slottets
historie frem til branden i 1859.

Forside:
Nadveren i en corona-tid
Side 2: Årets tålmodige
konfirmander
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Nr. Herlev kirkes kor

Babysalmesang

Hver mandag synger koret gospel og rytmiske sange i sognegården fra
19.30 – 21.40! Ja, sådan er det normalt, men i disse tider er vi delt op i
to hold. Men, der er stadig plads til flere, hvis du har lyst! Kontakt i så
fald Charlotte for nærmere oplysninger!

Babysalmesang er sang, rytmik, dans og hygge, for babyer
mellem 3 mdr. og op til 1 år – og deres forældre! Vi mødes
tirsdage mellem 10 og 11 i sognegården. Der er lige startet
et nyt hold – og der er plads til flere.
Tilmelding til Charlotte er nødvendigt, tlf. 48 26 52 53

Nørklerne

Pilgrimsvandringer

... strikker stadig om torsdagen, i de ulige uger,
i sognegården. MEN – lige nu forsøger vi os med at
mødes fra 10.30 - 12.30 i en periode. Der er plads til flere, ligesom der
altid er brug for mere garn. Der kaffe på kanden – også hvis man bare
går forbi og har lyst til at kigge ind. Der kan nemlig godt snakkes,
mens der arbejdes!

Gribskovpilgrimmene er en gruppe frivillige fra Hillerøds
og omegns kirker, som arrangerer pilgrimsvandringe. Vi har
nu vandret i 10 år. Det fejres med en jubilæumsvandring
fra Hillerød til Nr. Herlev søndag d. 31. oktober.
Læs mere på www.gribskovpilgrim.dk
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