UVELSE SOGN
JUL OG NYTÅR
I KIRKEN
SNEMAND
FROST OG
FRØKEN TØ
FJUMREÅR FOR
ALLE OVER
55 ÅR
100 SALMER
SORGGRUPPE

KIRKEBLAD NR. 48

DECEMBER 2017, JANUAR OG
FEBRUAR 2018

Jytte Abildstrøm, sognemødet oktober

Præst Frida Guld Tolentino

Præst Charlotte Chammon

Stenager 12, Uvelse
3550 Slangerup
Tlf.: 48 27 82 87 eller fg@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.

(KBF)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 52 53 eller chcm@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag,
som er fridag.

Kirkebogsføring
Det fælles kirkekontor: Tlf. 70 23 03 93
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød

Kontakt
Graver Heidi Marker Jensen
træffes på tlf. 24 63 21 30
eller graver.uvelse@gmail.com
Leje af sognegård
kontakt Niels Frølich Nilsson på tlf
20407240 eller niels@limousinen.dk

Menighedsrådet
Formand Bente Præstiin, Uvelse
20669474 / toben@mail.dk
Kirkeværge Erling Nielsen, Uvelse
21660675 / erling.uvelse@gmail.com

Næstformand Inga Thorsen, Lystrup
24605571 / ingahenntho@email.dk
Kasserer Mai Franck, Uvelse
48278888 / mai.franck1@gmail.com
Kontaktperson Ebbe Andersen, Uvelse
30913961 / eban@tdcadsl.dk
Sekretær Ulla Reipur, Uvelse
40136027 / ole.reipur@get2net.dk
www.uvelsekirke.dk

DEN GODE
AFHÆNGIGHED!

J

eppe Aakjær skrev om en hyrde
i sangen 'Ole sad på en knold og
sang'. Selvom sangen er gammel,
så er den faktisk meget moderne, når
den fortæller om hyrdens længsler
og drømme: ”Lyngen sused, og skyen
gled/udflugtslængsler i hjertet sved.”
En dag lader Ole får være får og stikker af. Han lytter til sit eget indre, føl-

ger sit hjerte, lever sine længsler ud og
står så en dag ved det store hav. Alene,
men med en verden fuld af uanede
muligheder foran sig. ”Over havene
hyrden fór/fårene står der endnu og
glor.” Det er en sang om det moderne
menneske, som ikke vil være hyrde
længere og heller ikke vil have nogen
hyrde over sig. Han vil være fri, han
vil være sig selv. Den eneste sandhed og
autoritet han mener er værd at rette sig
efter, er hans egen indre stemme. Kun i
sig selv mener han at kunne finde sandheden og meningen med livet. Ole han

er ene-stående, kunne man sige. Præcis
sådan står også det moderne menneske ved det store hav med alle livets
muligheder, men også muttersalene.
Bibelen taler helt anderledes om vores
liv. Når Jesus skal beskrive, hvad der er
på færde imellem ham og os, bruger han
billeder. Et af de billeder er hyrden. Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Og i det
ligger det altså, at vi menneker er hans
får. Det lyder ikke ligefrem som nogen
hædersbevisning. Et halvdumt flokdyr,
der passivt og viljesløst følger efter de
andre. Vi er som får, der forvilder sig
væk, også væk fra sandheden. Sådan ser
kristendommen på os. Vi har brug for
hyrden for ikke at fare vild, for vi kan
ikke selv finde frem til sandheden, den
må finde os. Når Jesus bruger billedet
om sig selv som hyrden og os som hans
får, peger han på, at afhængighed er
noget godt og livgivende. Det er ikke
en falliterklæring, at vi har brug for
hjælp og er afhængige af hinanden.
For det er sammen med andre, i afhængigheden af hinanden, at vi finder
livets mening. At høre til Kristi hjord,
er ikke at slippe lettere gennem livet.
Det er at være fri for at skulle frelse sig
selv og også være fri for selv og muttersalene at skulle finde frem til hele
sandheden og meningen med livet. For
vi er dybt afhængige af hinanden og af
Gud, og Gud ske tak og lov for det.
		
Frida Guld Tolentino

JUL OG NYTÅR I KIRKEN

ADVENT

DE NI LÆSNINGER

1. søndag i advent fejrer vi indgangen
til julemåneden med en gudstjeneste
for store og små, 3. december kl 15.
Efter gudstjenesten tænder vi lanternerne og går i samlet flok til Brugsen,
hvor byens juletræ tændes, og hvor
Brugsen i år byder på gløgg og godter.
Gå ikke glip af denne søndag for hele
familien!

Aftengudstjeneste i Nr. Herlev kirke
tirsdag 12. december kl 19.30. Nr.
Herlev kirkes kor medvirker.

2. søndag i advent skruer vi helt ned
for den elektriske belysning, når luciakoret bestående af piger og drenge
fra Uvelse kirke-skole-kor går luciaoptog og optræder med et par sange.
Velkommen til en stemningsfuld
gudstjeneste 10. december kl. 10!

KRYBBESPIL
Onsdag 6. december er der krybbespil
med Uvelse børnehuse og dagplejen.
De store på fem år klædes ud som Josef og Maria, hyrder, konger og engle.
De mindre børn på rækkerne er får og
lam. Vi skal synge ”Et barn er født i
Betlehem” og hører nok verdens bedst
kendte historie: juleevangeliet.
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SKOLEJUL
Fredag 15. december rundes første
halvdel af skoleåret af i kirken. Vi skal
tænde adventslys, høre julefortælling
og synge julesalmer, så kirketaget letter. God ferie til alle!

JULEAFTEN
Her er der to chancer for at komme i
kirke kl. 14.00 og kl. 15.30. Ved begge gudstjenester uddeles traditionen
tro juleklip til alle. I år et julefår. Vi
synger de elskede julesalmer og ønsker hinanden en glædelig jul.

JULEDAG
Hvis ikke I midt i al virakken når i
kirke juleaften, så har julemorgen sin
egen forunderlige fred. På et døgn er
barnet i krybben blevet voksen, og
han sætter vores liv i relief.

NYTÅRSDAG
1. januar kl. 16, seksten timer efter
året er skudt i gang, er der en gudstjeneste til hoved og hjerte, hvor gode
ønsker for det nye år står i kø. Slutter
med en kop kaffe i våbenhuset.
Velkommen, det er også for dig!

NYTÅRSKONCERT

årskoncert i Uvelse kirke 7. januar
kl. 16 med strygekvartetten bestående
af ægteparret Slaatto og kusinerne
Anne Marie Kjærulff og Julie Tandrup Kock. Derudover byder koncerten på værker af Brahms og klassisk
nytårsmusik af Strauss. Slutter med
bobler og kransekage. Fri entré.

Julie Kock Kvartet
Et nyt år betyder en ny start, nye
muligheder. Samme inspiration følte
Antonin Dvorak, da han emigrerede til Amerika, og det høres i hans
Strygekvartet nr. 12, Den Amerikanske, som er hjørnestenen i denne nyt-

I BØRNEHØJDE
SNEMAND FROST OG
FRØKEN TØ
- Børnegudstjeneste med spisning,
onsdag 24. januar kl. 17.00
Velkommen til gudstjeneste i børnehøjde, hvor børnekoret medvirker med et par årstidssange. Bagefter er der spaghetti med kødsovs i
sognegården. Vi er færdige omkring
kl 18.30, så børnene kan nå at komme hjem, inden det bliver for sent.
Tag hele familien med. Aftensmaden
koster kr. 10,- pr. person, og der skal
ikke vaskes op.
Begrænsede pladser. Tilmelding senest mandag 22. januar til præsten
på fg@km.dk.

FASTELAVNSSØNDAG I
NR. HERLEV KIRKE
Søndag 11. februar er det fastelavnssøndag. Det fejrer vi som altid med
en festlig gudstjeneste for børn og
voksne. Kom meget gerne udklædte.
Efterfølgende er der tøndeslagning på
p-pladsen ved sognegården og fastelavnsboller og varm kakao!
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ARRANGEMENTER
SOGNEMØDER OM ONSDAGEN
STOP OP - FJUMREÅR FOR
ALLE OVER 55 ÅR

JUL I SOGNEGÅRDEN
Onsdag 29. november kl. 14.30
Kom og vær med ved årets sidste
sognemøde. Her julehygger vi med
kaffe/julekage, sang, fortælling, god
stemning og overraskelser.

SYNG MED
Onsdag 31. januar kl. 14.30
Sangeftermiddag i sognegården - syng
med fra højskolesangbogen og salmebogen.
Deltagerne vælger selv sangene. Allan
Jarmer akkompagnerer på klaver og
orgel.
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- Om Gud, dufte, erotik og mad
ved Poul Joachim Stender
Onsdag 28. februar kl. 14.30
Når de unge bliver spurgt, om der er
liv andre steder end på jorden, er de
ikke i tvivl. Det er der. Når de bliver
spurgt, om der er et liv efter de 55 år,
er de mere usikre. Men det er der! Og
det er et liv, som også har plads til
Gud, dufte, erotik og mad.
Poul Joachim Stender er præst i Kirke
Saaby og Kisserup Sogn på Midtsjælland I 1982 blev han cand.theol. et
exam.art. fra Københavns Universitet. Året efter blev han sognepræst i
Kirke Saaby og Kisserup Sogn.
Sognemøderne foregår i Uvelse
sognegård. Der er ingen tilmelding.
Kaffe og kage koster kr. 20.

ARRANGEMENTER

HIMMELSKE TONER I
HILLERØD-KIRKERNE
Gennem denne foredragsrække over
fem aftener fra januar til maj 2018
(her omtales de to første), skal vi høre
om de himmelske toner fra fortid og
nutid. Vi får indblik i musikken af
og mennesket bag de store klassiske
komponister Johannes Brahms og
Johann Sebastian Bach; vi møder en
komponist og hører om nye tiltag til
at styrke musikken og fællessangen i
kirken. Velkommen til ”Himmelske
toner”!
Onsdag 17. januar kl. 19.30 i
Gørløse kirke:
”Kirkesangbogen” ved sognepræst
Rasmus Nøjgaard
Det kgl. Vajsenhus udgav i maj 2017
Kirkesangbogen som et supplement
til Den Danske Salmebog. Kirkesangbogen rummer 229 klassiske og nye

sange og salmer. Vægten ligger på
nye salmer, der ikke tidligere er udgivet, men den rummer også gamle
kendinge fra Højskolesangbogen,
der er velegnet til brug i kirken, og
hertil bidrag fra aktuelle kunstnere
som Teitur, Sys Bjerre, Anne Linnet,
Dy Plambeck, Steffen Brandt m.fl.
Desuden har redaktionsgruppen bag
Kirkesangbogen bedt komponister
sætte musik til ældre dansk poesi af
bl.a. Ole Sarvig, Inger Christensen og
Tove Ditlevsen.
Denne aften vil Rasmus Nøjgaard,
formand for redaktionsgruppen bag
Kirkesangbogen og sognepræst ved
Sankt Jakobs Kirke på Østerbro,
præsentere os for den nye sangbog.
Vi skal høre om tankerne bag udvælgelsen af sange og salmer og introduceres for poesien og musikken. Og
så skal vi naturligvis synge udvalgte
eksempler fra den nye sangbog – også
kaldet salmebogens lillesøster.
Onsdag den 21. februar kl. 19.30 i
Uvelse kirke:
”100 salmer” – Hvad er en god salme
ved sognepræst Morten Skovsted
Folkekirken har en fantastisk
salmeskat, men også en levende tradition for stadig at skrive nye salmer. For
nylig udkom et salmebogstillæg med
100 nyere salmer. Morten Skovsted,
sognepræst i Hjortshøj og hovedredaktør på udgivelsen, vil denne aften
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ARRANGEMENTER
TÆNKEPAUSER - EN
LÆSEKREDS

delagtiggøre os i redaktionsprocessen
og udvælgelsen af de 100 salmer og
forsøge at besvare spørgsmålet: Hvad
er en god salme?
Velkommen til et foredrag og en sangaften, hvor vi skal stifte bekendtskab
med en række nyere salmer og salmedigtere. Vi skal synge salmer, tale
om dem, høre anekdoter om dem og
se dem i deres store sammenhæng.

Det er vinterens nye opfindelse. I den
mørke tid tager vi en tænkepause –
eller rettere: tre tænkepauser. Til hver
aften læser vi hjemmefra en bog fra
den interessante og filosofiske serie
”Tænkepauser”, hvor en specialist
med bare 60 sider til rådighed gør os
klogere på et emne i et let og ligetil
sprog. Efter et oplæg fra præsten er
der samtale ved bordene. Til slut samler vi op på aftenen sammen. I er alle
velkomne. Vi mødes i sognegården.
Tilmelding til Frida på fg@km.dk
senest 4. januar 2018. Bøgerne kan
enten lånes på biblioteket eller købes
i almindelige boghandlere.

De koster 40 kr.
stykket.
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ARRANGEMENTER
GUD

KÆRLIGHED

Torsdag 11. Januar kl. 19-20.30.
Aftenens emne er Gud. Forfatteren
til bogen hedder Svend Andersen.
Han er professor i teologi på Århus
Universitet og er en ivrig debattør inden for det etiske område. Han var
medlem af Etisk Råd 1988-1993. Bogen om Gud kommer ind på beviser
for Guds eksistens, men den kritiserer også religionerne. Hvem er Gud?
Det får du måske svar på denne aften.
Emnet er evigt aktuelt.
”Gud” af Svend Andersen (Tænkepauser, nr. 29, Aarhus Universitetsforlag
2015)

Torsdag 8. marts kl. 19-20.30. Sidst
gælder det kærligheden. Vi kender alle til kærligheden; den store
uomgængelige følelse, der indtager,
varmer og knuser vores hjerter gang
på gang og holder os i live.
Bogen “Kærlighed” er en bearbejdelse af denne følelse, skrevet af filosof Anne Marie Pahuus. Hvis du er i
tvivl om, hvad kærlighed er, så skal
hun nok forklare dig det. Hun skal
også nok overbevise dig om, at det bestemt ikke er en indbildt følelse, men
nærmere det største og mest ægte,
der findes. Aftenen lægger smukt op
til påsken, hvor vi fejrer kærlighedshistorien over dem alle.
”Kærlighed” af Anne Marie Pahuus
(Tænkepauser, nr. 14, Aarhus universitetsforlag 2013)

TILLID
Torsdag 15. februar kl. 19-20.30 er
temaet tillid. I Danmark er vi nemlig
rigtigt gode til det med tillid. Vi stoler
på hinanden, vi stoler på samfundet
og vi stoler på os selv. Vi lader børn
sove udenfor i deres barnevogne, vi
lader havemøbler stå ude og vi bevogter ikke mere end nødvendigt.
I “Tillid” skriver politologen Gert
Tinggaard Svendsen om, hvordan det
danske velfærdssamfund er bygget op
omkring borgernes tillid til hinanden,
til samfundet og til institutionerne.
”Tillid” af Gert Tinggaard Svendsen
(Tænkepauser, nr. 4, Aarhus universitetsforlag 2012)

Vintermånedernes udstiller
hedder Erik Starberg
www.erikstarberg.dk
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AKTIVITETER I KIRKEN
MELD DIG SOM
INDSAMLER
..., når Folkekirkens Nødhjælp søndag
11. marts sætter fokus på verdens fattige. Der er brug for indsamlere til at
gå i Uvelse og Lystrup. Har du tid og
lyst, så meld dig på mail til sognepræst
Charlotte Chammon på chch@km.dk.
Indsamlingsbøsserne hentes og
afleveres i sognegården i Nr. Herlev.

SORGGRUPPE
Til dig, der har mistet en nærtstående
ved dødsfald. I en sorggruppe kan du
finde støtte, hvis du har mistet en,
du holder af. En sorggruppe forsøger
ikke at fjerne din sorg eller at presse
dig til at 'komme videre'. Men fællesskabet med andre, som har mistet, kan
hjælpe dig med at bære sorgen og den
forandrede hverdag. Kurset foregår i
Hillerød kirke, Østergade 12. Det er
gratis og forløber over 10 gange, tirsdag kl. 10-12. Løbende opstart.
Tilmelding til Ellen Esmarch,
ellenesmarch@gmail.com
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NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET (MR)
Der er installeret ”stor”skærm i
sognegården, det gør det mere behageligt at se film og høre foredrag,
hvor der er behov for at vise noget
på skærm.
Vi er kommet godt fra start med kirkeskole koret og både korleder Ole og
Steen (musiklærer på skolen) glæder
sig til samarbejdet med børnene (og
os). Vi håber, børnene kan bidrage
med en sang til en af vore adventsgudstjenester. Endvidere deltager koret i Lucia.

Skoven falmer trindt om land
Nu kommer den lidt mørkere tid
med muligheder for indendørs sysler. En gåtur i Lystrup skoven er
forfriskende med efterårets smukke
farver. Årstidernes forskellighed i
Danmark er jo noget, de fleste af os
glæder sig over. Med efterår og vinter
kommer også traditioner som halloween, jul i kirken og juletræstænding
ved Brugsen. Jeg personligt er rigtig
glad for tiden omkring jul og benytter lejligheden til at pynte op og lave
dejlig julemad. Traditioner betyder
mere og mere for mig, måske er det
noget, der følger med alderen. Tiden
går også hurtigere, jo ældre man bliver, og vi vil så gerne holde lidt mere
fast i den, og derfor er det også vigtigt
at bruge tiden til det, man gerne vil.
Jeg bruger rigtig god tid, når jeg deltager i de forskellige arrangementer i
sognegården og kirken. Jeg håber, I
har det ligesådan. Vi i MR vil stadig
gerne have input til forskellige arrangementer. Vi er også parate til at
flytte et eller flere sognemøder til om
aftenen, hvis vi erfarer behov for det.
Så ret henvendelse til en af os med
forslag, hvis der er noget, I går og
tænker på.
De nye konfirmander er kommet
godt i gang, og jeg deltog i de unges
første gudstjeneste i forbindelse med
konfirmationsforberedelsen. Det er

dejligt at se så mange skønne unge
mennesker, som bor i Uvelse, og
mange er vokset op her i Uvelse, hvor
jeg også synes, det er rart at lade børn
vokse op.
Vi i MR glæder os til at se jer alle
til de spændende arrangementer hen
over de mørke måneder. Vi tænder
lys i kirken og sognegården, og du er
meget velkommen.
Glædelig jul fra os i menighedsrådet!
Bente Præstiin, formand

DØBTE
Konrad Mølgaard Lundtorp

VIEDE
Lonni Adelsteen Andersen og
Michael Grau
Daniele og Frida Guld Tolentino

DØDE
Jette Lillemor Blomquist Jepsen

KIRKEBLAD
Redaktion: Præsten Layout
& Tryk: UniDeko Oplag: 650
Omdeling: Rasmus og August
Frederiksen Deadline for næste
kirkeblad: 1. februar 2018
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GUDSTJENESTER
DAG KIRKEARET
DECEMBER

UVELSE

NR. HERLEV

3.

1. s. i advent

15.00 Familiegudstjeneste

10.

2. s. i advent

10.00 Gudstjeneste med lucia

12.

Tirsdag

19.30 De Ni Læsninger

17.

3. s. i advent

10.00 Gudstjeneste

24.

Juleaften

14.00 og 15.30 Gudstjeneste

14.30 og 16.00 Gudstjeneste

25.

Juledag

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

26.

2. juledag

10.00 Gudstjeneste

31.

Søndag e. jul

15.00 Gudstjeneste

s. 4

10.00 Gudstjeneste

s. 4

JANUAR
1.

Nytårsdag

16.00 Gudstjeneste

7.

1. s. e. H.t.K.

16.00 Nytårskoncert

14.

2. s. e. H.t.K.

10.00 Gudstjeneste

16.

Tirsdag

21.

S. s. e. H.t.K.

10.00 Gudstjeneste

24.

Onsdag

17.00 Børnegudstjeneste

28.

Septuagesima

s. 5

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
19.30 Stilhed, ord, musik og sang
10.00 Gudstjeneste

s. 5
10.00 Gudstjeneste

FEBRUAR
10.00 Gudstjeneste v/CC

15.00 Musikgudstjeneste

4.

Seksagesima

11.

Fastelavn

18.

1. s. i Fasten

22.

Torsdag

19.30 Stilhed, ord, musik og sang

25.

2. s. i Fasten

10.00 Gudstjeneste

10.00 Familiegudstjeneste

s. 5

10.00 Gudstjeneste

MARTS
4.

3. s. i Fasten

10.00 Gudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten i Uvelse ved Frida Guld Tolentino - i Nr. Herlev ved
Charlotte Chammon. Der kan forekomme ændringer. Følg med på www.uvelsekirke.dk

KIRKEBIL: Bestil kirkebilen til gudstjenester og arrangementer. Gratis for sognets beboere og sognebåndsløsere fra området. Henvendelse til sognepræsten.

