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Lucia & Nytårskoncert i kirken

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

Præst Charlotte Chammon

(Kirkebogsførende)
Lyngevej 12
3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 52 53 eller chch@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
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n japansk zenmunk besøgte engang et kristent kloster et sted i
Frankrig. Det var tiden lige før
påske, og han havde igennem den sidste uge overværet påsketidens mange
messer og nynnet med på den gregorianske sang og lyttet nysgerrigt til de
lange skriftlæsninger, der påskemorgen
kulminerer med budskabet om Kristi
opstandelse. Den Jesus, der døde på
korset, han genopstod mirakuløst tre
dage efter. Graven den var tom, og der
blev stor opstandelse. Sådan fortæller

biblen, og den japanske zenmunk undrede sig, fordi det var både meget
mærkeligt og meget fascinerende snak.
Men helt ærligt, tænkte zenmunken i
sit stille zenmunkesind, var det nu, når
alt kom til alt, også andet end en lige
dele grum og smuk historie? Og zenmunken han tænkte og tænkte og kort
tid før solopgang påskemorgen, der løb
han op og ned af klosterets lange gange,
mens han hamrede på sin lille zenmunketromme og i et væk gentog den ene
samme sætning, han sagde: ”Jeg vil se
Jesus Kristus opstå iblandt jer! Jeg vil

se Jesus Kristus opstå iblandt jer!” For
opstandelsen, den gav kun mening,
mente han, hvis den tog bolig i den enkelte. Hvis den var mere end ældgamle
tekster og påstande. Opstandelsen, den
gav kun mening, hvis den gav sig til
kende som nyt liv i kroppe og ansigter
af kød og blod. Og hvis den gav sig til
kende som vågne og medfølende hjerter og barmhjertige handlinger her og
nu.
Påskeugen er et mentalt maraton for
alle, der virkelig indlader sig på den – og
for Jesus især, der hyldes palmesøndag,
svigtes skærtorsdag, dør langfredag og
genopstår søndag. Det er gribende,
hjerteskærende, øjenåbnende og opløftende. Tro det, hvem der kan!
Frida Guld Tolentino
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PÅSKE OG PINSE I KIRKEN
MUSIKALSK PÅSKE

I Uvelse kirke fejres påsken over tre stationer: Palmesøndag kl. 10.00 er Signe Arnfeldt Bastiansen med på harpe.
Skærtorsdag er der ud over højmessen kl. 10.00 i Uvelse mulighed for at
tilmelde sig gudstjeneste med fællesspisning i Nr. Helev kirke kl. 17.00.
Begrænsede pladser. Kontakt Charlotte
Chammon på chch@km.dk. Påskeformiddag kl. 10.00 i Uvelse kirke er
René Hagel Andreasen med på trompet, når vi synger de elskede påskesalmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
og påskeæg.

KIRKEDAG MED FROKOST
OG MENIGHEDSMØDE
Kirkedagen søndag d. 15. april
indledes med en gudstjeneste kl. 10.00
hvor spirekoret medvirker med et par
forårssange.
Efter gudstjenesten er der et menighedsmøde i sognegården, hvor
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præsten og menighedsrådet vil informere menigheden om sognet i tal,
anlægsplaner samt fremtidige tanker
for det kirkelige liv. Samtidig vil vi
bruge lejligheden til at høre menigeheden om deres ønsker og tanker om
sognet. Kirkedagen fortsætter med en
frokost ved 12-tiden.
Frokosten er gratis, og alle er velkomne også uden tilmelding, men
det vil være en stor hjælp, hvis vi lige
får et praj fra jer enten på telefon
60171376 eller på email: FG@km.dk.

PINSE I DET FRI
2. pinsedag - mandag 21. maj kl.
11.00 fejres pinsen mellem Frederiksborg slotshaves prægtige træer. Gudstjenesten foregår i den nordlige del af
haven, hvor man i bil kommer tættest
på fra Holmegårdsvej og Rendelæggerbakken.
Rød er pinsens farve, så tag gerne
noget rødt på! Medbring et tæppe/
stol til at sidde på, så sørger vi for
kirkekaffen. Vi håber på en tør og
varm dag, men skulle det regne, vil
arrangementet rykke indendørs i
slotskirken.

GUD, DET ER FOR BØRN!
Børnegudstjeneste med børnekor og klovn
Tirsdag 29. maj kl. 17.00
Velkommen til børnegudstjeneste og sommerkoncert med Uvelse spire- og
børnekor. Efter en gudstjensten i kirken er der fællesspisning (frikadeller, brød,
grønt og is) i sognegården. Desuden får vi besøg af Klovnen Tapé, der vil underholde i sognegårdshaven. Vi er færdige omkring kl 19.00. Tag hele familien
med. Aftensmaden koster kr. 10,- pr. person.
Alle er velkomne, også uden tilmelding, men af hensyn til indkøb vil det være
en stor hjælp, hvis vi lige får et praj fra jer enten på telefon 60171376 eller på
email: FG@km.dk

SOMMERAFTENER I KIRKEN
AFTENANDAGT I DET FRI

SOMMERSANG
Kirkesanger
Johnanne
Møller
Sørensen har sammensat aftenens program, når Uvelse Kirke tirsdag den 12. juni klokken 19.30
inviterer til sangaften akkompagneret af organist Allan Jarmer. Aftenen afsluttes med en forfriskning.

Midt i sommerens ferieåndehul
søndag 8. juli kl 19.00 holder vi
aftenandagt imellem sognegårdshavens birketræer. Allan Jarmer er
med på klaver og Niklas Johansen,
der er solistklassestuderende på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium, er med på klassisk guitar. Slutter med et glas på terrassen. Er det
koldt og blæsende, bliver vi selvfølgelig i kirken.
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AKTIVITETER
SOGNEMØDER OM ONSDAGEN
en pionerposition som bekæmper af
den frygtede tuberkulose. Det er
historien om fighteren, der konsekvent trodsede en mangeartet modstand, og som døde, da han kun var
43 år gammel, men hvis indsats blev
videreført på Finseninstituttet af hans
nære medarbejdere.

MIN TID SOM STUEPIGE I
KONGEHUSET
Onsdag 21. marts kl. 14.30 viser
Winnie Dyrsø billeder fra sin tid
som stuepige hos arveprins Knud og
prinsesse Caroline Mathilde. Hør,
hvordan den purunge Winnie fik
pladsen og var en hel dag om at komme frem med tog og bus til Sorgenfri
Slot. Og hør, hvordan det var at komme fra provinsen til en helt anden
verden, med de oplevelser en sådan
stilling førte med sig.

DANMARKS FØRSTE
NOBELPRISMODTAGER
Onsdag 25. april kl. 14.30 fortæller
sp. Anette Nybo Henriksen historien om lægen Niels Finsens liv og
virke – fra en omtumlet barndom til
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Sognemøderne foregår i Uvelse
sognegård, Kirkestræde 38. Der er ingen tilmelding. Kaffe og kage koster
kr. 20.

ARRANGEMENTER
SOGNEUDFLUGT TIL MØN
Søndag 6. maj efter gudstjenesten
kl. 9.00. Turen går bl.a. til Thorsvang
Samlermuseum i Stege og Fanefjord
Kirke. Det koster 150,- at være med
inkl. entre, frokost og kaffe. Vi håber,
at I har lyst til at tage med – det plejer at være en dejlig dag. Tilmelding
senest 25. april til præsten eller på
tilmeldingslisten i våbenhuset.

FILM & FROKOST
Lørdag 17. marts kl. 10.00
Ved præst og filmanmelder Søren
Hermensen:
”Da jeg forleden blev spurgt om, hvilke film jeg syntes var de bedste i 2017,
pegede jeg bl.a. på den polsk/franske
film ”De uskyldige”. Den er grum og
lys på én gang. Den foregår under 2.
verdenskrig i Polen, hvor sovjetiske
soldater råder og regerer, men det er
ikke selve ugerningerne, der fylder.
Det er noget andet. En stærk film om
tro, skam, håb og barmhjertighed. Filmen har en overraskende smuk slutning. Der er håb midt i den grumme
verden.”
Efter filmen spiser vi frokost og taler om filmens indhold efter oplæg
fra fra Søren Hermansen. Det koster
kr. 50 at deltage, som betales på dagen. Tilmelding senest 12. marts til
præsten.

SOMMERKONCERT
Onsdag 8. august kl. 19.30 gæster
sanger og entertainer Dario Campeotto Uvelse kirke. Forsalget begynder 3.
april ved Byens Bedste Brugskunst.
Entré kr. 150,- Betales kontant.
Begrænset antal.
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ARRANGEMENTER

BYVANDRING I UVELSE
LANDSBY

HIMMELSKE TONER I
HILLERØD-KIRKERNE

Søndag 17. juni kl 11.00 inviterer
Uvelse menighedsråd til byvandring i
Uvelse Landsby.
Lokalkendte Erik Hansen (medl. af
Slangerup Lokalhistoriske Forening),
vil fortælle om landsbyens nyere
og ældre historie, de gamle huse og
hverdagen i landsbyen. Turen begynder ved kapellet på kirkegården
og går bl.a. forbi kirken, sprøjtehuset
på kirkestræde, missionshuset og den
gamle skole til de nyere dele af byen
ved Skolelodden og Kornvænget, der
oprindelig var påtænkt jernbaneterræn. Af praktiske grunde har vi lagt
byvandringen efter kirketid, alle er
dog velkomne med eller uden deltagelse i gudstjenesten. Tilmelding er
ikke nødvendig.

Tirsdag den 10. april kl. 19:30 i
Ullerød Kirke:
Bag om mennesket og komponisten den frodige og uudgrundelig
Brahms ved Karl Aage Rasmussen.
Som den sidste af "de tre store B'er"
betragtes Johannes Brahms som
Bachs og Beethovens ligemand. Men
personligheden, mennesket bag hans
mange enestående musikværker - for
mange et omdrejningspunkt i deres
musikalske liv - har nok de færreste
et nuanceret billede af. Og mennesket
Brahms er lidt af en gåde, brysk og
blid, ondskabsfuld og storsindet, reaktionær og fritænker, smålig og generøs, sarkastisk, reserveret, rethaverisk, drillesyg, snu og sky. Et frodigt
menneske med stor livsappetit. Og en
mand der pludselig kunne gribes af
dyb melankoli og Weltschmerz. Foredraget forsøger at finde ind til forholdet mellem manden, komponisten og
værkerne.

Billede til venstre: Fra venstre ses Missionshuset,
Uvelse Bygade 6. Kvisten på nr. 4 kan lige ses.
Smedens staldlænge og beboelsen er endnu
stråtækt og selve smedjen har en lav skorsten.
I højre side, Brugsen og til venstre herfor, Lyngevej 2, Arnolds hus.
Billede til højre: Luftfoto fra 1950. Området
mellem Kirkestrædet og Byvejen var gartneri.
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ARRANGEMENTER
Tirsdag den 8. maj kl. 19:30 i
Blovstrød sognegård:
Johann Sebastian Bachs musik og
færden ved Karl Aage Rasmussen.
Ingen anden komponist i historien
har været genstand for så grundig og
så langvarig granskning som Johann
Sebastian Bach; talløse bøger, afhandlinger, antologier, essays, og
udredninger om hans liv og værk er
skrevet, og de senere år viser ingen
tegn på manglende interesse. Men på
dansk optræder skildringer af hans
musik og færden kun ganske spredt
og tilfældigt. Men med Karl Aage
Rasmussens bog Jord og himmel,
lyt præsenteres en sammenhængende
indføring i Bachs liv og musik. Spørgsmålet om, hvorvidt Bachs musik nu
også er endevendt fra alle tænkelige
synsvinkler, spørgsmål om Bachs personlige liv og tankegang behandles
her. I dette foredrag vil Karl Aage Rasmussen kaste lys over disse spørgsmål
og over mange andre ”Bach-gåder”.

ditionelle, latinske ritual. Ind imellem
de latinske tekster har John Frandsen
flettet moderne danske salmetekster
af Simon Grotrian. På trods af titlen
kalder John Frandsen selv værket for
en messe for livet.
Hvad får en dansk komponist i det
21. århundrede til at kaste sig ud
i en sådan opgave? John Frandsen
fortæller om sine tanker - og om forholdet mellem det tidløse ritual og
det pulserende liv, mellem tradition
og fornyelse. Og vi skal høre om Grotrians sange, som Kirsten Grove, der
er altsanger i DRs Vokalensemble og
gift med John Frandsen, vil synge
for os. Forhåbentlig bliver der også
mulighed for et par fællessange af
Grotrian.

Onsdag den 30. maj kl. 19:30 i
Præstevang kirke:
John Frandsen fortæller om sit
store værk ”Requiem”.
Som finalen på forårets foredragsrække har vi inviteret komponist John
Frandsen til at fortælle om sit store
værk Requiem, uropført i 2013 i Danmarks Radio. Et requiem er en dødsmesse med anvendelse af hele det tra-
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET (MR)
Så er julekasser med stads, engle og
stjerner pakket på loftet både hjemme
og i sognegården. Det har været en
stemningsfuld jul hvor mange fra
menigheden valgte at
deltage i jule- og nytårsgudstjenesterne, samt nytårskoncerten. Nytårskoncerten var i år en strygekvartet, utrolig dygtige
musikere, og det var
dejligt for menighedsrådet, at se så mange havde valgt at møde
op, og bagefter kunne vi på kryds og
tværs ønske godt nytår over en bid
kransekage og lidt boblende drik.
En tradition vi skal holde fast i.

I december havde Uvelse kirke-skole
børnekor debut. Børnene gik Lucia og
sang bagefter for os. Det var så vellykket, og vi glæder os til meget mere.
Vi inviterer til en kirkedag 15. april,
hvor vi efter gudstjenesten går i
sognegården, og her er I alle velkomne
til at spørge ind til vores arbejde og
vores fremtidige mål, ønsker og planer og komme med input. Vi vil efterfølgende byde på en let frokost.
Sneen har vi ikke set meget til, men
slud og regn har der været en del af.
Indimellem har der været, og vil der
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også komme skønne solskinsdage,
hvor man kan nyde den danske vinter.
Det er dejligt i skumringen at sætte sig
i en god stol med en bog, blad, håndarbejde eller et godt program i fjernsynet. Alt sammen livsnydelse, og nu
har selv vores dronning blåstemplet, at
man godt må lave noget unyttigt. Det
er vigtigt at huske at nyde livet i vores
til tider travle hverdag. Nærvær og tilstedeværelse er næsten en mangelvare,
når man ser alle kaste sig over mobilerne. Vi skal huske at være til stede i
nuet.
Læg mærke til de mange arrangementer i kirken og sognegården hen over
de næste måneder. Vi gør os umage for
at sammensætte et program så alsidigt
som muligt, men vil jeg stadig opfordre jer til at henvende jer med forslag.
Vi håber, mange igen har lyst til at deltage i sogneturen – i år en søndag (så
alle kan deltage) d. 6. maj til Møn, hvor
der venter mange spændende oplevelser, god frokost og hyggeligt samvær.
Se annonceringen andetsteds i bladet.
Fra menighedsrådet håber vi, at alle
nyder de lyse forårsmåneder, der kommer lige om lidt og velkommen til vore
gudstjenester og øvrige arrangementer.
Bente Præstiin,
formand for menighedsrådet

FORÅRSUDSTILLING
Forårsmånedernes udstiller hedder
Luna Panduro og er medlem af
kunstersammenslutningen
Farvegladerne.

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER OG
VALG 2018
•
•
•
•
•
•
•

Torsdag 22. marts
Tirsdag 1. maj
Onsdag 20. juni
Tirsdag 7. august
Tirsdag 11. september
Onsdag 24. oktober
Tirsdag 20. november

Møderne er offentlige og afholdes
kl. 18.30 i sognegården.
September 2018 er der valg til menighedsrådet. Nye medlemmer ønskes.

DØBTE
Louie Kirstein Fystro
Milas Bojesen
Konfirmand 2019:
Forår er konfirmationstid. Er dit
barn i tvivl, om det vil konfirmeres,
så meld det til og fortæl, at I stadig
overvejer! I Uvelse kirke er der
konfirmation St. Bededag 17. maj
2019 kl. 10.00 og 12.00. Elever, der
begynder i 7. klasse efter sommerferien, kan tilmelde sig konfirmation og konfirmationsforberedelse i Uvelse ved henvendelse til
sognepræst Frida Guld Tolentino
FG@km.dk senest 1. maj 2018.

DØDE
Asta Frida Nicolajsen
Jytte Lundgreen Johnsen
Svend Ejnar Rasmussen
Gunvald Olsen

KIRKEBLAD
Redaktion: Præsten Layout
& Tryk: UniDeko Oplag: 650
Omdeling: Rasmus og August
Frederiksen Deadline for næste
kirkeblad: 15. juni 2018
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GUDSTJENESTER
DAG KIRKEARET
MARTS

UVELSE

NR. HERLEV

4.
11.
18.
21.
25.
29.
25.

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebuddelse
Onsdag

10.00 Gudstjeneste

Palmesøndag
Skærtorsdag

10.00 Gudstjeneste m. harpe
10.00 Gudstjeneste v/CC

15.00 Musikgudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
19.30 Stilhed, ord, musik og sang
10.00 Gudstjeneste
17.00 Fællesspisning s. 3
10.00 Liturgisk musikgudstjeneste

10.00 Gudstjeneste

Langfredag

APRIL
1.
2.
8.
15.
22.
27.
29.

Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
St. Bededag

10.00 Gudstjeneste m. trompet

10.00 Gudstj., kirkedag

s. 4

10.00 og 12.00 Konfirmation

4. s. e. påske

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste v/FGT
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 og 12.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation

MAJ
6.
10.
13.
20.
21.
27.
29.

5. s. e. påske
Kr. Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
Tirsdag

9.00 Gudstj., sogneudflugt

s. 7

10.00 Gudstjeneste
10.00 Konfirmation
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
11.00 Fællesgudstjeneste i Hillerød slotshave s. 4
10.00 Gudstjeneste
17.00 Børnegudstjeneste s. 5

JUNI
3.
10.
17.
24.

1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstj., byvandring

s. 8

5. s. e. trin.

19.00 Aftenandagt i det fri

s. 5

10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste
10.00 Gudstjeneste

JULI
8.

NB! Se den fulde gudstjenesteliste for juli måned i kirkens udhængsskabe
eller følg med på www.uvelsekirke.dk
Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten i Uvelse ved Frida Tolentino - i Nr. Herlev
ved Charlotte Chammon. KIRKEBIL: Bestil kirkebilen til gudstjenester og arrangementer. Gratis for sognets beboere og sognebåndsløsere fra området. Henvendelse
til sognepræsten.

