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Søndagsfrokost
Et par gange i forårets løb vil vi gerne indbyde til frokost efter gudstjenesten. Når vi
har spist frokost vil dagens gæst dele nogle
betragtninger med os. Første gang er Palmesøndag, den 25/3 i Gørløse Kirke og
sognestue. I dagens anledning bliver det
en let påskefrokost, og dagens gæst er Stine
Bitsch-Larsen fra Farum, som vil tale lidt
om stilheden og det stille rum.

ADRESSELISTE

Den anden søndagsfrokost er
søndag den 15/4 efter gudstjenesten i Strø Kirke. Vi får en lille forårsfrokost og lytter derpå til dagens gæst hvem det er offentliggøres senere.
Alle er meget velkomne. Af hensyn til frokosten bedes man tilmelde sig hos præsten senest 3 dage før. Det er naturligvis muligt at
benytte kirkebilen til og fra arrangementet.

Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen.
Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge.
Tlf. 48 28 81 08 / 20 15 81 08.
E-mail: emi@km.dk. Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag.
Det fælles Kirkekontor: Tlf. 70 23 03 93
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød. Email: hpfk@km.dk

GØRLØSE

STRØ

REDAKTION

Menighedsrådsformand
Lise Skjøt-Pedersen
Gørløseparken 48, 3330 Gørløse
Tlf. 48 27 87 07

Menighedsrådsformand
Ingelise Hansen
Strøbjergvej 10B
Sigerslevøster
Frederikssund.
Tlf. 48 28 40 29
Kirkeværge
Ann-Mari Sørensen
Tlf. 48 28 92 50
Kasserer
Svend Erik Pedersen
Kirkesanger
Mikkel Matthiesen

af kirkebladet:
Eva Mikkelsen (ansv. red.)
Mette Holck
Birthe Hansen
Ingelise Hansen
Hanne Pedersen

Kirkeværge
Johnny Finnssøn Lindholm
Tlf. 29 43 64 80
Kasserer Lill Hornung
Kirkesanger Mona Bohn
Sognestuen i Gørløse
Tlf. 48 27 89 49

Organist ved begge kirker: Henrik Silver
Tlf. 30 70 00 16 / cirkussilver@gmail.com
Kirketjener ved begge kirker: Charlotte Kjær Nielsen.
Tlf. 23 37 06 66 / kirketjenergs@gmail.com
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 / sgsl@km.dk
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Den gamle, slidte
urskive på kirketårnet
i Gørløse er blevet
istandsat og malet op
- læs side 8.

Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk
Webmaster: Eva Mikkelsen

KALENDEREN
Kirkens sykreds
mødes i mødesalen i Skævinge Præstegård kl. 14-16 følgende dage: 6/3 + 20/3
+ 3/4 + 17/4 + 1/5 - og holder derefter
sommerferie.

Syng sammen
Den første mandag i hver
måned mødes de sangglade i
sognestuen kl. 19.30. Per
Egholm sidder ved klaveret,
og kirkesanger Mona synger
for. Alle er velkomne!
Bemærk at Syng Sammen i april er
flyttet til mandag den 9/4 pga. påsken.
Alle er velkomne!

Læsekredsen
Vi mødes næste gang
torsdag den 8/3 kl.
19.30 i sognestuen i Gørløse for at tale
om »Skaknovellen« af Stefan Zweig.
Nye læsere er altid meget velkomne i læsekredsen, hvor vi deler vores oplevelser
af den bog, vi har læst. Der er vin og ost
til læsekredsens møder.

Tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben mødes i sognestuen
hver tirsdag fra 14-16 til kortspil og anden hygge. Der er også banko af og til.
Alle er meget velkomne!

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 11/3
Vi er naturligvis også med i den store, landsdækkende sogneindsamling, hvor Folkekirkens Nødhjælp samler ind
til verdens nødlidende under overskriften:
VI SAMLER HÅB IND.

Vi mødes i sognestuen i
Gørløse kl. 12, hvor alle
indsamlere får udleveret
indsamlingsbøsser, rute og
materiale. Når man kommer tilbage fra ruten, er
der varm kakao og boller
at styrke sig på, mens vi
tæller indsamlingen op.
Hvis du vil være med til
at samle håb ind et par
timer denne søndag, så
meld dig til hos præsten.
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ARRANGEMENTER
Koncert med »Mortens Aften«
Onsdag den 21/3 kl. 19 er der koncert i Strø Kirke med musikensemblet »Mortens aften«
under ledelse af den unge trommeslager Morten Ærø. Han har allieret sig med tubaisten
Jakob Munck samt med basunisten Ole »Fessor« Lindgreen og klarinettisten Elith »Nulle«
Nykjær.
Det er bestemt ikke finkulturel jazz til de store
koncertsale - måske er det snarere en form for
cirkus eller gadeteater, der med simple midler
som spilleglæde, humor samt stor musikalitet
Mortens Aften
og integritet formår at bevæge lytteren og fortælle historier. Numrene skaber i deres forløb
alle en nysgerrighed for at høre hvad der sker i den næstfølgende takt samtidig med, at de
prikker til både latter- og hjertemusklen. Der er plads til både det skøre og det melankolske, og det er helt igennem originalt uden at være fremmed.
Der serveres et glas vin efter koncerten - og alle er meget velkomne!

Koncert og varme hveder
Traditionen tro er der koncert og varme hveder i Gørløse Kirke og sognestue
torsdag den 26/4 kl. 19.30
Duoen »Nordenvind« med
Øyonn Groven Myhren på
sang og strengeleg og Poul
Poul Høxbro
Høxbro på fløjter og slagtøj
fremfører »Madonna og Mefisto« - Det gode og det
onde tegnet i musik og fortællinger fra middelalderens Skandinavien.
Efter koncertfortællingen
er der varme hveder og
kaffe i sognestuen.
Alle er velkomne.
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Øyonn Myren

Kom og hør
Slangerupkoret
Onsdag d. 2. maj kl. 19.30 afholder Slangerupkoret en åben
generalprøve i Gørløse Kirke.
Generalprøven er optakten til,
at koret et par dage efter rejser
til Fanø, hvor det afholder to
koncerter.
Programmet for koncerterne er
især en række sange af den nulevende danske digter Jens Rosendal, der bor i Sønderjylland.
Han er mest kendt for sin »forelskelsessang«, men han har
skrevet mange andre meget
kønne sange, som der altså bliver lejlighed til at høre nogle af
under generalprøven. Adgang
er gratis og alle er velkomne.

Himmelske toner
Foredragsrækken om musikken og kirken og musikkens
evne til at skabe fællesskab og gøre vores verden større fortsætter hele foråret:
Tirsdag den 10/4 kl. 19.30 i Ullerød Kirke: Karl Aage
Rasmussen fortæller om mennesket bag den frodige og
uudgrundelige komponist Brahms.
Tirsdag den 8/5 kl. 19.30 i Blovstrød sognegård:
Karl Aage Rasmussen fortæller om komponisten Johann
Sebastian Bach - også kaldet den 5. evangelist.
Onsdag den 30/5 kl. 19.30 i Præstevang Kirke: Komponist John Frandsen fortæller om
sit store værk »Requiem«, som blev uropført i Danmarks Radio i 2013. Kirsten Grove fra
DRs Vokalensemble synger udvalgte sange fra værket.

SÆRGUDSTJENESTER
Påskegudstjenester
i Strø og Gørløse

Spaghettigudstjeneste

Palmesøndag kl. 10.30 i Gørløse efterfulgt
af en lille påskefrokost og dagens gæst.
Skærtorsdag kl. 10.30 i Gørløse Kirke
- om indstiftelsen af nadveren.
Langfredag kl. 10.30 i Strø Kirke
- om korsfæstelse og død
Påskedag kl. 10.30 i Gørløse Kirke
- om opstandelse og liv
2. påskedag kl. 10.30 i Strø Kirke
- om opstandelse og liv

i Gørløse Kirke tirsdag den 20/3 kl.
17.30: Påskegudstjeneste for børn med
fortælling, sang og leg der varer omtrent
en halv time. Bagefter spiser vi aftensmad
og påskeæg sammen i sognestuen.
Tilmelding er ikke nødvendig, og alle er
velkomne.

Aftengudstjeneste
Onsdag den 11/4 kl. 19.30 i Gørløse Kirke: Aftengudstjenesten
bygges op af læsninger, refleksion, bøn, sang, musik og stilhed. Særligt for dem, der sætter pris på en stund for fordybelse, eftertanke, ro
og selvforglemmelse. - Efter gudstjenesten er der mulighed for at få
en kop aftenkaffe i våbenhuset.
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PRÆSTENS SIDE

Om det vi gør og siger i kirken
- Velsignelse
For mennesker, som ikke kommer så ofte i
kirken, er der ting vi siger, og ting vi gør i
kirken, som måske vækker undren. Måske er
der endda trofaste kirkegængere, som altid
har undret sig, men aldrig har fået spurgt:
Hvorfor rejser man sig på bestemte tidspunkter? Hvad betyder kalk, apostolsk, aronitisk,
evangelium, kollekt - og alle de andre gamle
ord, som lyder så hyppigt i kirken?
I dette og kommende numre af kirkebladet
forsøger jeg at kaste lidt lys over sagen. Og
denne gang handler det om velsignelserne.
I en ganske almindelig søndagsgudstjeneste
er der 2 velsignelser, nemlig den apostolske
velsignelse, som lyder efter prædikenen, og
den aronitiske velsignelse, der lyder som det
sidste i gudstjenesten, og sender folk ud af
kirken med Guds velsignelse i ryggen.
Den apostolske velsignelse hedder sådan,
fordi det er en hilsen, som apostlen Paulus
bruger i sit andet brev til menigheden i Korinth (2. Kor. 13, 13). Han hilser menigheden
med ordene: »Herren Jesu Kristi nåde og Guds
kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os
alle!«. Og den velsignelse bruger vi til at runde prædiken og bøn med det, som egentlig er
et ønske om, at fællesskabet mellem os skal
være stærkere end alle vore forskelle og uenigheder, et ønske og en bøn om, at vi får lov til
at være sammen og mærke, at vi i al vor forskellighed hører til her, og er fælles om den
velsignelse, der skal bære os videre i hverdagen.
Den aronitiske velsignelse går helt tilbage
til Moses’ tid, for Aron, som har lagt navn til
velsignelsen, var bror til Moses. Og Aron var
den første indviede præst og grundlægger af
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præsteskabet i Israel. Velsignelsen lyder:
»Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit
ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte
sit ansigt mod dig og give dig fred.« (4. Mosebog,
6, 24-26). Det er ord, der er fulde af kraft og
mod, og der er mange mennesker, der synes,
at netop den velsignelse er den mest betydningsfulde del af gudstjenesten. Med den velsignelse sætter Gud sit navn på mennesket med alt, hvad Guds navn er og betyder for
mennesker. Og med Guds navn skrevet på
sig, i hjerte og sind, kan man vove sig tillidsfuldt ud i livet med alle dets glæder, bekymringer og udfordringer.
Man rejser sig op, når velsignelserne lyder,
og når der læses fra Bibelen. Det er ganske
enkelt skik og brug, at man rejser sig op af
respekt for Guds ord - ligesom man rejser sig
af respekt for monarken, for dåbsbarnet eller
for bruden.
Og dog. Der eksperimenteres i kirkerne rundt
om i disse år, man prøver sig frem for at finde
nye ord og nye former, der taler til moderne
mennesker og den åndelighed og længsel, der
præger vores tid. Man kan derfor sagtens risikere at komme til en gudstjeneste, hvor man
sidder ned under læsningerne og står op under sangen - for man synger nemlig bedre, når
man står op. Hos os følger vi dog fortrinsvis
traditionen på dette punkt: Vi står op under
læsningerne fra Bibelen og under velsignelserne, og så sidder vi ned, når vi synger.
Hvis der er noget bestemt, som du har undret
dig over, så giv endelig lyd: Måske deler du
din undren med andre, og så ville det være til
glæde for mange at få kastet lidt lys over sagen.

N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E N E M . V.
Børnekoret

Præsten
holder fri
28.-29. april og 1.-3. juni inkl.
2.-22. juli inkl.

Vi tilbyder korsang i sognestuen onsdag efter skoletid
for elever på Gørløse Skole i 3.-5. klasse.
Kontakt korleder Ole Håndsbæk på
skrivtilole@gmail.com hvis du er interesseret.

Konfirmationer
Gørløse 27/4 St. Bededag kl. 10.00
1. Magnus Z.B. Skov Pedersen
2. Victor Skjoldborg Poulsen
3. Jonathan I. Michaelsen
4. Asger Sønderby Stamhus
5. Kristoffer J. Rasmussen
6. Gustav Riis-Andersen
7. Emil Børgesen
Gørløse 27/4 St. Bededag kl. 12.00
1. Noah Hugo Hundahl Ravn
2. Daniel Emil Hansen
3. Veronica Boljanac Holst
4. Sophie D.F. Nartey
5. Sofie Irene Lausten
6. Liva Sass Moestrup
7. Dicte Christine Møller
8. Celine Even Andersen
9. Melissa Pedersen
10. Hjalte Knudsen

Indskrivning
til konfirmation

19 og forudgåi Strø og Gørløse i foråret 20
se er i fuld
del
ende konfirmationsforbere
vender sig
hen
n
ma
gang og foregår ved, at
kan findes
er
ato
nsd
til præsten. Konfirmatio
på hjemmesiden.

Strø 10/5 Kr. Himmelfartsdag kl. 10.00
1. Villiam Heltborg Hansen
2. Rebecca Ishøjer Andersen
3. Jonas Lyngbo Andersen
4. Valdemar Heinfeldt Rysgaard
5. Julie Algreen Nybo
6. Lukas Brühl Asmussen
7. Rasmus Køppler
8. Martin Daniel Hansen
9. Lasse Mortensen
Strø 10/5 Kr. Himmelfartsdag kl. 12.00
1. Simon Schellerup Andersen
2. Clara Fløjgaard Skerning
3. Puk Brandt Forbjerg-Larsen
4. Mathias Willum Larsen
5. Silja Tolver Peters
6. Signe Viksøe
7. Nikolai Imer Bønnelycke
8. Frederik Grynderup Thomsen
9. Lasse Benjamin Petersen
10. Gustav Neergaard Jonsman
Strø 10/5 Kr. Himmelfartsdag kl. 14.00
1. Nicklas Pierpont Andersen
2. Dagmar Kofod Løvenhøj
3. Magnus Thingmand Henriksen
4. Karoline Kristiansen
5. Clara P.P.H. Vengberg
6. Joakim Holt Braun
7. Josephine Uldall Andersen
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N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E N E M .V.
Udskiftning i menighedsrådet
Kassereren i Gørløse, Per Andersen, er trådt ud af menighedsrådet, og hans plads i rådet er
overtaget af Carl-Otto Ringsing. Ny kasserer er Lill Hornung.
Vi vil gerne sige Per Andersen en stor og varm tak for indsatsen i menighedsrådet.

Tårnuret i Gørløse
Gørløse kirkes tårnur har fået en fin nymalet urskive. Uret har kun 1
viser, svarende til den lille timeviser på andre ure. Når man går forbi på
Hovedvejen, kan man nogenlunde se, hvad klokken er, hvis bare man
kender den lille særhed. Da urværket blev fremstillet omkring 1720,
tog man det ikke så tungt med minutter og sekunder.

Viseren
monteres

Menighedsrådsmøder
Gørløse: 13/3 kl. 19 i sognestuen
Fællesmøde: 15/5 kl. 19
i kapelsalen i Strø
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DET POETISKE
HJØRNE
Tænk, erantis, at du gider
Tænk, erantis, at du gider,
her i disse ulvetider,
halvt sagtmodig, halvt forvorpen1
kigge op igennem skorpen.
Gennem sne og frost og skidt,
har du dig møjsomt’ligt stridt,
ser med evangelisk trods
gennemtrængende på os.

Kirkesangbogen
»Kirkesangbogen« udkom i foråret 2017 og kaldes for salmebogens lillesøster.
Kirkesangbogen rummer foruden velkendte sange fra Højskolesangbogen også nyere dansk
lyrik af bl.a. Tove Ditlevsen, Anne Linnet, Ole Sarvig og Dy
Plambeck.
Det nye melodisprog, som Kirkesangbogen rummer mange eksempler på, har ofte ganske anden, mere åben og spørgende tone, end vi er vant til - og det er
forfriskende at synge ord og toner, der bevæger sig mere i nutidens ånd og billeddannelse, end
de gamle salmer giver os mulighed for. Et dejligt supplement til
salmebogen!
»Tænk, erantis« er hentet fra
Kirkesangbogen.

I en verden, der går under,
såret med titusind vunder,2
står du op i dette vanvid,
såret selv af frostens tandbid.
Kan en dråbe af dit blod
fylde os med kraft og mod?
Er din lille nåde nok
mod et verdensragnarok?
Ak, erantis, tænk du gider!
Trængt fra alle fjendesider.
Begge flanker har du åben.
Sejerherre uden våben.
Tak, erantis, du står op,
lysende fra tå til top
af en evangelisk trods.
Lys du også gennem os!
Johannes Johansen 2002
1. Fræk
2. Sår
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BØRNESIDEN
Børnesiden
forår

1.

Regn regnestykket

Børnesiden forår

Opgave 1: Regn regnestykket:
Opgave 1: Regn regnestykket:

=7

=3

=7

2.

+

=3

+

=1

=4

=1

=4

-

+

Børnesiden
forår
+

Altid en

=5

-

-

=5

+

+

=

=

Opgave
Opgave 1:
Regn regnestykket:
Opgave
2:2:
Slå op i salmebogen og find billedet, der passer til sangen:

Altid en kasse med:
Slå op
op i isalmebogen
der
sangen:til sangen:
Slå
salmebogen
og
find billedet,
der tilpasser
=7
=3 og find
=1 billedet,
=4 passer
=5

Nr. 729 - Nr. 236 - Nr. 251 - Nr. 120 - Nr. 281

Læg løsningen i post
Gørløse eller ved præ
april 2018 – der vil bl
de rigtige løsninger.

NR: 729 - NR: 236 -NR: 251 -NR: 120- NR: 281

NR: 729 - NR: 236 -NR: 251 -NR: 120- NR: 281
+

-

+

-

+

=

Opgave 2:

VINDER af konkurren
Alberte Bruun fra Sm
Hjerteligt tillykke til Alb

Slå op i salmebogen og find billedet, der passer til sangen:
NR: 729 - NR: 236 -NR: 251 -NR: 120- NR: 281

Løsninger:

Opgave 3: Hvilken nøgle passer i låsen:

3.

Regnestykket bliver:

1
2
Opgave
3: Hvilken nøgle
passer i låsen:

1

Hvilken nøgle passer i låsen?

Opgave 3: Hvilken nøgle passer i låsen:
1

2

2

De 6 kirkelige begive

3

3

3

Nøgle nr:

__________________

Navn:_____________

4

5
4

4
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adresse:___________

6

5

Tlf:________________

6

5

6

Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Alberte Bruun fra Smedevej i Sigerslevøster - Hjerteligt tillykke til Alberte!

LØSNINGER

KIRKELIGE HANDLINGER

LØSNINGER

Døbte

Opgave 1: Regnestykket bliver:

• Noor Staal Marcussen

Begravede og bisatte
Opgave 2:
De seks kirkelige begivenheder:

•
•
•
•
•
•
•

Poul Verner Olesen
Karen-Margrethe Rasmussen
Gerda Madsen
Eli Birthe Frederiksen
Gerda Elise Jensen
Ida Irene Viola Solveig Jensen
Magda Lund Nielsen

Deadline for næste
nummer af kirkebladet
Opgave 3: Nøgle nr: _________

er fredag den 27. april.
Indlæg sendes / mailes til sognepræsten.

Navn:�����������������������
____________________________
Adresse:���������������������
____________________________
Tlf:�������������������������
Alder:�����������������������

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i
Strø inden 24. april - der vil blive trukket
en vinder blandt de rigtige løsninger.
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

MARTS
4.
11.

3. s. i fasten
Midfaste

10.30
-

18.
20.

Mariæ Bebudelse
Tirsdag aften

10.30
-

25.

Palmesøndag

-

29.
30.
APRIL
1.
2.
8.
11.

Skærtorsdag
Langfredag

10.30

10.30 Sogneindsamling
efter gudstjenesten
17.30 Spaghettigudstj.
Påske for børn
10.30 Søndagsfrokost,
se i bladet
10.30
-

Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
Onsdag aften

10.30
-

10.30
10.30
19.30 Aftengudstjeneste

15.

2. s. e. påske

-

22.
27.
29.
MAJ
6.
10.

3. s. e. påske
St. bededag
4. s. e. påske

10.30 Søndagsfrokost,
se i bladet
9.00
-

13.
20.
21.
27.
JUNI
3.
10.

5. s. e. påske
Kr. himmelfartsdag

10.30
10.00 + 12.00 Konfirmationer
-

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

10.30
10.00 + 12.00 + 14.00
Konfirmationer
10.30
10.30

9.00

10.30
10.30 Musikgudstjeneste
-

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

-

10.30

-

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30

KIRKEBILEN

1. marts Michael Thomsen
15. marts Ingen gudstjeneste
28. marts Eva Mikkelsen

Ønskes befordring til gudstjeneste,
kontaktes sognepræsten dagen
inden gudstjenesten.

12. april
26. april
24. maj

Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen

Team Lynderup · 97 17 34 08

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

