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Konfirmander julehygger

Menighedsrådsmøder
Der er møde den 19/3 kl. 19
i sognestuen i Gørløse.
Den 13/6 kl. 19 er der fællesmøde
for begge råd i kapelsalen i Strø.

ADRESSELISTE

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

Kirketjener ved begge kirker:
Lene Mulbjerg, tlf. 23 37 06 66 / kirketjenergs@gmail.com
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 / sgsl@km.dk
Organist ved begge kirker: Yoko Andersen
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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:
12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5 – 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!

Læsekredsen
Vi mødes næste gang onsdag d. 6/3, hvor vi har
læst og taler om »Den der
lever stille« af Leonora Christina Skov.
Læsekredsen er et hyggeligt samtale
forum, hvor vi får talt om mangt og meget på baggrund af de bøger, vi læser.
Nye læsere er altid velkomne.

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

SÆRGUDSTJENESTER
Aftengudstjeneste

Musikgudstjenester

Onsdag 13/3 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.

I anledning af påske og pinse er der særlige musikgudstjenester, hvor læsningerne fra biblen blandes med salmer og musik, så ord og toner tilsammen bygger
dagens særlige budskab og stemning op.
Det sker Langfredag kl. 10.30
i Gørløse Kirke og
2. Pinsedag kl. 10.30 i Strø Kirke.

Familiegudstjeneste

Spaghettigudstjeneste

Søndag 31/3 kl. 10.30 i Gørløse Kirke
De ny-uddannede TÅRNAGENTER
medvirker i denne gudstjeneste, hvor de
også modtager deres diplomer.
Efter gudstjenesten er der kaffe, sodavand
og TÅRNAGENT-kage i sognestuen.
Alle er meget velkomne!

Tirsdag 25/6 kl. 17.30 i Gørløse Kirke
Sommergudstjeneste for børn med sang
og leg – og hotdogs bagefter i sognestuen.
Alle er velkomne!
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ARRANGEMENTER

Tårnagenter efterlyses!
Vil du med på opdagelse i det ældste
hus i byen? Der sker mystiske ting
og sager i den gamle kirke i Gørløse, og nøglen til kirketårnet er
forsvundet.
Vi har brug for hjælp! Derfor
vil vi gerne invitere alle
børn fra 3. og 4. klasse i

Tårnagenterne går på opdagelse
i hele kirken og løser mysterier…

Gørløse og Strø sogne til
at hjælpe os med at opklare mysteriet.
Det sker lørdag
den 30/3 kl. 9.3015.30. Og så mødes
vi igen søndag morgen kl. 9.30 til morgenmad og guds
tjeneste i kirken – og
forhåbentlig
har vi da fundet nøglen til
tårnet og klokkerne.
Tårnagenterne udstyres
med lup, lommelygte,
agentskilt og notesbog
og går på opdagelse i det
gamle kirkerum, tårnet
og kapellet, hvor gåder
og mysterier venter på at
blive løst.
Der serveres formiddagsmad og frokost lørdag og
morgenmad søndag.
Hvis du har lyst til at
blive
TÅRNAGENT,
skal du bare få mor eller
far til at melde dig til
hos præsten Eva på tlf.
48 28 81 08 eller email
emi@km.dk – senest
tirsdag den 26/3.
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ARRANGEMENTER

Søndagsfrokoster
Et par gange i forårets løb vil vi gerne indbyde til frokost efter søndagsgudstjenesten. Efter
frokosten er der et kort menighedsmøde, hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde
og fremtidsplaner. Alle er velkomne og har her mulighed for at komme med tanker og
ønsker for vores kirkeliv.
• Den første søndagsfrokost foregår søndag den 17/3 i kapelsalen
i Strø efter gudstjenesten i Strø Kirke.
• Den anden frokost foregår Palmesøndag, den 14/4 i sognestuen
i Gørløse efter gudstjenesten i Gørløse Kirke.
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.

Koncert
St. Bededags aften – En Musikalsk Tidsrejse med »Krydsfelt«.
Traditionen tro er der koncert og varme hveder i Gørløse Kirke og
sognestue torsdag den 16. maj kl. 19.30.
Krydsfelt er en duo bestående af Monica Schmidt Andersen, uddannet solist og musikperformer på klassisk blokfløjte, og Nicolas Koch-Simms, en af de ganske få i verden med en konservatorieuddannelse på drejelire.
Koncerten trækker en rød tråd
igennem musikhistorien, og repertoiret strækker sig fra tidlig middelaldermusik over renæssance barok, folkemusik og klassisk
musik helt op til i dag. Duoen arbejder med det krydsfelt, hvor den
klassiske musik og folkemusikken
har mødtes, og hvor de to musikgenrer gennem tiderne er blevet
inspireret og beriget af hinanden.
Efter koncerten er der varme hveNicolas Koch-Simms og Monica Schmidt
der og kaffe i sognestuen. Alle er
Andersen optræder i Gørløse Kirke 16. maj
velkomne.
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PRÆSTENS SIDE

Det går mod påske
– mod lys, liv og kærlighed
I »Kaiser-Wilhelm-Ge
dächtniskirche« i Berlin,
som jeg besøgte i januar
måned, finder man lidt afsides i kirken en lille tegning, som blev tegnet
med stykke kul på bagsiden af et militærkort i en
skyttegrav ved Stalingrad
i krigsvinteren 1942. Det
var officeren, præsten og
lægen Kurt Reuber, der
tegnede den juleaften for
at give soldaterne, der var
fanget midt i krigens
rædsler, et billede på håb.
På tegningen sidder Jomfru Maria med Jesus-barnet svøbt i et af de
militærtæpper, som soldaterne selv brugte
mod kulden. Jomfru Marias ansigtsudtryk
er kærligt og mildt, vendt mod den nyfødte.
Deres ansigter lyser i det mørke billede, og
den måde moren favner barnet på, danner et
hjerte. På billedet står tre ord inspireret af
Johannesevangeliet: Licht, Leben, Liebe –
lys, liv, kærlighed.
Juleaften 1942 hængte Reuber tegningen
op på væggen i den bunker, hvor han holdt
andagt for officerer og soldaterkammerater.
Soldaterne blev dybt bevægede og påvirkede af det håb, som tegningen og ordene udtrykte – for dem var det et billede på menneskelighed i en umenneskelig verden.
Kort efter begyndte bomberne igen at falde
over stillingen midt i den hellige nat. Få
dage senere overdrog Reuber Madonna-tegningen til en såret officer, der blev fløjet ud
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med det sidste fly, der
undslap belejringen. Kurt
Reuber kom aldrig selv
hjem. Sammen med hovedparten af soldaterne
døde han senere i russisk
fangenskab.
Men tegningen blev et
stærkt symbol på fred og
håb midt i krigens gru,
og Reubers børn skænkede den til Kaiser Wilhelm
Gedächtniskirche i Berlin, hvor den i dag hænger. Den kirke, der blev
sønderbombet under Anden Verdenskrig, og som
nu står som delvis ruin og mindesmærke.
Tegningen gør et stort indtryk på én, fordi
den i al sin enkelhed er et kraftfuldt budskab om, at der er håb om lys i mørket. Livet, lyset og kærligheden sejrer. Når man
sidder midt i krigens helvede, i en trøstesløs
flygtningelejr eller ens eget liv er mørkt og
fortvivlet, har man sådan brug for menneskelighed, varme og ømhed. Og for et håb
om, at det vil blive bedre, at der vil blive
lys, liv og kærlighed igen, så umenneskeligheden, mørket og døden ikke får det sidste
ord. Mennesker kan ikke leve uden håb.
Julen og dens glædelige budskab om, at
Gud er her hos os og bringer menneskelighed og lys i selv det sværeste liv – lige det
Stalingrad-Madonnaen er billedet på – ligger bag os nu. Julen varer lige til påske, siger
man. Det føles nu ikke altid sådan, men
selvom julen ligger bag os og fortoner sig

DET POETISKE
HJØRNE
Til foråret

lidt i mørket, så ligger den i
os som en lille spire, som vi
bærer med os gennem den
mest triste og trøstesløse tid
på året; vinteren med nedbør, kulde og korte, grå dage. Det er, som om årstiden
smitter af på sindet, og man
tvivler på, at det nogensinde
bliver forår igen. Men det
gør det jo, det ved vi: Vi er
på vej mod forår og påske,
på vej mod det store, jublende påskebudskab om, at
livet, lyset og kærligheden
sejrer. Der er håb om trøst
og glæde for hvert et menneskehjerte, der er håb om
fred blandt mennesker og i
verden – ligesom naturen
hvert år bevidner, at der er
håb om forår med vintergækker, erantis, påskeliljer
og fuglesang derude i den
våde og vinterkolde have.
Måske vi skal kigge længere
efter verdensfreden end efter vintergækkerne – men
vi må ikke miste håbet om
liv, lys og kærlighed for alle
mennesker: For soldaterne i
skyttegravene, for flygtninge i umenneskelige lejre, for
hver en forpint og sorgfuld
sjæl. Det bærer StalingradMadonnaen vidnesbyrd om.

Præcis den himmelblå himmel
jeg havde tænkt mig
med mælkehvide skyer
så man kan se når det blæser.
Og fuglene.
Det lyder som om
de skriger af grin hele tiden.
Det er vel alle de fjer.
Bierne er ude at lufte honningen.
Nu skulle man have haft en hest.
Der løber en kat
den ved nok hvor den skal hen:
hen og være kat et andet sted.
Tusind gule blomster
langs forureningen.
Om jeg så levede
i hundrede år
fik jeg aldrig knaphuller nok.
Små bitte grønne blade
på store tykke grene.
Det er meget at så gamle træer
kan blive ved.
Det skal ikke pakkes ind
jeg tager det som det er
det skal være en overraskelse.
Min elskede har haft en vanskelig vinter.
Og ikke noget med rødkål, tak.
Benny Andersen / »Under begge øjne«

Glædelig påske!
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K O N F I R M AT I O N E R 2 0 1 9
Gørløse Kirke St. Bededag kl. 10
1. Sandra Mia Jensen		
2. Sean Philip Freemann		
3. Emilie Nielsen		
4. Emma Mardov-Petersen
5. Julius Berendsen Svarrer
6. Mads Lind Grønbæk		
7. Mathias Krøier Jørgensen
8. Nicolas Ellegård Michaelsen
9. Oscar Rolf Gerner Pokorny		
10. Matias Sylvest Hamburger
Gørløse Kirke St. Bededag kl. 12
1. Sebastian Sigaard Hansen
2. Simon Wellemberg Nielsen
3. Stine Kirkelund Marker
4. Tobias Wellemberg Nielsen
5. Victoria Thillemann Hansen
6. Sebastian Kraiberg Kegel
7. Emil Frederik Kaas Nielsen
8. Jonas Christensen Lund
9. Nicoline Udby Edvardsen
10. Nikoline Tolver Peters Løjmand

Gørløse
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Strø wKirke lørdag den 25. maj kl. 11
1. Josefine Kunkel
2. Emilie Fougt
Strø Kirke Kr. Himmelfartsdag kl. 10
1. Lukas Bloch Lurger-Amelung
2. Freja Bloch Lurger-Amelung
3. Emma Lynge Budal Jensen
4. Isabella Andersen
5. Jakob Sønderby Kjærulff
6. Line Højkrogh Haslund
7. Elias Wilson
8. Nora Katharina Ellesøe
Strø Kirke Kr. Himmelfartsdag kl. 12
1. Alberte Haugaard Nielsen
2. Alberthe Kristine Knudsen Bagger
3. Andreas Hornhaver Bach Hansen
4. Michelle Sambika Dige Bach
5. Otto Lykkeberg Kiil
6. Sofie Elisabeth Harvest
7. Lianne Jing Nielsen
8. Frederik Bjørn Reitzel-Nielsen
9. Valdemar Schön Kristiansen

Strø

Strø

Indskrivning til konfirmation
i Strø og Gørløse i foråret 2020 og forudgående konfirmationsforberedelse er
i fuld gang og foregår ved, at man henvender sig til præsten. Der er konfirmation
i Gørløse Kirke St. Bededag og i Strø Kirke Kr. Himmelfartsdag.
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BØRNESIDEN

1.
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Find 12 skjulte ord (3 hver retning), som alle kan ses på billedet ovenover –
brug evt. lineal. Ordene kan stå lodret og vandret i begge retninger.

Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Freja Bloch Lurger-Amelung fra Gersehaven i Skævinge. – Tillykke til Freja!

LØSNINGER

LØSNING

KIRKELIGE HANDLINGER

Døbte

____________________________

•
•
•
•
•
•
•
•

____________________________

Viede

De 12 ord er:�����������������
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________

Navn:�����������������������
____________________________
Adresse:���������������������
____________________________

Emil Lykke Stoltze
Anna Degn Kjærsgaard
Isabella Zita Samssund Malmberg
Liva Sofie Irlund Pedersen
Tristan Engell Lidegaard
Andrea Rogowski Langrind-Halgaard
Oliver Mønster Kristensen
Anton Guldager Bredtoft

•	
Lærke og Martin Engell Lidegaard

Begravede og bisatte
• Bodil Beate Andreasen
• Niels Frederik Jensen Lidegaard

Deadline for næste
nummer af kirkebladet
er tirsdag den 23. april.
Indlæg modtages med kyshånd og
sendes / mailes til sognepræsten.

____________________________
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
10.

1. s. i fasten

9.00

10.30

13.

Onsdag aften

-

19.30 Aftengudstjeneste

17.

2. s. i fasten

10.30 Søndagsfrokost

-

24.

3. s. i fasten

-

10.30

31.

Midfaste

-

10.30 Familiegudstjeneste
-

APRIL
Mariæ Bebudelse

10.30

14.

7.

Palmesøndag

-

10.30 Søndagsfrokost

18.

Skærtorsdag

10.30

-

19.

Langfredag

-

10.30 Musikgudstjeneste

21.

Påskedag

10.30

-

22.

2. påskedag

-

10.30

28.

1. s. e. påske

-

-

2. s. e. påske

10.30

-

MAJ
5.
12.

3. s. e. påske

-

10.30

17.

St. bededag

-

10.00 + 12.00 Konfirmationer

19.

4. s. e. påske

10.30

-

25.

Lørdag

11.00 Konfirmation

10.30

26.

5. s. e. påske

-

30.

Kr. himmelfartsdag

10.00 + 12.00 Konfirmationer -

JUNI
2.

6. s. e. påske

10.30

-

9.

Pinsedag

-

10.30

2. pinsedag

10.30 Musikgudstjeneste

-

10.

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

14. marts
28. marts
11. april
25. april

Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen
Eva Mikkelsen

9. maj
23. maj
6. juni

Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen

KIRKEBILEN

Husk at kirkebilen altid kører mellem
vores sogne, så bare ring til præsten
dagen før, hvis du gerne vil have
kørelejlighed til en gudstjeneste eller
et arrangement.

Team Lynderup · 97 17 34 08

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30

