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Inge Eriksen, tlf. 29 24 40 48.
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 / sgsl@km.dk
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Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk
Webmaster: Eva Mikkelsen

KALENDEREN
Læsekredsen
Læsekredsen mødes næste
gang tirsdag den 26/6
kl. 19.30 i sognestuen, hvor vi skal tale
om første del af Henrik Pontoppidans
skelsættende ro
man »Lykke-Per«.
Der serveres ost
og vin til læsekredsens møder, og nye læsere er meget
velkomne.

Syng sammen
Syng sammen holder sommerferie, men
mødes igen for at synge danske sange
mandag den 3/9 kl. 19.30 i sognestuen.
Mona Bohn synger for, og Per Egholm
sidder ved klaveret – og der er kaffepause
undervejs. Alle er meget velkomne til at
komme og være med.

Tirsdagsklubben
Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag kl. 14-16 i sognestuen til kortspil og hygge, og alle
er velkomne. Der er kaffe fra kl. 13.45.
Sommerudflugten falder i år tirsdag den 13/6 og går til Hundested Kro med afgang fra
Gørløse Kirke kl. 10.
Nærmere oplysninger og tilmelding hos Erna Lidegaard på
tlf. 48 27 81 35
– senest 5/6.

Vi besøger Hundested Kro

Efter udflugten
holder tirsdagsklubben sommerferie og mødes igen tirsdag
den 15. august.

3

ARRANGEMENTER

Sogneudflugt til Malergården i Odsherred
Sogneudflugt søndag den 5/8 kl. 9-16.30, hvor vi skal besøge Malergården i Odsherred.
Vi mødes i Gørløse Kirke kl. 9 til en kort morgengudstjeneste, og så får vi kaffe og rundstykker i våbenhuset, inden bussen kører mod Malergården, hvor vi får en omvisning. I
bussen dertil fortæller præsten om kunstnerfamilien Swane.
Derpå spiser vi frokost på Malergården, og på vejen hjem besøger vi Hørby Kirke på Tuse næs
og får kaffe og kage – i bussen eller udenfor, alt efter vejret.
Udflugten koster 100,- alt inkl. (lige bortset fra drikkevarer).
Tilmelding til sognepræsten senest 1/8.
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Middag og film
Middag og film i sognestuen i Gørløse onsdag den 28/6 kl. 18. Først spiser vi sammen,
og derpå skal vi se den israelske film »Citronlunden« fra 2008. Filmen sætter menneskelige ansigter på konflikten i Israel/Palæstina. Det er en fin lille fortælling om menneskeligt sammenstød, der kan
ses som en metafor for det
Scene fra »Citronlunden«
større politiske dilemma,
der hersker i området –
en konflikt, der desværre
er blusset op igen her i
foråret.
Præsten indleder filmen,
og så taler vi sammen om
den, når vi har set filmen.
Tilmelding til sognepræsten senest den 25/6.
For mad og drikke betales kr. 75,- på stedet.

SÆRGUDSTJENESTER
Velkomstgudstjenester
for de nye konfirmander
og deres familier
Det er søndag den 26/8 kl. 10.30 i Strø og
søndag den 2/9 kl. 10.30 i Gørløse. Andre
er naturligvis også velkomne til gudstjeneste disse
dage. Der
er kaffe i
våbenhuset efter
gudstjenesten.

Særligt for børn i anledning af den
tilstundende sommerferie:

Gudstjeneste og hotdogs
i Gørløse Kirke tirsdag den 19/6
Vi begynder kl. 17.30 i kirken med fortælling, sang og leg, og bagefter spiser vi
hotdogs / pølser med brød – forhåbentlig
kan vi være udenfor på plænen.
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PRÆSTENS SIDE

Tanker om dåb
I sidste udgave af kirkebladet tog vi hul på
en række indlæg om det, vi siger og gør i
kirken. De vigtigste ritualer, vi har i kirken,
er dåben og nadveren. De er vores sakramenter, hvilket betyder hellige handlinger,
hvor vi tror på, at Gud handler direkte med
det enkelte menneske.
I disse år er danskernes forhold til dåben under forandring: Mange lader stadig deres
børn døbe som små som det naturligste i
verden, men flere vælger helt dåben og kirken fra på børnenes vegne. Samtidig er der
stadig flere voksne mennesker, der vælger at
lade sig døbe, fordi de – sikkert af forskellige årsager – gerne vil være en del af en verden og et fællesskab, de ikke blev døbt ind i
som børn. Den tendens imødekommes bl.a.
ved de såkaldte »drop-in« dåbsarrangementer flere steder i landet, hvor man kan gå lige ind fra gaden og blive døbt.
Ét af de mennesker, der først er blevet døbt
som voksen, er Rane Willerslev, der lod sig
De vigtigste
ritualer, vi har i
kirken, er dåben
og nadveren.
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døbe, da hans døtre skulle døbes. Her følger
et interview med ham om hans overvejelser
i den anledning, bragt i »Kirken i København« d. 22/3 2017:
»Som professor og antropolog ved Aarhus
Universitet (nu også direktør for Nationalmuseet) er 46-årige Rane Willerslev skolet i
empiriske studier, at opstille hypoteser og
minutiøst analysere sig frem til, hvad der
objektivt set er ret og vrang. Så enkelt er det
langt fra med det guddommelige, men det
er ikke desto mindre lige så sandt for ham,
fortæller han.
’Jeg har oplevet alle mulige mærkværdigheder ude i ødemarken i Sibirien, hvor jeg har
lavet feltarbejde, og siden da har jeg ikke
kunnet tilsluttet mig et simpelt naturvidenskabeligt verdensbillede. Dét, der ligger
uden for, kalder vi det guddommelige, og at
det eksisterer, er der ingen tvivl om i min
bog’, siger han.

betyder, at
”jegDåben
indimellem må

Rane Willerslev

Foto: Rune Clausen, Nationalmuseet

spørge mig selv, hvad
mit forhold er til det
guddommelige, og
hvordan jeg skal
forstå det forhold.

”

Religion følger ikke logikkens univers
Da Rane Willerslevs to døtre, som i dag er
syv og 10 år, blev født, var det hans daværende kones store ønske, at de skulle døbes.
Hendes familie har stærke rødder i folkekirken, og for hende var dåben en betydningsfuld gave, som Rane Willerslev indvilgede i
at give dem.
Men Rane Willerslev var ikke selv døbt, og
fra sibiriske naturfolk havde han fået fortalt,
at hedninge og kristne kommer til at leve på
hver sin side af en flod i efterlivet. Den fortælling gav ham mange kvaler.
’Hvis jeg ikke også blev døbt, ville jeg altså
blive adskilt fra mine børn i efterlivet. Det
ville jeg ikke risikere, og derfor blev jeg selv
døbt samtidig’, fortæller han og klukker
lidt, selvom han faktisk mener det alvorligt.
’Religion er ikke noget, der kan bevises, el-

ler som følger logikkens univers. Religion
er derimod fuld af selvmodsigelser og paradokser. I stedet for at prøve at løse dem, så er
pointen måske, at de skal have lov til at
være der, og at man faktisk kan le af dem og
have en ironisk distance til dem,’ siger han.
Dåben giver stof til eftertanke
Med dåben følger ikke slavisk kirkegang og
søndagsskole, mener Rane Willerslev. Men
der følger en tilslutning til kristendommen,
som han og børnene ikke kan vende ryggen
til eller gøre om. Og så har han, døtrene og
alle andre, der bliver døbt, fået en anledning
til med jævne mellemrum at reflektere over
deres egen tro.
’Dåben betyder, at jeg indimellem må spørge mig selv, hvad mit forhold er til det guddommelige, og hvordan jeg skal forstå det
forhold. Det, tror jeg, er vigtigt, at mennesket gør i ny og næ’, siger han.«
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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.

Farvel til organisten
Vi har desværre måttet sige farvel til vores
organist, Henrik Silver, som har valgt at søge
andre græsgange.

til et smil og til at folk har følt sig godt tilpas. Vi ønsker Henrik alt godt fremover.

Vi siger Henrik en stor tak for indsatsen som
organist i Strø og Gørløse kirker. Han har beriget os med megen dejlig musik i mange
genrer til gudstjenester og koncerter.
Han har sat en ny retning med lejlighedsvise
uhøjtidelige musikalske indslag, der bidrog

Vi har konstitueret Ole Håndsbæk Kristensen i stillingen, indtil vi fastansætter en ny
organist pr. 1/8. Ole har ledet vores børnekor
i Gørløse, så vi kender ham allerede. Han er
ved at uddanne sig som kirkemusiker – og vi
glæder os til samarbejdet med Ole.

Menighedsrådsmøder

Præstens sommerferie

Der er menighedsrådsmøde i Strø sogn
onsdag den 29/8 kl. 10.15 i kapelsalen,
og der er menighedsrådsmøde
i Gørløse sogn onsdag den 5/9
kl. 19 i sognestuen.

Præsten holder sommerferie
2/7 - 23/7 inkl.
Der henvises til vikar
på telefonsvarer og mail.

Slangerupkoret på besøg
i Gørløse Kirke
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DET POETISKE
HJØRNE
Yndigt dufter Danmark
i skærsommerluften,
mærk, hvor lyset, duften
næsten hvisker: Tøv
Hør, hvor drosler, stære
nærmer sig det nære,
lykken ved at være,
skønt skærsommers løv
snart, for snart er støv.
Støv og støv og støv.
Yndigt dufter Danmark
i skærsommernatten,
drøm at du er atten
og har dugget hår.
Hyld langs alle veje
og en kåd skalmeje:
ønsker du at eje
alt, før alt forgår
i hvor mange år?
År og år og år.
Yndigt dufter Danmark
i skærsommerregnen,
find ved daggry egnen
i en em af vin.
Skjulte nattergale,
vakt af himmelsk dvale,
får dig tyst i tale:
Vil du være min?
Jeg er altid din.
Din og din og din.
Ulf Hoffmann
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BØRNESIDEN

1.

SOMMER

Hvad passer sammen?

1: Hvad passer sammen ?

2.

3.

2: Kryds og tværs- indsæt ordene:
Vandret:
Lodret:
Kryds og tværs – indsæt ordene:
1:ikke lige
1: by
Vandret:
Lodret:
2: mener
2:drikkekar
1: Ikke lige
1: By
3:fanger man fisk med
3: blomst
2: Mener
2: Drikkekar
4:redskabet
4: her løber blodet
3: Fanger man fisk med 3: Blomst
1
4: Redskabet
4: Her løber blodet
11
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Gør denne firkant
af mønter til en
trekant ved at flytte
to mønter

4

n

3: Gør
3 denne firkant af mønter til en trekant ved at flytte to mønter.
4
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ø s e n
Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Mia Krone Bonfiglio på 8 år fra Amalievej i Gørløse – Tillykke til Mia!

LØSNINGER

KIRKELIGE HANDLINGER

LØSNINGER

Døbte

Opgave 1: De 6 sportsgrene:

Opgave 2: Skriv de 7 ord:

•
•
•
•
•
•
•

Liva Sass Moestrup
Celine Even Andersen
Gustav Neergaard Jonsman
Martin Daniel Hanssen
Alma Elisa Nørgaard Randal
Jon Tornemand Hansen
Thit Lærke Tornemand Hansen

Viede
• Christina og Brian Mønster Kristensen

Begravede og bisatte
Opgave 3: Tegn trekanten:

• Anne-Lise Poulsen
• Inger Marie Poulsen (Skansekapellet)
• Erik Eriksen

Deadline for næste
nummer af kirkebladet
Navn:�����������������������
____________________________

er onsdag den 1. august.
Indlæg sendes / mailes til sognepræsten.

Adresse:���������������������
____________________________
Tlf:�������������������������
Alder:�����������������������
Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i
Strø inden 10. juli - der vil blive trukket
en vinder blandt de rigtige løsninger.
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

JUNI
10.

2. s. e. trinitatis

9.00

10.30

17.

3. s. e. trinitatis

10.30

9.00

19.

Tirsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

24.

4. s. e. trinitatis

-

10.30

JULI
1.

5. s. e. trinitatis

10.30

8.

6. s. e. trinitatis

-

-

9.00

15.

7. s. e. trinitatis

-

10.30 v. Charlotte Chammon

22.

8. s. e. trinitatis

-

-

29.

9. s. e. trinitatis

10.30

9.00

5.

10. s. e. trinitatis

-

9.00 M
 orgenandagt før
udflugt til Malergården

12.

11. s. e. trinitatis

-

AUGUST

19.

12. s. e. trinitatis

26.

13. s. e. trinitatis

9.00

10.30

10.30 Velkommen til
konfirmanderne i Strø

-

SEPTEMBER
2.

14. s. e. trinitatis

9.00

10.30 Velkommen til konfirmanderne i Gørløse

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30

KIRKEBILEN

7. juni
21. juni
5. juli

Ønskes befordring til gudstjeneste,
kontaktes sognepræsten dagen
inden gudstjenesten.

Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen

2. august Eva Mikkelsen
16. august Michael Thomsen
30. august Eva Mikkelsen

Team Lynderup · 97 17 34 08

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

