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PRÆSTENS 5 MINUTTER

Hesten og hjorten
I gamle dage, da husdyrene endnu var vilde dyr, havde en hest slået sig ned i en lysning med rigeligt af frisk græs. En dag
dukkede en hjort op og begyndte at spise af
græsset. Det ville hesten ikke finde sig i.
Den kom jo først. Forgæves forsøgte den at
jage hjorten væk fra lysningen. Til sidst
måtte hesten søge hjælp hos en bonde, som
beredvilligt satte et hegn op omkring lysningen. Hjorten var nu sat udenfor og ville
ikke mere tage af græsset i lysningen. Men
det hegn, som lukkede hjorten ude, stængte samtidig hesten inde.
(Efter Æsops fabler, citeret fra
’Gæstfrihed’ af Niels Nymann Eriksen)

Magtesløshed og vrede
Påskedag vågnede vi til nyheden om et
terroranslag mod hoteller og kristne kirker i Sri Lanka. Mange mennesker mistede livet, heriblandt tre danske børn,
og angst og rædsel stod malet i de ansigter, der gled over tv-skærmen. Og man
fyldtes på den ene side af en stor medfølelse og sorg for de mennesker, der er
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berørte af tragedien, og på den anden side af en stor magtesløshed og vrede – eller måske igen sorg – over, at der er så
megen vold og ondskab i vores verden. At
det sker igen og igen, at mennesker slår
ihjel, spreder død og ødelæggelse ud fra
en overbevisning om, at de har ret til det
– de andre skal væk.
Det er vel en tanke om, at man har mere
ret til at være et sted, end andre har det.
De andre skal væk – med vold og magt,
om det så skal koste blod og død. Der er
»dem og os« – og »dem« skal væk. Den
forestilling er ødelæggende for vores verden i flere sammenhænge end bare dem,
der handler om terrorisme. Det er den
tanke, der kommer til udtryk i den gamle
fabel, og vi genkender den mange steder:
F.eks. i uvenskaber mellem naboer, der
er uenige om skellet i mellem dem, og
hvor uenigheden kommer til at bestemme og definere forholdet mellem dem.

I princippet er det uden betydning, om
det er mellem naboer, mellem mænd og
kvinder, mellem ung og gammel, mellem by og land, mellem rygere og ikke-rygere, mellem kristne og muslimer,
for det er det samme, der gør sig gældende: Vi ser på hinanden med den brille,
der fokuserer mere på det, der skiller os
ad, end på det, vi har til fælles. Vi fokuserer på det, der er fremmed for os, det, vi
ikke kender fra os selv, fremfor at se på
det, vi kan genkende fra os selv. Derpå
gør vi som hesten i fabelen: Bygger mure
og sætter skel for at beskytte os med det,
vi er usikre overfor.

Taber tilliden til hinanden på gulvet
Det er på mange måder en naturlig og
forståelig måde at reagere på, det at man
vil beskytte sit eget. Men vi taber noget
derved. Vi taber forståelsen for hinanden
og tilliden til hinanden på gulvet – og

dermed taber vi i sidste ende og forståelsen for os selv og tilliden til vores eget på
gulvet. For det er, når vi lærer andre at
kende – i alle sammenhænge – at vi bliver klogere på verden omkring os, og det
er ved at møde andres opfattelse af os
selv – i alle sammenhænge – at vi bliver
klogere på os selv.

D E T P O E T IS K E
H JØ R N E

Pinsens ånd er fællesskabets ånd

Nordenvinden

Det er påskens budskab, at der er håb om
liv og glæde også på den sorteste baggrund af lidelse og død, og det budskab
skal vi bringe med os ind i alle livets forhold, alle de steder, hvor der er fare for,
at frygt, mistro og adskillelse sætter
dagsordenen. Vi skal møde vores omverden og andre mennesker med tillid og
tiltro, for det er vores fornemmeste opgave i dette liv at arbejde for det gode: For
liv og glæde, for forståelse og omsorg
mennesker i mellem. Og når ondskaben
viser sit grimme ansigt, så må vi stå fast
på, at det er forkert ved ikke at gøre ligeså. Vi må ikke lade os kyse og skræmme
til at se på andre med skepsis og modvilje. Vi må stå fast på det, der er rigtigt – og
så må vi bede Gud hjælpe, støtte og trøste
de mennesker, der har fået tilværelsen
slået i stykker. Tro og tillid kan verden
bygges på – ikke adskillelse og uforsonlighed. Ikke mere »dem og os.«

Se nordenvindens jagen
bevæger sommerdagen.
Den bringer sløve drømme
til køerne, som tygger;
den svømmer gennem rugen
som ånder, der har skygger.
I Danmarks lyse bolig
er dagens sjæl urolig.

Må derimod pinsens ånd, der førte alle
mulige mennesker, der var helt fremmede for hinanden, sammen i forståelse og
sammenhørighed, vinde frem.

Det flimrer under øen
af solen over søen,
en blegnet ild, som dybet
,
snart blotter og snart dølger
d
fær
som døde luers gen
i dans på jordens bølger.
I Danmarks lyse bolig
er dagens sjæl urolig.
Af solen marken brændes,
og agerkålen tændes.
De gule blomster nejer
sig under vindens færden,
som de i søvne mindes
en gammel, salig verden.
I Danmarks lyse bolig
er dagen sjæl urolig.
Thøger Larsen

Sognepræst
Eva Graff Mikkelsen
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ARRANGEMENTER

MIDDAG OG FILM: »CAPTAIN FANTASTIC«
Tirsdag den 2/7 kl. 18.00 i sognestuen i Gørløse
Vi spiser middag sammen, og når bordene er ryddet efter middagen, ser vi den amerikanske film »Captain Fantastic« efter
en kort indledning af præsten. Filmen er fra 2016 og har Viggo Mortensen i hovedrollen.
Handlingen er denne: Langt inde i en skov isoleret fra det omkringliggende samfund bor en hengiven og meget anderledes far med sine seks
børn. Ben (Viggo Mortensen) har dedikeret sit liv til ét formål: at sikre at
hans børn bliver til nogle ekstraordinære mennesker ved hjælp af hård
fysisk træning og intellektuel skoling. Men da en tragedie rammer familien, er de nødt til at forlade det paradis, de selv har skabt, og tage på road
trip ud i civilisationen. Her møder de en helt ny verden, hvor Bens idealer
om faderskab og det gode liv bliver sat alvorligt på prøve.
»Der er både grine- og grædegaranti, og samtidig velgørende meget at
tale om efter filmen« – skrev anmelderen i Berlingske.
Viggo Mortensen spiller hovedrollen

Alle er meget velkomne! Af hensyn til middagen er der tilmelding til præsten senest 27/6. Pris for mad og drikke er 75 kr., som betales på stedet.

UDFLUGT TIL MELBY KIRKE OG HUNDESTED HAVN
Søndag 4/8 drager vi til Melby Kirke, som blev gennemgribende restaureret for få år siden. Vi mødes i sognestuen i Gørløse til kaffe og rundstykker kl. 9. 30 og kører
så i bus til Melby Kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten
kl. 11. Efter gudstjenesten får vi en rundvisning med fortælling om kirken og arbejdet med restaureringen.
Frokosten spiser vi på Hundested Havn et endnu ikke
fastlagt sted. Der er også tid til at gå rundt på havnen og
se på de mange spændende butikker med lokalt kunsthåndværk, og så er der kaffe og kage, inden vi kører hjem
igen.
Turen koster 100,- alt inkl. (drikkevarer undtaget), og
man tilmelder sig hos præsten senest den 30/7.
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Melby Kirke

ARRANGEMENTER

JAZZKONCERT MED
WEYSE-FORTOLKNINGER
Onsdag 4/9 kl. 19.30 i Strø Kirke
med den århusianske pianist Mads Bærentzen
Koncerten tager udgangspunkt i CD-en »Natten er så stille«, der
indeholder improviserede og arrangerede fortolkninger af en
række sange skrevet af den danske komponist C. E. F. Weyse.
Mads Bærentzen vil bl.a. spille nye udgaver af »Altid frejdig, når
du går«, »Nu titte til hinanden« og »I østen stiger solen op«.
»Jeg håber med denne musik at kunne bygge bro mellem den vidunderlige danske sangskat, Weyse i høj grad har været medvirkende
til at berige, og det moderne jazzmusikalske og improviserede univers, der har sit udspring i såvel den amerikanske som den skandinaviske musiktraditon.«
Claus Bergs altertavle fra 1500-tallet
i Sankt Knuds Kirke i Odense.
Heldagsudflugt:

KUNSTTUR TIL FYN
Torsdag 22/8 med Birgitte Bech som tur-guide
Turen går til Odense og Øst-Fyn, hvor vi skal se
gammel og moderne kunst i Odense Domkirke
og flere landsbykirker. Der bliver desuden et besøg på Sys Hindsbos atelier i Ringe. Find programmet på hjemmesiden og i våbenhuset.
Bussen kører fra Præstevang Kirke kl. 8 med forventet hjemkomst kl. 20.
Pris inkl. morgenkaffe og eftermiddagskaffe er
350 kr. Bemærk at man selv medbringer madpakke til frokost.
Der er ganske få billetter, som sælges af præsten
fra den 25/6.

Mads Bærentzen har i
en længere årrække været en af de mest efterspurgte danske jazzmusikere. De seneste mange år har han turneret
intensivt i både ind- og
udland. Endvidere er
han på 18. år medlem af
Aarhus Jazz Orchestra
og spiller blandt meget
andet også med Veronica Mortensen Quartet.
Der serveres et glas vin
efter koncerten.
Alle er meget velkomne!
Jazzpianisten Mads Bærentzen fortolker
danske klassikere af C. E. F. Weyse.
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ARRANGEMENTER
Jens Schou,
Anders Singh
Vesterdahl og
Nis BankMikkelsen

KONCERT-FORTÆLLING
Onsdag 18/9 kl. 19.30 i Gørløse Kirke
Det er den bibelske fortælling om Job omskrevet af den østrigske forfatter Joseph
Roth i 1930. En antihelt i familie med Woody
Allen m.m. fortalt ind i klezmer-musikkens
toneunivers af Jens Schou på klarinet, Nis
Bank-Mikkelsen som oplæser og Anders
Singh Vesterdahl på harmonika.
Koncerten var annonceret i februar, men
måtte flyttes pga. sygdom. Vi glæder os over
nu at kunne byde alle hjerteligt velkomne til
en dejlig aften med de tre dygtige og rare
herrer, og vi serverer et glas vin efter koncerten.
Der er gratis adgang.

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdagsklubben mødes hver tirsdag fra 14-16 i sognestuen til kortspil, kaffe og hyggeligt samvær, og alle er
hjerteligt velkomne til at være med.
Tirsdagsklubben holder
sommerpause fra midten
af juni til midten af august.

SYNG
SAMMEN
holder sommerferie,
men mødes igen til en
dejlig sangaften mandag den 2/9 kl. 19.30 i
sognestuen i Gørløse.
Alle er velkomne!

KIRKENS SYKREDS
mødes første gang efter sommerferien
tirsdag den 10/9 kl. 14-16
i præstegårdslængerne
i Skævinge.
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DEADLINE FOR NÆSTE
NUMMER AF KIRKEBLADET
er mandag den 29. juli. Indlæg modtages med kyshånd
og sendes / mailes til sognepræsten.

ARRANGEMENTER

FØLG KIRKERNE PÅ NETTET

LÆSEKREDSEN

Hjemmeside:
www.stroekirke.dk – www.goerloesekirke.dk

samles i sognestuen næste gang onsdag den
26/6 kl. 19.30 for at tale
om »Vredens druer« af
John Steinbeck.

Facebook:
Strø og Gørløse Kirker

I læsekredsen deler vi vores oplevelser af bøgerne med hinanden – og vi
kommer vidt omkring i vores samtaler til stor glæde og berigelse for os
alle. Undervejs får vi ost og vin.
Nye læsere er altid meget velkomne.

SÆRGUDSTJENESTER

MUSIKGUDSTJENESTE
2. Pinsedag kl. 10.30 i Strø Kirke
Musik, toner, sang og ord danner lydtæppet
for pinsefejringen denne 2. Pinsedag.

SOMMERAFTENGUDSTJENESTE

SOMMERGUDSTJENESTE
FOR BØRN
Tirsdag 25/6 kl. 17.30 i Gørløse Kirke
Efter gudstjenesten er der pølser, hotdogs
og is i sognestuen. Alle er velkomne!

VELKOMSTGUDSTJENESTER
FOR DE NYE KONFIRMANDER
OG DERES FAMILIER

Onsdag 7/8 kl. 19.30 i Gørløse Kirke

Søndag 25/8 kl. 10.30 i Strø Kirke
Søndag 1/9 kl. 10.30 i Gørløse Kirke

Efter gudstjenesten er der aftenkaffe, som vi kan nyde i
aftensolen, hvis vejret er med os.

Vi byder vores nye konfirmander velkomne i kirkerne. Der
er kaffe og sodavand i våbenhuset efter gudstjenesten.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

FÆLLES
MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 13/6 kl. 19 i kapelsalen i Strø.

PRÆSTEN HAR SOMMERFERIE
8/7 - 28/7 inkl. Der henvises til Michael Thomsen
på mtho@km.dk / 48 28 81 46.

NYT LAYOUT
PÅ VORES
KIRKEBLAD
Som man måske har bemærket, har vores kirkeblad fået nyt format, nye
farver og nyt layout. Vi håber, at vores læsere synes
lige så godt om det nye
blad, som vi selv gør

kirkebladet.nu
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Kirkegårdsmuren i Gørløse
Et stykke af kirkegårdsmuren mod
gangstien er blevet renoveret. Muren
var så mør på grund af mange års fugt,

En del af muren er blevet renoveret,
og to gamle lindetræer er fældet.

der var trængt ind, at den var ved at
vælte. Derfor blev den taget ned i efteråret 2018.

I april 2019 blev der muret op igen på de
gamle fundamenter. De gamle sten er
så vidt muligt blevet genanvendt, og der
er suppleret med nye sten. Det stykke
mur, der nu er taget ned, var fra udvidelsen af kirkegården omkring 1870.
Der blev i marts fældet to gamle lindetræer, der stod meget tæt op ad muren.
Det skete for at undgå, at et virvar af
rødder fremtidig destabiliserer kirkegårdsmuren. De to træer var formentlig fra 1870.
I 1989, da sognestuen blev bygget, blev
der plantet en række lindetræer ved
gangstien langs kirkegården. De er nu
er ved at være store træer, der overtager de to gamle træers funktion som
markør af kirkegården i landskabet.
Lise Skjøt-Petersen
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GLIMT & GENSYN

I år har vi
uddannet det første hold

TÅRNAGENTER
Her ses et par glimt fra en
sjov og livlig weekend
i Gørløse Kirke.
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BØRNESIDEN
LØSNING
Opgave 1 – De 5 ting:

Opgave 2:

Opgave 1: Find 5 ting på det ene billede som ikke er på det andet.

Opgave 3:

Navn

Adresse

Tlf.
Alder
Opgave 2: Hvilken is får han?

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
eller ved præsteboligen i Strø inden 30. juli – der vil
blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.

Opgave 3:
Slå op salmebogen og
find ud af, hvor mange
domkirker vi har i
Danmark og hvilke
byer de ligger i.
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Olivia Timmermann på 8 år,
Gadekærsvej 1 i Gørløse
Tillykke til Olivia!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
• Emil Frederik Kaas Nielsen
• Mynthe Leonora Fleur Eghjort Stenrevle
• Alberte Haugaard Nielsen
• Sandra Mia Jensen
• Bertel Junker Salomonsen
• Felix Bernhard Bomholt Hellebæk
• Elvis Juul Jacobsen

BEGRAVEDE OG BISATTE

NAVNE & ADRESSER
FÆLLES FOR BEGGE SOGNE
Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen
Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge.
Tlf. 48 28 81 08 / 20 15 81 08 - emi@km.dk
Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag.
Det fælles kirkekontor: Tlf. 70 23 03 93 - hpfk@km.dk
Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød.
Kirketjener: Vakant (Der henvises til graver eller præst)
Tlf. 23 37 06 66 - kirketjenergs@gmail.com
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 - sgsl@km.dk
Organist: Yoko Andersen

• Helle Merete Petersen
• Torben Petersen
• Bjarne Palm Jespersen

GØRLØSE
Menighedsrådsformand: Lise Skjøt-Pedersen
Gørløseparken 48, 3330 Gørløse - Tlf. 48 27 87 07
Kirkeværge: Johnny Finnssøn Lindholm - Tlf. 29 43 64 80
Kasserer: Lill Hornung
Kirkesanger: Mona Bohn
Sognestuen i Gørløse: Tlf. 48 27 89 49

STRØ
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

KIRKEBLADET
Redaktion: Eva Mikkelsen (ansv. red.), Mette Holck,
Birthe Hansen, Ingelise Hansen og Hanne Pedersen
Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S - Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
DAG
9. juni

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

Pinsedag

-

10.30

10. juni

2. Pinsedag

10.30 Musikgudstjeneste

-

16. juni

Trinitatis søndag

-

-

23. juni

1. s. e. Trinitatis

-

10.30

25. juni

Tirsdag aften

-

17.30 Sommergudstjeneste for børn

30. juni

2 .s. e. Trinitatis

10.30

-

7. juli

3. s. e. Trinitatis

-

10.30

14. juli

4. s. e. Trinitatis

-

-

21. juli

5. s. e. Trinitatis

10.30 v. Michael Thomsen

-

28. juli

6. s. e. Trinitatis

-

-

4. august

7. s. e. Trinitatis

Udflugt til Melby Kirke

Udflugt til Melby Kirke

7. august

Onsdag aften

-

19.30 Aftengudstjeneste

11. august

8. s. e. Trinitatis

10.30

-

18. august

9. s. e. Trinitatis

9.00

25. august

10. s. e. Trinitatis

6. juni
AFLYST
Michael Thomsen
20. juni
Eva Mikkelsen
4. juli
Michael Thomsen
18. juli
Michael Thomsen
1. august
Eva Mikkelsen
15. august
Michael Thomsen
29. august
Eva Mikkelsen
12. september
Michael Thomsen

10.30

10.30 Velkomstgudstjeneste
for de nye konfirmander

KIRKEBILEN

1. september

11. s. e. Trinitatis

-

10.30 Velkomstgudstjeneste
for de nye konfirmander

8. september

12. s. e. Trinitatis

-

-

15. september

13. s. e. Trinitatis

10.30

9.00

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen
= Der er kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten

GUDSTJENESTER
PÅ BAUNEPARKEN
KL. 10.30

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.

