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Hele livet er egentlig advent
Adventstid i decemberkåbe
at leve er altid at vente og håbe.
Håbet gør os forventningsspændte,
at leve er altid at håbe og vente.
Advent betyder gudsrigets komme,
så ventetiden er ikke omme.
Endnu er her mørke, endnu må vi sige
ske din vilje, komme dit rige.
Endnu må vi vente, endnu må vi længes,
men lyset skal komme og mørket fortrænges.
Guds rige skal komme, men risikoen
er altid at miste håbet og troen.
For livet består i at håbe og vente
som børn, der mod jul er forventningsspændte.
Ingen forskel på vantro og fromme,
alle må vente på gudsrigets komme.
Guds søn har besøgt os, og lige siden
har mennesket levet i adventstiden.
Lyset skal komme, og mørket skal vige,
ske din vilje, komme dit rige!
Johannes Møllehave

»Adventstid i decemberkåbe – at leve er
altid at vente og håbe«. Sådan er det faktisk hele livet: Vi venter og håber. På den
måde er hele livet en adventstid, men
når advent trækker sin »decemberkåbe«
på, er det alligevel noget særligt. Noget
særligt, fordi vi i adventstiden har fokus
på ventetiden og håbet. Eller: Måske skal
jeg hellere skrive, at det er det, der er
meningen med advent: Vi skal bruge forberedelsestiden op til jul til at rette vores
fokus mod det, vi venter og håber på – og
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idet vi retter fokus på det, så bliver vi også opmærksomme på, at det er det vi gør:
Venter og håber på lyset, der skal trænge
mørket bort.

Altid på vej videre
Jeg tror nu nok, at adventstiden drukner
i det almindelige juleræs for de fleste
mennesker. Desværre. Vi har egentlig så
godt af at sætte tempoet lidt ned og besinde os på, hvad vi gør og hvorfor, eller
på bare at nyde at være til, nyde de øjeblikke, som man kan bygge et helt liv på
– men i stedet iler vi videre til det næste,

vi skal. Altid på vej videre, altid på vej
væk, altid i færd med at flytte os. Det er
jo så moderne at være mobil og innovativ, at være med på noderne og kunne
flytte sig, forandre sig, forny sig. Men
hvad nu hvis man bare gerne vil være til
og lade det være nok? Og når det nu bevisligt er sundt at lade roen sænke sig
fremfor altid at være på vej videre?

Tidens fylde
I Salmebogen kaldes det afsnit, hvor advents-salmerne står, for »Tidens fylde«.
Det er et herligt gammelt udtryk, der be-

tyder, at vores tid, verden og liv er fyldt:
Fyldt af Gud. Fyldt med tro, håb og kærlighed, som skaber de øjeblikke, vi kan
leve vores liv på. Og derfor kan vi med
sindsro læne os tilbage for at vente og
håbe, for det, vi venter og håber på, er her
allerede. Gudsriget er her med al den fylde, som vi har brug for og længes efter. I
et og samme åndedrag, for sådan er vi
mennesker jo også: Vi kan godt længes
efter (mere af) det, vi allerede har – her
nævner jeg bare som eksempel og med et
glimt i øjet mit og andres forhold til sko.

Den store fortælling begynder forfra
I kirken er det selvfølgelig mere eksistentielt, når vi taler om at håbe og vente,
men selv det alvorlige liv kan jo genkendes i hverdagens småting. Der er mange
mønstre i livet, der går igen i det store
som i det små, og det zoomer adventstiden også ind på: Den vil skærpe vores
opmærksomhed på livet selv, på hvad
der er vigtigt, hvad det er, vi fejrer og
venter på og håber på – selvom det allerede er en del af vores liv. Vi ved nemlig
godt, at vi ikke kan leve uden troen, håbet
og kærligheden. – Med adventstiden begynder hele den store fortælling om Gud
og mennesker og meningen med det hele
forfra, og vi venter og håber og glæder os
allerede, for »Stands og hør! Her er dør
til den sande glæde.«

D E T P O E T IS K E
H JØ R N E
Der er ingenting i verden

så stille som sne

stille som sne,
Der er ingenting i verden så
daler,
når den sagte gennem luften
dæmper dine skridt,
tysser, tysser blidt
lydt taler.
på de stemmer, som for høj
en renhed som sne,
Der er ingenting i verden af
vinger.
svanedun fra himlens hvide
På din hånd et fnug
er som tågedug.
svinger.
Hvide tanker tyst i dans sig
kan mildne som sne.
Der er ingenting i verden, der
ger.
Tys, du lytter, til det tavse klin
O, så fin en klang,
sølverklokkesang
.
inderst inde dit hjerte ringer
Helge Rhode/»Sne«

»Adventstid i
decemberkåbe –
at leve er altid at
vente og håbe«.

Sognepræst
Eva Mikkelsen

BIDRAG TIL JULEHJÆLP
Mobilepay 59 61 88 – mrk. Julehjælp
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ARRANGEMENTER

JULEMØDE I KAPELSALEN I STRØ
Torsdag den 12/12 kl. 14-16
I år vil vores kirketjener, Inge Nielsen, hjælpe os med
at skabe smuk blomsterpynt til julebordet. Inden vi
skal bruge vores hænder og kreative evner, er der
kaffe og julekager, som Hanne har bagt til os.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag i Strø.
Der betales 50,- til materialer – men så kan bordpynten også holde til juleaften.

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.

LÆSEKREDSEN
mødes næste gang tirsdag den 10/12 kl.
19.30 i sognestuen i Gørløse.
Vi har læst »Britt-Mari var her« af Fredrik Backman
og taler om vores indtryk af den over en bid ost og et
glas vin.
Nye læsere er altid velkomne til være med i læsekredsen, som i år har fejret sit 10-års jubilæum.
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FOREDRAGSRÆKKE
OM ANGST
FOREDRAG OM ANGST UD FRA
HANNAH ARENDTS FORSTÅELSE AF
NAZISMENS KONSEKVENSER
Ved filosof Anne Marie Pahuus
Filosoffen Hannah Arendt skrev i lyset af 2. verdenskrig om angst og ondskab og de forskellige niveauer af
nedbrydning af det menneskelige. Hendes egen politiske tænkning var derfor en beskrivelse af et alternativ,
et håb for det politiske, hvori den politiske samtale foregår i en offentlighed, der er fælles, åben og tilgængelig
for enhver, og hvori der er plads til stadig fornyelse og
menneskelighed og sågar næstekærlighed og venskab.
Torsdag d. 6. februar kl. 19.30 i Slotskirkens Hus.
Fri entré

DIALOGKONCERT OM ANGST OG NÅDE.
LÆSNINGER OG KLAVERIMPROVISATION
Ved pianist Carsten Dahl, som også vil bidrage med
personlige erfaringer.
Onsdag d. 4. marts kl. 19.30 i Præstevang Kirke.
Entré 50 kr. betales ved indgangen

FOREDRAG OM EKSISTENTIEL ANGST
– SØREN KIERKEGAARD OG KAMPEN FOR
MENNESKETS FRIHED
Ved ph.d. og højskolelærer Christian Hjortkjær
Er angst sygdom, vi skal helbredes fra, eller selve det
vilkår, der gør os til mennesker? For Kierkegaard var
og er den begge dele. Angsten er der som et grundvilkår. Derfor er spørgsmålet i stedet, om vi vil løbe fra
den, eller tør stå dér ved afgrunden – og lære af den?
Torsdag d. 30. april kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård

ARRANGEMENTER

MINIKONFIRMANDER
I FORÅRET
FILMAFTEN
Tirsdag den 4/2 kl. 19
Vi skal se filmen »Big fish« fra 2003, instrueret af Tim
Burton.
»Big Fish« byder på en heks, en kæmpe, en forhekset skov
og en meget stor fisk. Edward Bloom kan fortælle fantastiske historier fra sit eventyrlige liv. Nu er han blevet en
gammel mand, men minderne deler han gerne ud.

Elever i 3. klasse på Gørløse Skole indbydes til 6 onsdags
eftermiddage, hvor vi skal høre historie, drage på fantasirejse og hygge os sammen.
Der kommer nærmere information ud på skolen i det
nye år, men sæt allerede nu X i kalenderen, hvis dit barn
gerne vil være med.

Bloom fløj fra reden fast besluttet på at opleve alt det, livet
kan tilbyde. Han arbejdede i cirkus og var pilot under anden verdenskrig og hele tiden mødte han mennesker og
oplevede ting, der var fantastiske – og komplet utrolige.
Blooms søn, Will, er den eneste, der ikke lader sig fascinere af den gamle mands liv. Han vil vide, hvad der virkelig
foregik. Men efterhånden som han afdækker sin faders
fortid, opnår de to en fælles forståelse og båndet knyttes.
Præsten indleder filmen, og når vi har set den, taler vi
sammen om den. Der er frugt, chips og lidt at drikke undervejs, og alle er meget velkomne. Medbring evt. en pude
at sidde på – stolene kan godt være lidt ubekvemme.

De bliver flg. onsdage efter skoletid: 19/2 – 26/2 – 4/3 –
18/3 – 25/3 – 1/4.
Bemærk at tilbuddet måske mest egner sig til børn, der
trænger til ro og nærvær efter skoledagen.

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER
AF KIRKEBLADET
er tirsdag den 21. januar. Læserbreve og indlæg til kirkebladet mailes til præsten på emi@km.dk
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ARRANGEMENTER

SYNG SAMMEN

SYKREDSEN

mødes den 1. mandag i hver måned kl. 19.30 i sognestuen – for at synge danske sange sammen.
Mona Bohn synger for, og Per Egholm sidder ved
klaveret – og der er kaffepause undervejs.
Alle er meget velkomne til disse sangaftner, som
dette efterår har fejret hele 30-års jubilæum.

for Strø, Gørløse, Lille Lyngby og Skævinge sogne.
Mødedatoer for foråret 2020: 7/1 kl. 13 hos
Karen · 21/1 · 4/2 · 18/2 · 3/3 · 17/3 · 31/3 ·
14/4 · 28/4. Alle dage i mødelokalerne i
Skævinge præstegård fra kl. 14-16, hvis ikke
andet er nævnt.
Esther Thomsen, tlf. 29 67 96 83

GLIMT & GENSYN

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 29/9 i Strø Kirke

KONFIRMANDUNDERVISNING
i Gørløse
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SÆRGUDSTJENESTER

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Tirsdag den 14/1 kl. 17.30 i Gørløse Kirke
Vi begynder i kirken med en meget børnevenlige gudstjeneste af en
halv times varighed, og derefter spiser vi aftensmad sammen i sognestuen. Vi runder af med en aftensang kl. 19.
Det er gratis at spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.

AFTENGUDSTJENESTER
Onsdag 29/1 kl. 19.30 i Strø Kirke
Onsdag 19/2 kl. 19.30 i Gørløse Kirke
Aftengudstjenesterne tilbyder en rolig
stund med plads til stilhed og eftertanke. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe
i våbenhuset til dem, der har lyst.

SYNG JULEN IND

NYTÅRSGUDSTJENESTE

4. søndag i Advent (22/12) kl. 14.00
i Gørløse Kirke

Tirsdag 31/12 kl. 15 i Strø Kirke

Denne søndag eftermiddag ganske tæt på jul
synger vi julen ind med salmer efter menighedens ønsker vekslende med læsninger fra bibelen, bøn og musik.

Traditionen tro indbyder vi til en nytårsgudstjeneste, hvor vi på den
ene side skuer tilbage og tager afsked med det gamle år, mens vi på
den anden side skuer frem mod det nye år med forventning og måske
en anelse bæven.
Det er lidt ligesom med Kletzmer-musikken, der siges at le med det
ene øje og græde med det andet: På tærsklen til et nyt år er der flere
stemninger på færde i os – og det udtrykker gudstjenesten i ord og
toner.

JULEAFTENS
GUDSTJENESTER
Kl. 13 i Gørløse Kirke
Julegudstjeneste for børn
Kl. 14.30 i Gørløse Kirke
Julegudstjeneste
Kl. 16 i Strø Kirke – Julegudstjeneste

Efter gudstjenesten byder vi på et glas
mousserende vin og kransekage, så vi
kan skåle med hinanden og gå opløftede hjem til vores nytårsaftner.
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SÆRGUDSTJENESTER

FASTELAVNSFEST I STRØ
Søndag den 23/2 er det Fastelavn, og det fejrer vi med en familievenlig gudstjeneste
efterfulgt af tøndeslagning i præstens carport og massevis af fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Der er en tønde til de store børn og en tønde til de små og fine præmier til konger og dronninger.
Vi glæder os til at se en masse udklædte børn og voksne både i kirken og bagefter

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

VORES NYE KIRKETJENERE
Vi glæder os over at kunne byde to nye kirketjenere velkomne i vores kirker. I Gørløse Kirke er det nu Gitte Lyng Hansen, der møder
dig i døren, når du kommer i kirke, og i Strø Kirke er det Inge Nielsen, du får fornøjelsen af.
Begge komme fra Skævinge, og vi ser frem til mange års godt samarbejde med dem begge.
Velkommen til Gitte og Inge

JULEHJÆLP
Det kan godt være
vanskeligt at få enderne til at nå sammen i
julen – ikke mindst
hvis man har børn.
Bor du i Strø og Gørløse sogne er der mulighed for en økonomisk
håndsrækning, for vi
har midler til at uddele julehjælp til trængende i vore
sogne. Du skal bare henvende dig til præsten på tlf.
48 28 81 08 / 20 15 81 08/ emi@km.dk. Alle henvendelser behandles helt fortroligt.
Midlerne til julehjælpen er indsamlet i vores kirker.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Find mødedatoer på hjemmesiden. Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne til at
komme og lytte med.
Inge Nielsen
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Gitte Lyng Hansen

GLIMT & GENSYN

KONCERTFORTÆLLING
OM JOB

SJANSENS JAZZBAND
Onsdag 30/10 i Gørløse Kirke

Onsdag 18/9 i Gørløse Kirke

KONCERT MED
MADS BÆRENTZEN
Onsdag 4/9 i Strø Kirke

LØVFALDET
giver ekstra arbejde…
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JULE - BØRNESIDEN
JULESIDEN
2019
JULESIDEN 2019

ens:

Opgave 1: Find to ens

LØSNING

nd 2 ens:

Opgave 1 – De to ens:
Løsningen lægges i postkassen ved sognestuen i G
Løsningen lægges i postkassen ved sognestuen i Gørløse e
ved
præsteboligen
Strø inden
10. Januar
ved præsteboligen
i Strøi inden
10. Januar
2020 – 2020 –
blive
trukket
en vinder
de løsninger.
rigtige løsn
derder
vil vil
blive
trukket
en vinder
blandtblandt
de rigtige
Opgave 2:
1

2

VINDER
af konkurrencen
i sidste
nummer:
VINDER
af konkurrencen
i sidste
nummer:
Nisser:

3

Lærke
Seerup
på 14
fraårGørløse.
Tillykke
til Læ
Engle:
Lærke
Seerup
påår14
fra Gørløse.
Tillykke
Klokker:
Kugler:
4

5

Adresse

2: Tæl julepynt
i
Opgave 2:

Tæl julepynt
l julepynt
i
i sækken
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Opgave 1:

De 2 ens:___________

6
Navn

7

Opgave 1:

9

De 2 ens:___________

Navn:

Navn:

Adresse:

Adresse:

sækken:

sækken:

Tlf:________________

Tlf.
Alder

Alder:___________

Tlf:________________

Alder:______

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
eller ved præsteboligen i Strø inden 21. januar – der vil
blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.

Nisser______Engle_______Klokker_______Kugler__________

Nisser______Engle_______Klokker_______Kugler__________
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Lærke Seerup på 14 år fra Gørløse.
Tillykke til Lærke!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
• Sigrid Tingleff
• Mathias Erasmus Nørgaard Randal
• Noah-Emil Leif Wibe
• Elias Otto Bagge Rossman
• Linus Harhorn Herskind

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.

• Melia Foldager Hejlesen

Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 - sgsl@km.dk

• Chili Juul Bukholt

Organist: Yoko Andersen

• Eleonora Elva Frank

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
Kirketjener: Gitte Lyng Hansen
Tlf. 23 65 95 21 - gittelyng@hotmail.dk
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. 24 82 12 50
Kasserer: Svend Erik Pedersen
Kirketjener: Inge Kirstine Skov Nielsen
Tlf. 26 82 67 82 - inge@svh.name
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

11

ID-nr.: 46879

146

GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

15. december
22. december
24. december

3. s. i Advent
4. s. i Advent
Juleaften

10.30
16.00 Julegudstjeneste

25. december
26. december
29. december
31. december

Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

10.30
15.00 Nytårsgudstjeneste *

14.00 Syng Julen Ind
13.00 Julegudstjeneste for børn
14.30 Julegudstjeneste
10.30
-

5. januar
12. januar
14. januar
19. januar
26. januar
29. januar

Hellig3konger
1. s. e. H3K
Tirsdag aften
2. s. e. H3K
3. s. e. H3K
Onsdag aften

10.30
19.30 Aftengudstjeneste *

10.30
9.00
17.30 Spaghettigudstjeneste *
10.30
-

2. februar
9. februar
16. februar
19. februar
23. februar

Sidste s. e. H3K
Septuagesima
Seksagesima
Onsdag aften
Fastelavn

10.30
9.00
10.30 Familiegudstjeneste *

10.30
19.30 Aftengudstjeneste *
-

1. marts
8. marts

1. s. i Fasten
9.00
10.30
2. s. i Fasten
10.30
Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen
* = Der er kaffe eller lign. efter gudstjenesten

FØLG KIRKERNE PÅ NETTET

Hjemmeside: www.stroekirke.dk · www.goerloesekirke.dk · Facebook: Strø og Gørløse Kirker

GUDSTJENESTER
PÅ BAUNEPARKEN
KL. 10.30
19. december
Michael Thomsen
Julegudstjeneste
16. januar
Eva Mikkelsen
30. januar
Michael Thomsen
13. februar
Michael Thomsen
27. februar
Eva Mikkelsen

KIRKEBILEN
Husk at kirkebilen
altid kører mellem
vore sogne.
Vil du køre med
til gudstjeneste eller
et arrangement,
skal du bare kontakte
præsten dagen før.

