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Bibelen 2020
Med dette nummer af kirkebladet følger
et magasin om »Bibelen 2020«, som udkom 1. marts.

mine konfirmander ved mon umiddelbart, hvad »frugtsommelig« betyder? Det
er det sproglige dilemma i en nøddeskal.
Og det er derfor, man må oversætte de
gamle tekster med jævne mellemrum, så
de kan vedblive med at være de levende
og vedkommende fortællinger om menneskelivet med alle dets facetter; fortællinger man kan spejle sig i og blive klogere af, finde trøst og mod i – eller måske
lige det spark bagi, man trængte til. Barske historier og den smukkeste poesi om
liv og kærlighed, jord og himmel og Guds
spor i verden.

Vi fik tilbudt at sende magasinet ud med
kirkebladet for en meget begrænset sum
(i alt 200,-), og det har vi takket ja til. Vi
håber selvfølgelig, at I vil læse magasinet, som præsenterer den nyeste oversættelse af bibelen til dansk og de mange
overvejelser og vanskeligheder, der ligger bag en ny oversættelse.
Når man skal oversætte de gamle tekster, som mange mennesker har et nært
og fortroligt forhold til, til et nutidigt
sprog, så gør man det selvfølgelig for, at
også nye læsere kan få glæde af bibelen
og opleve de gamle tekster som levende
og vedkommende historier og tanker om
Gud og mennesker og levet liv.

Et kæmpestort arbejde

’Frugtsommelig’ eller ’højgravid’?
Der findes naturligvis et hav af oversættelser af bibelen, dels til alverdens forskellige sprog (bogstavelig talt) og dels i
oversættelser til moderne sprog og udtryk, der falder i tråd med den verden,
læseren lever i. Derfor vil en oversættelse også altid være udtryk for en fortolkning af den gamle tekst – og fortolkninger kan som bekendt diskuteres.
Der vil altid være uenighed om den rette
oversættelse af dette og hint: Nogle savner de gamle ord, som f.eks. »frugtsommelig«, der gled ud af den danske oversættelse allerede i 1992. Siden har jomfru
Maria »ventet et barn« i den autoriserede
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oversættelse. Tilbage i 2007 udkom »Den
nye Aftale«, som er den nyeste oversættelse af Det nye Testamente og den, man
også finder i Bibelen 2020 (en oversættelse, som altså allerede har 13 år på bagen)
– og i den hedder det, at Maria var »højgravid«.

Der ligger et kæmpestort arbejde bag
»Bibelen 2020«. Først har eksperter i de
gamle sprog nyoversat teksterne fra de
ældgamle sprog hebraisk og græsk, og
dernæst har danskkyndige og forfattere
læst og gennemarbejdet teksterne, så de
fremstår på et mundret og forståeligt
dansk, smukt og varieret – og ikke for
gammeldags.
Alt det og meget mere kan man læse om
i det medfølgende magasin. Og måske
får man mod på at
gå ombord i selve
bibelen – det kan
varmt anbefales.

Sprogligt dilemma
Er man opflasket med de gamle tekster
og ord, så kan »højgravid« godt virke lidt
fattigt og upoetisk sammenlignet med
»frugtsommelig«. Men hvor mange af

Sognepræst
Eva Mikkelsen

GUDSTJENESTEN
TIL DEBAT
Onsdag den 15/4 kl. 19 i sognestuen i Gørløse
indbyder vi til en lærerig og spændende aften
om gudstjenesten med
Eva Holmegaard Larsen, som er teologisk
konsulent i Helsingør
Stift.
Landet over er gudstjenesten sat til debat,
og biskopperne har
udgivet tre rapporter
om gudstjeneste, dåb og nadver. Der lægges op
til, at alle giver deres egen kirkes gudstjeneste et
eftersyn.
Vi vil overveje, om man
kan holde gudstjeneste
på en anden måde, og
hvorfor?
Hvad betyder de enkelte dele af en gudstjeneste, og hvad er en gudstjeneste i grunden?
Vi opfordres til at overveje, om det er vigtigt, at
gudstjenesterne har et fælles præg, og om genkendelighed er vigtigt for kirkegængerne.
Er der noget, der er umisteligt?
Endelig skal vi også drøfte, hvem der skal bestemme over gudstjenesten. Er det præsterne,
biskopperne, menighedsrådene, eller menigheden?
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Alle vores kirkegængere fra nær og fjern, og
uanset om man er hyppig eller sjælden gæst, er
velkomne til at komme og give deres besyv med.
Der er kaffe og kage på bordene.
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ARRANGEMENTER

FROKOST OG FOREDRAG
i sognestuen i Gørløse
»Dreng under krigen – sådan oplevede jeg den 9. april
1940 og besættelsesårene, der fulgte«
Skærtorsdag den 9. april, altså på 80
års dagen for besættelsen, indbyder
vi efter gudstjenesten til en let frokost og derpå foredrag, hvor Asger
Baunsbak Jensen vil fortælle om sine
oplevelser som dreng på selve besættelsesdagen og under krigen – år som
stadig står tydeligt i hans erindring.
Asger Baunsbak Jensen, der er født i 1932, er kendt fra et
alsidigt virke som lærer, præst, forfatter, samfundsdebattør og fhv. folketingsmedlem og landsformand for Det
Radikale Venstre.
Man bedes tilmelde sig frokosten senest to dage før til
præsten.

SYNG SAMMEN
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.

FOREDRAGSRÆKKE
OM ANGST
DIALOGKONCERT OM ANGST OG NÅDE.
LÆSNINGER OG KLAVERIMPROVISATION
Ved pianist Carsten Dahl, som også vil bidrage med
personlige erfaringer.

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.

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

SYKREDSEN
Mødedatoer: 3/3 – 17/3 – 31/3 – 14/4 – 28/4.
Alle dage i mødelokalerne i Skævinge
præstegård fra 14-16. 
Esther Thomsen, tlf. 29 67 96 83
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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

Det Danske Kammerkor

LÆSEKREDSEN
mødes jævnligt for at tale om en bog og de
tanker, man gør sig under læsningen.
Der er altid plads til nye læsere i læsekredsen, og man
kan finde tid og sted for næste møde på kirkernes hjemmeside.

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER
AF KIRKEBLADET

KONCERT OG
VARME HVEDER

er tirsdag den 7. april. Læserbreve og indlæg til kirkebladet mailes til præsten på emi@km.dk

Traditionen tro er der koncert og varme hveder i Gørløse
Kirke og sognestue Store Bededags aften, torsdag den 7.
maj kl. 19.30.

GLIMT & GENSYN

Det Danske Kammerkor besøger os med et program bestående af forårskåde korsatser samt musik, der i ord og
toner beskriver det, vi har tilfælles i den danske sangskat:
en glæde og stolthed over det smukke land med de nyudsprungne bøgegrene, det varierede landskab med skove,
enge, bakker, kystlinier og småøer, de fine melodier og
forunderlige digte, der har fundet sammen og er blevet
til det, som på mange måder holdt os sammen under besættelsesårene.
I år fejrer vi 75-året for befrielsen, og det kan høres i dette afvekslende program, hvor der også er lejlighed til at
synge med på nogle af de mest elskede danske sange som
fx I Danmark er jeg født, Den blide maj med sommergrønt,
Altid frejdig m.fl.
Kort sagt vil der være musik til forår, fædreland og frihedsrus.
Efter koncerten er der varme hveder
og kaffe i sognestuen.
Alle er velkomne.

BØRNEGUDSTJENESTE
i Gørløse
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SÆRGUDSTJENESTER

PINSE
I pinsen fejrer vi Helligånden, at
Gud er og virker i vores verden som
tro, håb og kærligheden. Pinsen er
også kirkens fødselsdag, for uden
Guds ånd ingen kirke.
Det må den gamle kirke gerne minde sig selv og verden om jævnligt.
Pinsens gudstjenester:

PÅSKE

Pinsedag kl. 10.30 i Strø

Påsken er vores største højtid, for uden påske ingen kristendom og kirke. I
påskeugen hører vi de dramatiske og livsbekræftende fortællinger om Jesus,
der kommer til Jerusalem for at fejre den jødiske påske sammen med sine disciple. Han indstifter nadveren for at dele sit liv med mennesker, hvorefter
han tages til fange, dømmes og henrettes på et kors.

2. Pinsedag kl. 10.30 i Gørløse
(musikgudstjeneste)

Men dér slutter det ikke, for påskemorgen er graven tom, da kvinderne kommer derud, og englene fortæller dem, at Jesus er stået op fra de døde: Han lever, og de skal leve og møde ham igen. Og han viser sig for disciplene og Maria
Magdalene, så deres hjerter brænder i dem og livet lukker sig op på ny.
Påskeugens gudstjenester:
Palmesøndag
kl. 9 i Gørløse og 10.30 i Strø

Langfredag kl. 10.30 i Strø
(musikgudstjeneste)

Skærtorsdag
kl. 10.30 i Gørløse

Påskedag kl. 10.30 i Gørløse
2. Påskedag kl. 10.30 i Strø

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Onsdag den 25/3 og tirsdag den 26/5 kl. 17.30 i Gørløse Kirke
Vi begynder i kirken med en meget børnevenlig gudstjeneste af en halv times varighed, og derefter spiser vi
aftensmad sammen i sognestuen. Vi runder af med en
aftensang kl. 19.
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AFTENGUDSTJENESTE
tirsdag den 17/3 kl. 19.30 i Strø Kirke
Aftengudstjenesten tilbyder en rolig
stund med plads til stilhed og eftertanke. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe
i våbenhuset til dem, der har lyst.

GLIMT & GENSYN

KONCERT
med Sjansens Jazzband
i Gørløse Kirke

JULEMØDE
i Strø

ADVENTSHYGGE
i Strø
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Konfirmationer 2020
Gørløse Kirke St. Bededag 8/5

Strø Kirke Kr. Himmelfartsdag 21/5

Kl. 10:
1. Marcus Serup Munnicke
2. Daniel Serup Munnicke
3. Daniel Gustav Wolff-Gotfredsen
4. Mathias Egelund Simonsen
5. Freja Sørensen
6. Mie Rosendahl Nilsson
7. Frida Sønderby Stamhus
8. Silja Goldberg Hansen
9. Thor Børgesen

Kl. 10:
1. Ida Køppler
2. Johannes Foss Fabricius Nyengaard
3. Emil Bek Jensen
4. Harald Neergaard Jonsman
5. Sarah Guldager Thomsen
6. Sebastian Pickardt
7. Kasper Lyngbo Andersen
8. William Oliver Preus

Kl. 12:
1. Jonathan Kassinger
2. Frederik Kofoed Sylvest
3. Gustav Alsing Stene
4. Nicolai Kildegaard Andersen
5. Kathrine Degn Nielsen
6. Magnus Imer Bønnelycke
7. Jakob Bendtsen
8. Carina Stampe Willadsen
9. Sara Christine Petersen
10. Inge Bach Mikkelsen
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Kl. 12:
1. Adam Max Ynill
2. Celina Willum Larsen
3. Malthe Albæk Bjødstrup
4. Signe Løff
5. Ronja Kristiansen
6. Sander Oliver Milling Petersen
7. Mads Berg Christiansen
8. Lærke Serup
9. Lucca Frederiksen
10. Fillippa Caroline Hansen
Kl. 14:
1. Clara Brühl Asmussen
2. Laura Thingmand Henriksen
3. Nicolai Eeg Frederiksen
4. Olivia Milton Jensen
5. Mads Bersang Nielsen
6. Ida Jensen
7. Ida Freck Koldby
8. Julius Beier Amdal
9. Emilie Sofie Södergren

INDSAMLING
I JULETIDEN
I advent- og juletiden har vi i vores
kirker indsamlet 3.920,- til julehjælp i vores sogne og til Børnesagens Fællesråd.
Vi vil hermed gerne takke for de
mange penge, som vores kirkegængere så gavmildt har givet til
de gode formål.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er fællesmøde for begge menighedsråd tirsdag den 31/3 kl. 19
i sognestuen i Gørløse og tirsdag
den 2/6 kl. 19 i kapelsalen i Strø.
Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne til at komme og lytte med.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Sammenlægning af menighedsrådene til et fælles råd?
Efter grundige overvejelser har menighedsrådene i Strø og Gørløse sogne i
fællesskab og hver for sig besluttet at
stille forslag om, at de to menighedsråd
slås sammen til ét fælles råd.
Der er ikke tale om at slå sognene sammen, kun om en sammenlægning af
menighedsrådene. Det er en beslutning,
som skal træffes på menighedsmøder i

begge sogne, og der indkaldes derfor
hermed til:
Menighedsmøde i Gørløse sogn
mandag den 9/3 kl. 19 i sognestuen
Menighedsmøde i Strø sogn tirsdag
den 10/3 kl. 19 i kapelsalen
På møderne orienterer vi om baggrunden for vores overvejelser og perspekti-

verne ved en sammenlægning. Derpå
drøfter vi sagen, før de fremmødte træffer beslutning for eller imod sammenlægning.
En evt. sammenlægning vil træde i
kraft efter menighedsrådsvalget i efteråret, nærmere betegnet 1. søndag i Advent.

KONFIRMANDINDSKRIVNING
Indskrivning til konfirmation i Strø og Gørløse i foråret
2021 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.

KONFIRMANDSTUEN I STRØ
Der er iværksat en istandsættelse af konfirmandstuen i
præsteboligen.
Konfirmandstuen skal sikres mod indtrængende vand og
renoveres, så den bliver tidsvarende og lever op til de nutidige krav for undervisningslokaler.
Vi forventer, at istandsættelsen er afsluttet inden sommer.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Der er menighedsrådsvalg til efteråret, og i den anledning afholdes der ORIENTERINGSMØDE tirsdag den
12. maj. Det er kl. 19 i sognestuen i Gørløse og kl. 20 i
kapelsalen i Strø.
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BØRNESIDEN

Børnesiden
forår
2020
Børnesiden
forår
2020

Opgave
1: Find
små fejl
Opgave
1: Find
små5fejl.
Opgave
1: Find
5 små5 fejl.

en med:
kasse med:
Altid enAltid
kasse
LØSNING
Læg løsningen
i postkassen
ved sognestuen
i
Læg løsningen
i postkassen
ved sognestuen
i

ved præsteboligen
i Strø
OpgaveGørløse
1 – DeGørløse
5eller
fejl:
vedeller
præsteboligen
i Strø inden
7. inden 7.

april
2020
der vil
blive en
trukket
vinder blandt
april 2020
– der
vil–blive
trukket
vinderenblandt
deløsninger.
rigtige løsninger.
de rigtige

VINDERVINDER
af konkurrencen
i sidste nummer:
af konkurrencen
i sidste nummer:

Børnesiden forår 2020

Opgave 1: Find 5 små fejl.

Noam
Timmermann
på 6 år, på
Gadekærsvej
1, Gørløse
Noam Timmermann
6 år, Gadekærsvej
1, Gørløse
Opgave
2 – Salmerne
hedder:

1:

TillykkeTillykke
til Noam!
er en
præmie
vej på vej 
tilDer
Noam!
Der
er en på
præmie

2:

Løsninger:
Løsninger:
De 5 fejl:
Læg
løsningen i postkassen ved sognestuen i
De
5 fejl:

3:
4:

Altid en kasse med:

Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden 7.

april____________
2020 – der vil __________
blive trukket__________
en vinder blandt
___________
___________
____________
__________
__________
de rigtige løsninger.

5:
Opgave 2: Slå op i sangbogen og udfyld første linje:
Opgave 2: Slå op i sangbogen og udfyld første linje:
Opgave 2: Slå op i salmebogen og udfyld første linje:
Nr. 31: Til _________ _______ din _________ Gud.
Nr.
_________
_______og
din_______
_________
Nr. 229:31:
HvorTil
_____
dog _______sød
. Gud.
Nr.
229:
Hvor
_____
dog
_______sød
og
_______
.
Nr. 256:Nr.
___31:
denne
vi se _____
_______.
Til_____
_________
_______
din _________
Gud.
Nr.
256:
___
denne
_____
vi
se
_____
_______.
Nr. 754: ____ nu ________solen af ______ ______.
Hvor
_____
dogmed
_______sød
_______.
Nr. Nr.
754:
____
nu ________solen
af
______viog
______.
Nr. 402:
Den229:
________
______
_______
_____.
Nr. 402: Den ________ ______ med _______ vi _____.
Nr. 256: ___ denne _____ vi se _____ _______.
Opgave 3: Dan par, der er modsætninger:
Opgave
3: Dan
par,op
der
er modsætninger:
Nr.Opgave
754:
____
nu
______
2: Slå
i ________solen
sangbogen
og udfyldafførste
linje: ______.

Sangene hedder:
Sangene
VINDER afhedder:
konkurrencen i sidste nummer:
1.
1.
Noam Timmermann på 6 år, Gadekærsvej 1, Gørløse
2.
Opgave
2.
3. 3 – Modsætninger:
3. Tillykke til Noam! Der er en præmie på vej 
4.
/4.
/
5.
5. Løsninger:
/ De 5 fejl:
/
Modsætninger:
Modsætninger:
__________ __________
/ ___________ ____________
________,_________
_________,________
________,_________
_________,________
________,_________
_________,________
Sangene hedder:
Navn
________,_________
_________,________
1.
_________,________
2.
3.
Adresse
_________,________
4.
5.

Nr.
_______________
______
_______
vi _____.
Nr.402:
31: Den
Til _________
dinmed
_________
Gud.
Nr. 229: Hvor _____ dog _______sød og _______ .
Nr. 256: ___ denne _____ vi se _____ _______.
Nr. 754: ____ nu ________solen af ______ ______.
Opgave
3: Den
Dan________
par, der er ______
modsætninger:
Nr. 402:
med _______ vi _____.
Opgave 3: Dan par, der er modsætninger:

Navn:__________________________________
Modsætninger:

Tlf.

Navn:__________________________________
adresse:__________________________________
________,_________

_________,________

adresse:__________________________________

________,_________
_________,________
Alder Tlf:________________
Alder:___________
_________,________
Tlf:________________

Alder:___________

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
eller ved præsteboligen i Strø inden 7. april – der vil
blive trukket enNavn:__________________________________
vinder blandt de rigtige løsninger.

Dette

Dette

adresse:__________________________________

Dette
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Tlf:________________
Noam
Timmermann påAlder:___________
6 år,
Gadekærsvej 1, Gørløse
Tillykke til Noam! Der er en præmie på vej

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
• Harald Neergaard Jonsman
• Sebastian Pickardt Petersen
• Cecilie Pickardt Petersen
• Aya Thouby Andersen
• Markus Meyer Kristensen
• Freja Sørensen

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

BEGRAVEDE OG BISATTE
• Birthe Conny Andersen

GØRLØSE

• Bodil Kathrine Jespersen

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

• Tage Bækgaard Hansen

Kirkeværge: Johnny Finnssøn Lindholm - Tlf. 29 43 64 80

• Jens Bolbroe

Kasserer: Lill Hornung

• Lejf Andersen

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
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

8. marts
15. marts
17. marts
22. marts
25. marts
29. marts

2. s. i Fasten
3. s. i Fasten
Tirsdag aften
Midfaste
Onsdag aften
Mariæ Bebudelse

10.30
19.30 Aftengudstjeneste *
10.30
-

10.30
9.00
17.30 Spaghettigudstjeneste *
10.30

5. april
9. april

Palmesøndag
Skærtorsdag

10.30
-

10. april
12. april
13. april
19. april
26. april

Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske
2. s. e. Påske

10.30 Musikgudstjeneste
10.30
10.30

9.00
10.30
Med frokost + foredrag bagefter
10.30
10.30
-

3. maj
8. maj
17. maj
21. maj
24. maj
26. maj
31. maj

3. s. e. Påske
St. Bededag
5. s. e. Påske
Kr. Himmelfart
6. s. e. Påske
Tirsdag aften
Pinsedag

9.00
10.30
10+12+14 Konfirmationer
10.30

1. juni

10.30
10+12 Konfirmationer
9.00
10.30
17.30 Spaghettigudstjeneste *

2. Pinsedag
10.30 Musikgudstjeneste
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
12. marts
Michael Thomsen
26. marts
Michael Thomsen
8. april
Eva Mikkelsen
(NB! onsdag før påske)
23. april
Eva Mikkelsen
7. maj
Michael Thomsen
4. juni
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.

