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Krisetid
Coronakrisen. Det kalder vi den tid, vi
oplever nu, og dermed udtrykker vi jo, at
vi står i en alvorlig tid, et vendepunkt i
vores samfund, en situation, der kalder
på handling. Vi bruger først og fremmest
ordet krise negativt: Uanset om vi taler
om coronakrise, økonomisk krise, klimakrise, flygtningekrise, oliekrise, mental krise eller hårkrise, så er det negativt
opfattet. En krise opstår som følge af noget, der ændrer vores liv og tilværelse og
tvinger os til at standse, reflektere og
handle. Det er jo ikke i sig selv af det onde, tværtimod, og oprindeligt betød »krise« da også bare det vendepunkt hos den
syge, hvorfra det gik mod helbredelse.

Langsomhed og tid til fordybelse
Mens jeg skriver dette i midten af april,
folder foråret sig ud på skønneste vis
uden for mit vindue. Solen skinner, fuglene synger, græsset gror, træer og buske
grønnes og bladene folder sig ud. Foråret
har været langsomt på vej, og det har jeg
nydt. Forårsblomsterne har stået længe,
og der er stadig påskeliljer i min have.
Det langsomme tempo er en nydelse at
være i, og langsomheden har også sat sig
lidt i hjemmet, hvor dagene går meget i
ét. I begyndelsen var det meget svært at
finde sine ben i det, og straks meldte den
dårlige samvittighed sig over alt det, jeg
ikke gjorde. Men efterhånden har jeg
lært at sætte pris på det og nyde, at dagene til en forandring er fulde af langsomhed, stilhed og tid til fordybelse. Aldrig
har jeg haft så god tid til at skrive prædi-

2

kener, og uden denne krise havde kirken
heller aldrig fået en podcast, for det har
sandelig været et meget svært og tidskrævende projekt for et teknisk fjols som
mig at få til at fungere, så det havde jeg
aldrig fundet tid til uden krisen.

Den svære uvished
Noget af det sværeste er uvisheden. Hvor
længe skal det stå på? Hvornår må vi
lukke kirkedøren op igen? Forhåbentlig
har vi lukket op i større eller mindre
grad, når du læser dette, men måske er
det på en anden måde, end vi plejer, fordi
der er nogle forholdsregler, vi må indordne os efter. Får vi lov at gennemføre
konfirmationerne til august, som det nu
er planlagt? For de af os, som godt kan
lide at have styr på tingene, er uvisheden
en udfordring.

Det er krisetid, ja. Men måske behøver
det ikke at være negativt, ikke kun i hvert
fald. Det er jo også en tid, vi kan lære noget af. Vi bliver mindet om, hvor vigtigt
fællesskabet er for os, og hvor meget berøringen, det fysiske samvær betyder.

Tænk, hvor meget vi udtrykker med et
håndtryk, et skulderklap, en omfavnelse,
et knus. Det er meget mere end en hilsen, for med berøringen udtrykker vi også vores omsorg, forståelse og medfølelse. Vores sympati og kærlighed. Og det
kan det ikke kun være mig, der synes, at
det digitale fællesskab har nogle alvorlige begrænsninger? Det kan på ingen måde leve op til det at være i stuen sammen,
og det er måske meget godt at blive mindet om i en verden, hvor det digitale fællesskab fylder mere og mere. Erfaringen
af fællesskabets og nærværets betydning
kan vi tage med os, når verden lukker op
igen, og jeg tror, at det er en erfaring, der
er god at blive klogere af.
Det samme gør sig gældende for den
langsomhed og ro, vi er lullet ind i med
eller mod vores vilje. Det er sundt for os
at træde ud af rutinerne og falde af klokkestrengen bare for en tid. Det er sundt
at kede sig og have tid til at tænke sig om
– og det er først dér, når tanken er fri, at
nye idéer opstår og fantasien begynder at
folde sig ud.

PRÆSTENS 5 MINUTTER

Nu er der jo faktisk mange, som har passet deres arbejde, og for hvem krisen
mest er kommet til udtryk i ændrede
samværsformer og begrænset adgang til
fritidsaktiviteter. Men for dem, der har
siddet hjemme i isolerede, ensartede dage, har der været mulighed for at lade
tankerne lege frit.

Et historisk øjeblik
Suzanne Brøgger skrev et anonymt (i
første omgang) gækkebrev til P1’s lyttere, hvor hun udtrykker sit håb for, at
coronakrisen er svanger med nyt liv ud
fra tanken om, at noget skal forgå, før
noget nyt kan opstå.
I gækkebrevet står der bl.a:
Kan man tillade sig at danse og synge,
mens verden går under? Jeg skriver anonymt og kan derfor kaste mig ud i det
blasfemiske: Jeg nyder corona-dagene, så
er det sagt … for mig er det et privilegium
at få lov til at opleve dette historiske øjeblik, verdens vendepunkt, hvor der er opstået et helt nyt fællesskab mellem de unge, der kan miste deres job, mens de gamle
risikerer livet.
Jeg tilhører selv målgruppen af sårbare,
som tilværelsen nu vil gøre det af med ved
hjælp af en lille infam duplikator kaldet
COvid19, men nyder coronadagene, for jeg
har fået min ungdom
tilbage. Den fred og det
langsomme tempo, jeg
mindes fra gamle dage
og som giver tiden rum-

klang. Jeg telefonerer hver dag med mine
venner og vi lever tættere sammen end nogensinde – tættere-adskilt. Vi bekæmper
corona ved at tale med hinanden.
Den gamle verden er forbi og kommer aldrig igen. Noget nyt kan begynde. Det
gamle bibelske syn fra Mosebøgerne, hvor
mennesket skulle herske over Jorden,
holdt ikke. Et nyt livssyn vil vinde frem
under stor smerte. Den snævre egoismes
tid er forbi, og den store sammenhæng
åbenbares gennem en lille bitte virus.
Menneskene over hele jorden er forbundet
med hinanden i uendelige smittekæder.
Mange på min alder føler, at de har fået en
mere oprindelig fred tilbage, en skyldfri
frihed, uden tvang og plager. Man skal ikke
noget og er lovlig undskyldt. Dagene har
fået uendeligheden tilbage og stilheden.
Med det nedsatte tempo som modsvar til
den gamle verdens overophedning er tilværelsen bogstavelig talt blevet cool – zen.
Måske går verden økonomisk rabundus,
men det er den så nødt til, hvis en ny verden skal fødes …
Den gamle verden er forbi og en ny kan begynde. I Paris og Wuhan kan man nu høre
fuglene synge, delfinerne er kommet tilbage til Sardinien og udenfor Krakow kan
man pludselig se bjergene, der var skjult
bag smog. Den antropocæne tidsalder,
hvor menneskene fyldte det hele er forbi,
himmellegemet Jorden kan igen ånde og er
ved at genopstå under stor smerte.
Glædelig påske.

Det er virkelig et opbyggeligt gækkebrev,
synes jeg, fyldt af optimisme og håb på
verdens og menneskehedens vegne. Det
er en gammel bibelsk sandhed, at kornet
må i jorden og dø, for at nyt liv kan opstå,
og måske kan de erfaringer, vi bærer
med os fra coronakrisen gøre os til klogere og mere uselviske mennesker, der
tænker mere på verden og vores medmennesker end på økonomien og os selv.
Måske.
Man har da lov til at håbe, lov til at tro.
For »troen er fast tillid til det, der håbes
på, overbevisningen om det, der ikke
ses«, står der i Hebræerbrevet.

En enestående chance
Vi ved ikke, hvornår denne krise er slut,
og hvor længe vi skal leve med de begrænsninger, den medfører for vores
samvær og tilværelse. Den uvished er en
udfordring. Men vi må nyde og udnytte
den langsomhed, fred og tid til eftertanke, som den giver os, for det er en enestående chance, som måske aldrig kommer
igen. Og måske kan den gøre os klogere
og påvirke vores livs- og mennesyn, sådan som Suzanne
Brøgger håber det.
God sommer –
sammen og hver
for sig.

Sognepræst
Eva Mikkelsen
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E
D E T P O E T IS K E H JØ R N
Nu blomstertiden komm
r
1 Nu blomstertiden komme
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
ide,
med hver den dag, mon skr
t.
fød
r
står op som atte
2 De fagre blomsterenge
og agrene på rad,
de grønne urtesenge
og skovens friske blad,
de skulle os påminde,
hvor Gud er rig og from,
der lader nåden rinde
og række året om.
3 Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.
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4 Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!
ke,
5 Du Sarons blomst, vor lyk
du lilje i Guds dal,
min sjæl du nådig smykke
med dyder uden tal!
Som dug af Zion signe
din nådes væld min ånd
til roserne at ligne,
der står på Libanon!
6 Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
C.J. Brandt

ARRANGEMENTER

KALENDER I EN CORONA-TID
På disse sider af kirkebladet plejer man at læse om alle de
ting, der sker i vores kirker i den kommende tid, men det er
begrænset, hvad der er er at skrive om denne gang.
Når I læser dette, er meget mere forhåbentligt muligt igen,
men i skrivende stund, i midten af april, er det ikke muligt at
planlægge det store hen over sommeren.
Tilmed er det jo sommertid og ferietid, så i forvejen er det
småt med aktiviteterne i sommermånederne – selv uden
corona.
Ud fra et håb om, at vi kan få lov at holde gudstjenester eller
i det mindste andagter igen, er der en almindelig gudstjenesteplan for perioden. Den finder man som sædvanlig på bagsiden af bladet, men den skal læses med forbehold, og man
bør for en sikkerheds skyld konsultere hjemmesiden, som
løbende føres ajour med situationen.
Vi vil nu gerne vove pelsen og invitere til 2 arrangementer
udendørs:

Tirsdag den 16/6 går vi aftentur i Strø. Vi mødes kl. 19
ved kirken og går ad Smedevej ud til ørreddammen, som
vi kan gå rundt om. Det er en dejlig tur, og man snakker
så godt, når man går. Man medbringer selv kaffe e.l.,
hvis man ønsker lidt at styrke sig på undervejs.

I sommerferien er der skattejagt for alle børn
rundt om Gørløse kirke. Det er søndag den 5/7
kl. 15. Det bliver en sjov eftermiddag, og der er
præmier til alle, der gennemfører skattejagten.
Begge arrangementer afhænger selvfølgelig af de retningslinjer, som er udstukket af myndighederne. Kan det ikke lade
sig gøre, må vi aflyse. Det samme gælder, hvis vejret er så
dårligt, at man ikke kan være ude. Man kan føre sig ajour på
hjemmesiden.

Menighedsrådsvalget 2020
I år er der valg af medlemmer til menighedsrådet for de kommende fire år
med start 1. søndag i advent 2020. Der
indkaldes til orienteringsmøder den 9.
juni og til valgmøder den 15. september.

kommende valgperiode. Der redegøres for regnskab og budget.
Herefter gennemgås reglerne for opstilling af kandidater og for, hvordan
valgforsamlingen den 15. september
forløber.

På orienteringsmødet den 9. juni indledes med beretning om menighedsrådets arbejde og i forlængelse af det
en debat om visioner og ønsker for den

Menighedsrådet har ansvar for kirkerne og andre bygninger, for kirkens
personale og for arrangementer i sognene.

Orienteringsmøde i Gørløse:
Tirsdag den 9. juni kl. 19
i sognestuen, Strøvej 110.
Orienteringsmøde i Strø:
Tirsdag den 9. juni kl. 20 i Kapelsalen, indgang fra kirkegården.
Hvis det ikke er muligt at afholde møderne som planlagt, vil der blive orienteret på hjemmesiden.
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ARRANGEMENTER

ENDAGS-EKSKURSION I KØBENHAVNSOMRÅDET
til kirker med seværdig nyere kirkekunst – onsdag 26. august
Vi begynder i Vejleå Kirke, Ishøj, hvor Peter Brandes har
skabt en glødende totaludsmykning i glas og skulptur, som
nok fortjener en afkodning.
Dernæst drager vi til den nye Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk, hvor udsmykningen i det smukke rum alene består i tankevækkende skriftsteder, udvalgt af digteren Søren
Ulrich Thomsen.
I Margrethekirken i Valby kan vi på altervæggen se Peter

Callesens store papirskulptur »Menneskers lys«, som en interaktiv lysinstallation kan give ret forskellige udtryk.
I Lindevangskirken på Frederiksberg finder vi foruden
Jens Urups store vægmaleri en ny døbefont skabt af billedhugger Laila Westergaard til reformationsjubilæet.
Ikke langt derfra har Sophia Kalkaus marmorforhæng omskabt Grøndalskirken til en renfærdig og meditativ kirkesal.
Til gengæld er der farverig provokation i Erik Hagens samfundskritiske bibelfortolkninger på Skovlunde Kirkes højtidsskabe.
Vi vil tage munden fuld med seks kirker, og vi kan heller ikke
være sikre på, at alle kirkerne er til rådighed for os, så deltagerne må være forberedt på afvigelser, evt. udeladelser fra
programmet. – Men en spændende og hyggelig dag skal vi
nok få!
Der er afgang fra Præstevang Kirke kl. 8, og vi forventer at
være tilbage omkring kl 16.30.
Turleder: Birgitte Beck.
Tilmelding fra 1. juni til sognepræst Eva Mikkelsen:
emi@km.dk / 20 15 81 08.
Pris. 250 kr.
Inkluderet i prisen: Formiddagskaffe og rundstykker samt
eftermiddagskaffe og kage.
Frokost: Egne madpakker og drikke.

Altervæg i Skovlunde Kirke
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OBS! Ingen ved, om vi får lov at tage af sted, men
man har lov at håbe. Jeg har kun få billetter til salg,
så man skal være hurtig.

GLIMT & GENSYN

Tønderne
fik masser af slag,
da der blev afholdt

FASTELAVNSFEST I STRØ
Bagefter var der
fastelavnsboller
til alle.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Konfirmationer 2020
Gørløse Kirke lørdag 15/8

Strø Kirke lørdag 22/8

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:

Kl. 12:
1. Jonathan Kassinger
2. Frederik Kofoed Sylvest
3. Gustav Alsing Stene
4. Nikolai Kildegaard Andersen
5. Kathrine Degn Nielsen
6. Magnus Imer Bønnelycke
7. Sara Christine Petersen
8. Inge Bach Mikkelsen
9. Lærke Seerup
10. Nicolaj Paulsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Celina Willum Larsen
Signe Løff
Lucca Frederiksen
Fillippa Caroline Hansen
Ida Køppler
Sebastian Pickardt
Emil Bek Jensen
Clara Brühl Asmussen

Strø Kirke lørdag 29/8
Kl. 10:
Johannes Foss Fabricius Nyengaard
1.	
2. Harald Neergaard Jonsman
3. Kasper Lyngbo Andersen
Kl. 12:
1. Adam Max Ynill
2. Malthe Albæk Bjødstrup
3. Ronja Kristiansen
4. Sander Oliver Milling Petersen
5. Mads Berg Christiansen
6. William Oliver Preus (Harløse)
Kl. 14:
1. Laura Thingmand Henriksen
2. Nicolai Eeg Frederiksen
3. Olivia Milton Jensen
4. Mads Bersang Nielsen
5. Ida Jensen
6. Ida Freck Kolby
7. Julius Beier Amdal
8. Emilie Sofie Södergren
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FÆLLES
MENIGHEDSRÅD
FRA DEC. 2020
På menighedsmøder i Gørløse d. 9.
marts og i Strø d. 10. marts 2020
blev det besluttet at oprette et fælles menighedsråd for de to sogne.
Der skal fremover fortsat vælges
fem medlemmer fra Strø og seks
medlemmer fra Gørløse til menighedsrådet, så det samlede antal i
menighedsrådene forbliver uændret. Som hidtil vil der være en
kirkeværge i hvert sogn.
I det fælles menighedsråd fortsættes det gode samarbejde, som er
bygget op mellem de to råd gennem årene.

PRÆSTEN HAR
SOMMERFERIE
13/7 - 2/8 inkl. Der henvises til
vikar på mail og telefonsvarer.

DEADLINE
FOR NÆSTE NUMMER
AF KIRKEBLADET
er mandag den 6. juli. Læserbreve
og indlæg til kirkebladet mailes til
præsten på emi@km.dk

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

ORGLET I STRØ KIRKE
Den 1. april har orglet i Strø kirke fået en ny klang. Orgelbygger Erik Hult fra Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
stod for det klanglige arbejde med Principal 4’ stemmen.
Som navnet antyder er Principal 4’ orglets vigtigste
stemme. 4’ angiver længden af piberne i stemmen, og således er 4’ en oktav højere end 8’. Principal 4’ havde tidligere en lys og skarp klang, og lyden var meget kraftig i
forhold til orglets to svagere stemmer, Gedakt 8’ og Fløjte
4’. Dette lydbillede var idealet i 60’erne, hvor kirkens orgel blev bygget, og hvor det var et ønske, at orgler skulle
have en mere oprindelig lyd, som den var på Bachs tid.
Det førte til de lyse, skarpe og præcise orgeltoner. I dag
har smagen ændret sig, og flere orgler har fået en afrundet og blid, men også karakterfuld klang, som kan bruges
til alle musikarter.
Med den nye klang er
Principal 4’ stadig orglets vigtigste stemme med den store og
fyldige klang. Men nu
kan man farve klangen og ændre lydstyrke mere nuanceret og
gradvis uden de tidligere store spring i
klang og styrke. Det
bruger man for eksempel mellem forspil og selve salmemelodien. Jeg er meget glad for den nye
klang, og jeg vil gerne
sige tak til menighedsrådet, som har
støttet dette arbejde.
Organisten

KONFIRMANDSTUEN I STRØ
Fastelavn søndag, da alle gæsterne var gået, ryddede menighedsrådet i samlet flok konfirmandstuen for alt –
bogstavelig talt. Og mandag morgen kom håndværkerne
og begyndte den omfattende renovering af de gamle lokaler. Der er blevet gravet ud, brækket mur ned, lagt jernstiver ind, muret dørhul til, støbt nyt gulv, sat lyskasser i
nogle af vinduerne m.m. Projektet er ikke færdigt, mens
dette skrives, men forventes afsluttet i løbet af maj måned. Vi glæder os til at samle konfirmander og kirkegæster i en lys, rummelig og moderne konfirmandstue.
På billederne her kan man se lidt af slagets gang.
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SOMMER
SOMMER BøRnESidEn
BøRnESidEn
BØRNESIDEN
Opgave
Hvad
forestiller
tegningerne
ind, så
såde
de
passerbåde
bådetiltil
Opgave
1:1:Hvad
forestiller
tegningerne?
Opgave
1: Hvad
forestiller
tegningerne––sæt
sæt ordene
ordene ind,
passer
LØSNING
ordet
foran
og
bagved.
– Sæt
ordene
ind,
de passer både til ordet foran og bagved.
ordet
foran
ogsåbagved.
STAV
STAV
STAV

KIRKE
kirke
kirke

GÅRD
GÅRD
GÅRD

SKAB
SKAB
SKAB

Opgave 1:

Altid
kasse
med
Altid
enen
kasse
med:

Læg
lø
Læg
løsnin
Gørløse
eller
ved
præ
Gørløse eller ved præste
202
JuliJuli
2020
–
de rigtil
de rigtige

Opgave 2:

A
SOMMER

BADE

SOMMER

TRÆ

BADE

SOMMER

TRÆ

BADE

Opgave 2: Lav denne bogstav Soduko:

D

A
B

B B
D

CC
C

D

Opgave
1:
Opgave

_________

______

Opgave 2:

Opgave

A

Opgave 2: Lav denne bogstav Soduko:

A

D

D

Opgave 2: Lav denne opgave i sudoku:

A

C
B

TRÆ

Løsninger:
Løsnin

D

Opgave 3:

DD

Nummer:

A

A

Navn

A

Opgave 3:

Opgave

Adresse
Opgave 3: Find det rigtige stykke, der passer til solen:

Opgave 1: Find det rigtige stykke, der passer til solen.

Opgave 1: Find det rigtige stykke, der passer til solen.

Navn: ____

Tlf.
Alder
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1

2

3

4

Navn: _
adresse:__

adress
Tlf:_______

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
eller ved præsteboligen i Strø inden 10. juli – der vilTlf:___
blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Izabella Pedersen på 9 år fra Holbæk.
Tillykke til Izabella!

KIRKELIGE HANDLINGER
BISATTE
• Ellen Elisabeth Madsen
• Jesper Ingerslev Hansen
Alle planlagte dåb og vielser i perioden
er blevet udskudt

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
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
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

7. juni

Trinitatis søndag

10.30

9.00

14. juni

1. s. e. Trinitatis

9.00

10.30

21. juni

2. s. e. Trinitatis

10.30

9.00

28. juni

3. s. e. Trinitatis

-

-

5. juli

4. s. e. Trinitatis

10.30

-

12. juli

5. s. e. Trinitatis

-

10.30

19. juli

6. s. e. Trinitatis

-

-

26. juli

7. s. e. Trinitatis

10.30 v. Michael Thomsen

-

2. august

8. s. e. Trinitatis

-

-

9. august

9. s. e. Trinitatis

9.00

GØRLØSE

10.30

15. august

Lørdag

-

10.00 + 12.00
Konfirmationer

16. august

10. s. e. Trinitatis

-

-

22. august

Lørdag

10.00 Konfirmation

-

23. august

11. s. e. Trinitatis

10.30

-

29. august

Lørdag

10.00 + 12.00 + 14.00
Konfirmationer

30. august

12. s. e. Trinitatis

-

GUDSTJENESTER
PÅ BAUNEPARKEN
KL. 10.30
4. juni
Eva Mikkelsen
18. juni
Eva Mikkelsen
2. juli
Eva Mikkelsen
16. juli
Michael Thomsen
30. juli
Michael Thomsen
13. august
Michael Thomsen
27. august
Eva Mikkelsen
10. september
Michael Thomsen

KIRKEBILEN
10.30

Gudstjenestelisten bør tages med forbehold. I skrivende stund er alt uvist. Hold øje med hjemmesiden.
Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

FØLG KIRKERNE PÅ NETTET

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

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

