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Jeg elsker den lille, vrede stregmand, der
skælder ud på sin skaber, tegneren, over
endnu et bump på vejen. Og man må
sandelig sige, at året 2020 er blevet et
bump på vejen. Sådan oplever mange det
vist.
Ved nytårsgudstjenesten har jeg utvivlsomt talt om at gå forventningsfuldt og
tillidsfuldt ind i et nyt år, om at lade bekymringerne fare og tage imod hver ny
dag som en gave – men sikkert også om,
at man ved et årsskifte ikke kan lade være med at bekymre sig lidt for, hvad det
nye år vil bringe. En gang i mellem viser
det sig jo, at der er en grund til, at vi bekymrer os; det er jo simpelthen én af livets grunderfaringer, at fremtiden er
usikker, at der kan vise sig at være store
bump eller huller i vejen. Som nu i år.
Men de færreste havde nok regnet ud, at
en stor verdensomspændende pandemi
skulle spænde ben for os i det omfang,
det er sket.

Hallo! Hvad er meningen?!
Her i begyndelsen af august, hvor jeg
skriver dette, har jeg det lidt ligesom den
lille stregmand, der skælder ud på tegneren: Hallo! Hvad er meningen?!
Om kort tid tager vi hul på dette års konfirmationer, og vi glæder os sådan til endelig at få lov at konfirmere og fejre alle de
unge mennesker. Men hvor har vejen dog
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været lang, besværlig og usikker! Hvor
har det dog været svært at navigere i nedlukning, udskydelse og usikkerhed omkring retningslinjer og forholdsregler! Og
vi må jo følge retningslinjerne og gøre vores bedste for at hjælpe hinanden i virus-tider, men det påvirker os alle sammen, og det tager lidt af glæden ud af samværet, at det skal være så omstændeligt at
få lov at samles til gudstjeneste og fest for
konfirmander, brudepar og dåbsbørn.

Heldigvis har de unge taget det utroligt
pænt og været meget tålmodige, og det
skal de have stor ros for! Deres store
festdag, som de har glædet sig sådan til,
udviklede sig virkelig til noget af et bump
på vejen. Men jeg håber af hele mit hjerte, at de alle får den dejlige dag, de har
drømt om og ønsket sig, også selvom der
er pladsbegrænsning i kirken, og jeg håber, at de bliver fejret og hyldet efter alle
kunstens regler, at de bliver pakket ind i
kærlighed, glæde og omsorg ligesom alle
konfirmander bliver det på deres konfirmationsdag – og så bare lige en tand mere for dette års konfirmander, fordi de

skulle konfirmeres i det besværlige år
2020.

Krisetider kan åben vore øjne
Og så håber og tror jeg, at vi alle kommer
godt ud af dette besværlige år. For vi vil
også erfare – og det gør vi jo allerede undervejs – at det ikke er de besværlige
omstændigheder, der afgør sagen og bestemmer, om vi er glade og har det godt.
Det er så meget andet, der fylder mening
og glæde i hverdagen, og gør vejen, vi går
ad, til en god vej. Vi kan sagtens leve og
elske og glæde os, selvom der er bump på
vejen, vi kan endda gøre os endnu mere
umage med livet og kærligheden, når
omstændighederne er vanskelige, fordi
krisetider kan lukke vores øjne op for det
væsentlige. Og det er en erfaring man
kan lære af og finde styrke i, en styrke,
som er god at bære med sig videre i livet.
En erfaring og styrke, som dette års konfirmander har fået en grundig lektion i
– ligesom alle vi andre. Og det er godt at
vide, at selv ikke pandemier og krisetider
kan ændre ved, at størst af alt er kærligheden.
Men man kan nu stadig godt have lyst til at
skælde lidt ud på tegneren undervejs …
Sognepræst
Eva Mikkelsen

E
D E T P O E T IS K E H JØ R N
Efterårsdage
I disse første kolde
mørke efterårsdage,
jeg glædes over
mit hjerte stadig er fyldt
.
af sommerens sol og varme

t

Jeg vil bære sommerens res
dybt i mit hjerte
jeg vil værne om den
til den dag jeg ser
den første vintergæk.

,
Da ved jeg lyset igen er på vej
pe
slip
jeg
så først der vil
forgangen sommer
for der ser jeg
et nyt forår er på vej.

Ukendt
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ARRANGEMENTER

EFTERÅRSKONCERT
MED DUO ADORE
Onsdag den 21/10 kl. 19.30 er der koncert i Gørløse kirke
med Duo Adore, som består af Therese Adorjan Ankjær,
cellist, og Per Egholm, saxofonist. Duoen har en forkærlighed for barokmusik, mest af den store mester, J. S.
Bach. Til koncerten vil man både kunne høre hans store
hit, Bachs Air og desuden mere ukendte ting, såsom satser
fra en fløjtesonate og fra det store værk, Kunst der Fuge.
Mange komponister har været store beundrere af Bach,
deriblandt den brasilianske komponist, Heitor Villa-Lobos, som ligefrem skrev en hel samling værker til Bachs
ære. Han kaldte stykkerne for Bachianas Brasileiras
(»Bach på brasiliansk«). Duoen vil spille stykker fra hans
værker, heriblandt nummer 5 fra Bachianas Brasileiras,
som er blevet et decideret klassisk hit. Duo Adore har også et par overraskelser i ærmet; der vil både være lidt
tango og lidt klezmer.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. Alle er meget velkomne!

FOREDRAG
Gørløse Kirke søndag den 11/10:
Frokost og foredrag v/ Asger Baunsbak Jensen:
Dreng under krigen – sådan oplevede jeg den 9. april
1940 og besættelsesårene, der fulgte.
Efter gudstjenesten i Gørløse Kirke
kl. 10.30 spiser vi en let frokost sammen i sognestuen, hvorpå vi skal
høre Asger Baunsbak Jensen fortælle om, hvordan han oplevede besættelsen for 80 år siden og krigsårene,
der fulgte – år og oplevelse, 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.
Af hensyn til frokosten bedes man tilmelde sig hos præsten senest 8/10.
Strø Kirke 24/11 kl. 19.30:
Byens Bedemand
i Slangerup, Dennis Tobiasen, tog
sidste år to måneder ud af sin kalender og rejste til
Vestbredden for
at arbejde som
frivillig hjælper i
en palæstinensisk flygtningelejr, hvor han hjalp med at
undervise handicappede børn.

Duo Adore
Foto: Benedikte Hansen
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Tirsdag den 24/11 kommer han til Strø Kirke, hvor han
vil fortælle om sine oplevelser i lejren, og hvad det har
givet ham med videre i livet.

ARRANGEMENTER

FILMAFTEN
Torsdag den 29/10 kl. 19 i sognestuen
Vi skal se den sydkoreanske film »Parasite« fra sidste år
af instruktøren Bong Joon-Ho.
Filmen vandt hovedprisen i Cannes og 4 Oscars, og Per
Juul Carlsen gav den 6 stjerner og skrev om den i Filmland:
‘Viser hvordan man kan bruge legende humor, spraglet
fantasi, virtuos action og intens spænding til at skabe en
suverænt underholdende fortælling.’

SYNG SAMMEN
I denne sæson foregår Syng Sammen i Gørløse kirke, hvor det er
muligt at sidde med tilstrækkelig
afstand. Første gang er mandag
den 7. september kl. 19.30, og
derefter hver den 1. mandag i måneden. Mona Bohn synger for og
Per Egholm sidder ved klaveret. Der er kaffe og lidt sødt
undervejs. Alle er velkomne til at synge med.

SYKREDSEN
Mødedatoer: 8/9 – 22/9 – 6/10 – 20/10 – 3/11 – 17/11
25/11 (fremstilling af dekorationer onsdag kl. 9)
27/11 (opstilling af julestue fredag kl. 9)
28/11 (julestue lørdag kl. 13)
Alle dage i mødelokalerne i Skævinge
præstegård kl. 14-16. 
Esther Thomsen, tlf. 29 67 96 83

Handlingen er denne: Ki-woo bor sammen med sin søster, Ki-jung, og sine forældre i en snusket kælder i Seouls slumkvarter og drømmer om en bedre tilværelse.
Muligheden opstår pludselig, da Ki-woo på sin vens anbefaling får et job som engelsktutor for den kønne, unge
Da-hye, hvis hovedrige far og neurotiske mor betaler
godt for lektiehjælpen.

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.

Hurtigt aner Ki-woo, at han med enkle manøvrer kan infiltrere familien og samtidig sikre sin egen fremtid.
Filmen indledes af præsten, og når vi har set den sammen, taler vi lidt om den. Der serveres en forfriskning til
filmen, og alle er hjerteligt velkomne.

LÆSEKREDSEN
Se hjemmesiden for næste dato og bog.
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GLIMT & GENSYN

SKATTEJAGT
5. juli
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GLIMT & GENSYN

AFTENVANDRING
16. juni
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SÆRGUDSTJENESTER

HØSTGUDSTJENESTE
i Strø Kirke
søndag den 20/9 kl. 10.30
Vi fejrer høsten med en festgudstjeneste, hvor vi takker for dette års
høst, for alle naturens gaver, for livet og for hinanden. Kirken er pyntet smukt med høstens farver og vi
skal synge dejlige høstsange og -salmer. Medbring gerne lidt fra haven,
marken, skoven eller grøftekanten
til et fælles høstbord, så vi kan dele
vores overskud med hinanden.

ALLE HELGENGUDSTJENESTER

AFTENGUDSTJENESTER

Søndag den 1/11 er det Alle Helgens dag, og vi holder sene gudstjenester i begge kirker. Gudstjenesten
henvender sig særligt til sørgende
og efterladte, der ønsker en lejlighed til at mindes deres døde. Navnene på de mennesker, vi har mistet i vore sogne det forgangne år
nævnes, og vi tænder lys for dem.

Onsdag den 30/9 kl. 19.30 i Gørløse Kirke og tirsdag den 10/11 kl.
19.30 i Strø Kirke.

Efter gudstjenesten kan man gå på
gravstedet, og så bydes der på en
kop kaffe i våbenhuset.
Det er i Strø Kirke kl. 16
og i Gørløse Kirke kl. 19

Desuden deler vi lidt af
vores overskud med
verdens fattige, i det vi
også samler ind til Folkekirkens Nødhjælp denne dag.
Der serveres vin og sodavand i våbenhuset efter gudstjenesten.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
i Gørløse Kirke tirsdag den 6/10 og onsdag den 18/11, begge gange kl. 17.30.
Vi begynder i kirken med en meget børnevenlig gudstjeneste af en halv times varighed, og derefter spiser vi aftensmad sammen i sognestuen.
Det er gratis at spise med, og tilmelding er ikke
nødvendig.
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Aftengudstjenesterne
tilbyder dig en rolig
stund med plads til stilhed og eftertanke. Efter
gudstjenesten er der
aftenkaffe i våbenhuset
til dem, der har lyst.

1. SØNDAG I ADVENT
falder i år den 29/11. Traditionen
tro indbyder vi til adventsfejring i
begge kirker:
Kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Strø Kirke. Efter gudstjenesten tændes byens juletræ ved kirken, og så fortsætter vi med adventshygge, kaffe, juleboller, knas
og godteposer i konfirmandstuen.
Kl. 14 er der familiegudstjeneste
i Gørløse Kirke, og bagefter tændes det store juletræ på forsamlingshuspladsen under tale og
sang, spejderne serverer æbleskiver, og der er godteposer til alle
børnene fra menighedsrådet. Måske kommer julemanden også?

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Menighedsrådsvalg 2020
Der afholdes menighedsrådsvalg ved
valgforsamling den 15. september 2020.
Her kan medlemmer af folkekirken i
Strø og Gørløse sogne vælge det kommende menighedsråd.

sognet i mindst et år. Det tjekkes og noteres i valglisten på dagen, om man er
valgberettiget og deltager i valgforsamlingen.

I Gørløse foregår valget kl. 19.00. I Strø
kl. 20.00. Vi holder møderne i kirkerne,
hvor der er bedst plads.

På valgmødet opstilles kandidater, således at der kan blive et råd med 5 medlemmer fra Strø og 6 medlemmer fra
Gørløse samt nogle suppleanter.

Man er valgberettiget, hvis man er fyldt
18, bor i sognet eller har løst sognebånd
til præsten, og er medlem af folkekirken
samt har dansk indfødsret eller bopæl i

Der vil være skriftlig afstemning. Valgets
resultat bekendtgøres straks og offentliggøres senest en uge efter valgforsamlingen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er fællesmøde for begge menighedsråd i sognestuen i
Gørløse tirsdag den 18/9 kl. 19-22 og tirsdag den 3/11 kl.
19-22. Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne til at komme og lytte med.

NU ER DE NYE
KONFIRMANDER BEGYNDT

Efter valgmødet er der mulighed for at
indlevere en eller flere alternative kandidatlister frem til 13. oktober. I så fald afholdes afstemningsvalg den 17. november 2020.
Det nye, fælles menighedsråd for vores
sogne træder til 1. søndag i Advent.

NYT FRA ORGANISTEN:
LUCIA-KOR
Alle sangglade børn i 1.-6. klasse inviteres til Lucia-kor.
Vi øver i Gørløse kirke hver tirsdag kl. 15.00-15.45 i november og december. Lucia-koret synger til gudstjenesterne søndag den 13/12.
Er du interesseret, så skriv til
organist Yoko Andersen på
yoko.andersen@gmail.com
eller på 24 26 96 66.

Vi byder dem og deres familier hjerteligt velkomne og glæder os til at være sammen med dem i kirkerne.

KONFIRMANDSTUEN I STRØ
DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER
AF KIRKEBLADET
er mandag den 26. oktober. Læserbreve og indlæg til
kirkebladet mailes til præsten på emi@km.dk

Konfirmandstuen i Strø er færdigrenoveret, og det er
blevet et dejligt stort og lyst rum i ét plan, som vi kan
have glæde af både til konfirmandundervisning, og når
vi samles om kaffebordene bl.a. til Advent og fastelavn.
Vi glæder os til at tage konfirmandstuen i brug igen.
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BØRNESIDEN
Børnesiden efterår
2020
Opgave 1: Indsæt ”tegninger” og find ordet under pilen: LØSNINGER
Børnesiden efterår 2020

Opgave 1: Indsæt »tegninger« og find ordet under pilen:

Læg løsningen
Gørløse eller v
Opgave 1
oktober 2020 – d
Opgave 1: Indsæt ”tegninger” og find ordet under pilen: Ordet under pilen:
de rigtige
Læg løsning
Opgave 1: Indsæt ”tegninger” og find ordet under pilen:
Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse elle
h ø t y
Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden 10.
oktober 2020 –
oktober 2020 – der vil blive trukket en vinder blandt
de rigtige løsninger.
de rigtige løsni
h ø t y
Løsninger:
Opgave 2
h ø t y

Børnesiden efterår 2020

Hvad forestiller
tegningen:
Løsninger:

Opgave 1: Ord

Opgave 1: Ordet under pilen:________________Løsninger:

Opgave 3
Sang nr.:

Opgave 2: Tegn fra 1 til 20

Opgave 2: Tegn fra 1 til 20
Opgave 2: Tegn fra 1 til 20:

Navn
Adresse

Opgave 2: Hvad forestiller tegningen:_____________
Opgave
2: 1:
Hva
Opgave
O
Opgave 3: Sang nr: ________

Opgave 3: San
Opgave 2: H
Navn:_________________________
--Opgave 3: S
adresse:__________________________________
Navn:________
Tlf:________________ Alder:___________
-----

Vinder af konkurrencen i sidste nummer:

adresse:_____
Navn:______

Massimo Krone Bonfiglio på 7 år fra TH. Petersens Vej i
Gørløse
Tlf:__________

Opgave 2: Tegn fra 1 til 20

Tillykke til Massimo!

adresse:___

Vinder
af konk
Tlf:________
Opgave 3: Hvilken salme passer til årstiden:
Nr: 290 – Nr. 236 – Nr. 730 – Nr. 104 – Nr. 74- Nr.412.

Opgave 3: Hvilken salme passer til årstiden:
Nr: 290 – Nr. 236 – Nr. 730 – Nr. 104 – Nr. 74- Nr.412.
Opgave 3: Hvilken salme passer til årstiden:
Opgave 3: Hvilken salme passer til årstiden?

Nr: 290 – Nr. 236 – Nr. 730 – Nr. 104 – Nr. 74- Nr.412.

Nr: 290 – Nr. 236 – Nr. 730 – Nr. 104 – Nr. 74- Nr. 412
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Tlf.
Alder

Massimo Krone
Gørløse
Vinder af ko

Tillykke
til Mas
Massimo
Kro
Gørløse

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
Tillykke
til M
eller ved præsteboligen i Strø inden 10. oktober – der
vil
blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.
Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Massimo Krone Bonfiglio på 7 år
fra TH. Petersens Vej i Gørløse.
Tillykke til Massimo!

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
• Chloe Russo Salversen
• Gustav Alsing Stene
• Willads Alsing Stene
• Taminah Adelsteen Kawa Aby
• Willum Anker Schioldann Skou
• Christian Duunkjær
• Nicolai Schørring Duunkjær

NAVNE & ADRESSER
FÆLLES FOR BEGGE SOGNE
Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen
Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge.
Tlf. 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

VIEDE
• Mia og Christian Schørring Duunkjær
• Kimie Kaas Nielsen og Kasper Emil Nielsen

GØRLØSE
Menighedsrådsformand: Lise Skjøt-Pedersen
Gørløseparken 48, 3330 Gørløse - Tlf. 48 27 87 07
Kirkeværge: Johnny Finnssøn Lindholm - Tlf. 29 43 64 80

BEGRAVEDE OG BISATTE

Kasserer: Lill Hornung

• Jesper Ingerslev Hansen

Kirketjener: Gitte Lyng Hansen
Tlf. 23 65 95 21 - gittelyng@hotmail.dk

• Steen Lothar Welsien
• Erna Færge Lidegaard
• Peter Lindegaard Andersen
• Karen Halgaard
• Kirsten Marie Jensen

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
9.00

GØRLØSE

6. september

13. s. e. Trinitatis

13. september

14. s. e. Trinitatis

-

10.30

20. september

15. s. e. Trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste *

-

27. september

16. s. e. Trinitatis

-

-

30. september

Onsdag aften

-

19.30 Aftengudstjeneste *

4. oktober

17. s. e. Trinitatis

10.30

6. oktober

Tirsdag

9.00

9.00

GUDSTJENESTER
PÅ BAUNEPARKEN
KL. 10.30
3. september
Michael Thomsen

9.00

24. september
Michael Thomsen

17.30 Spaghettigudstjeneste

8. oktober
Eva Mikkelsen

10.30 *
Frokost og foredrag bagefter

22. oktober
Michael Thomsen

11. oktober

18. s. e. Trinitatis

18. oktober

19. s. e. Trinitatis

-

25. oktober

20. s. e Trinitatis

10.30

1. november

Alle helgens dag

16.00 *

19.00 *

8. november

22. s. e. Trinitatis

-

-

10. november

Tirsdag aften

19.30 Aftengudstjeneste *

-

15. november

23. s. e Trinitatis

-

10.30

18. november

Onsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

22. november

Sidste s. i kirkeåret

10.30

29. november

1. s. i Advent

10.30 Adventsgudstjeneste *

9.00

5. november
Eva Mikkelsen
19. november
Eva Mikkelsen
3. december
Michael Thomsen

9.00
14.00 Adventsgudstjeneste

* Der er kaffe m.m. efter gudstjenesten
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

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.

