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Vi ønsker alle en
glædelig jul og
et velsignet
nyt år

STRØ & GØRLØSE

NU M M ER 4 · 2020/2021
DECEMBER – FEBRUAR
Å RGAN G 20

KIRKEBLAD

PRÆSTENS 5 MINUTTER

Glæde og sorg
Sorrig og glæde de vandre til hobe,
lykke, ulykke de gange på rad,
medgang og modgang hinanden tilråbe,
solskin og skyer de følges og ad.

Måske ville vi væ
re bedre
til at håndtere so
rgen,
hvis vi beskæfti
gede os lidt
mere med glæde
n.

Sådan skrev Thomas Kingo for mere end
300 år siden – og alligevel er ordene
umiddelbart til at forstå i dag: Sorg og
glæde følges ad i et menneskes liv, lykke
og ulykke går ofte side om side, medgang
og modgang er ikke længere fra hinanden, end at de kan »tilråbe« – eller høre
– hinanden. Alt sammen på samme måde som solskin og skyer følges ad over os.
Når de gamle ord er forståelige også for
os i dag, er det, fordi de skildrer et vilkår
ved vores tilværelse: at såvel glæde som
sorg er en uomgængelig del af menneskelivet.

Tager glæden som en selvfølge
Sorgen kommer let til at fylde meget i vores liv; det er næsten, som om vi nu om
stunder synes, at sorgen er en fejl, en
misforståelse, noget, der ikke må ramme
os. Men sorgen er uløseligt forbundet
med glæden, og måske ville vi være bedre til at håndtere sorgen, hvis vi beskæftigede os lidt mere med glæden. Måske
tager vi glæden for meget som en selvfølge og glemmer, at glæden kommer af alt
det og alle dem, der dagligt oplader os
med livsmod. Glæden er en grundlæggende taknemmelighed ved at være til i
verden mellem andre mennesker.
I én af vores julesalmer, nemlig »Julen
har bragt velsignet bud«, hedder det, at
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»Glæden er jordens gæst i dag«. Digterens tanke er vel den, at med Jesus kommer glæden, Guds glæde ved sine mennesker, til jorden.
Men måske er Jesus ikke alene Guds udtrykte glæde; måske viser Jesus – i sine
ord og gerninger – også hen til alt det,
der er givet med livet og verden, og som
vi i høj grad lever af: andres omsorg og
de opgaver og det ansvar, der kalder på
os. Og at det i høj grad er glædens kilder.
I modsætning til meget moderne tankegods, der kredser om, at al mening og
værdi – og glæde – skal komme inde fra
det enkelte menneske selv.
Den tankegang ender så nemt med at blive en byrde og belastning for det enkelte
menneske, der tror, at man skal bygge

sin egen glæde. Her peger kristendommen på, at glæden udspringer af livet
uden for os og livet mellem os. Og sorgen, den kommer af, at glæden er det
grundlæggende – at når noget, tab f.eks.,
rører ved glæden, så oplever vi sorgen.
På den måde er glæde ikke fravær af
sorg; glæden er det grundlæggende, som
sorgen lever af – så svær den end kan
være. Den kommer af, at noget – og nogen – gav os glæde.
Glædelig jul!

Sognepræst
Eva Mikkelsen

JU L E P O E S I
Vi plejer at synge den, når vi
tænder juletræet
i Strø 1.s. i Advent – det kan
vi ikke i år pga.
forsamlingsloftet. Nu må I syn
ge den
for jer selv i stedet:
Nu tændes 1000 julelys
Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå bund.
Og overalt udspredes nu
julens glade bud:
at født er Herre Jesus Krist
vor frelser og vor gud.
Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.
I hvert et hjerte trist og mø
rkt
send du en stråle blid
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.
Emmy Köhler / Troels Sørense

n
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ARRANGEMENTER

LÆSEKREDSEN
Læsekredsen mødes næste gang den 8/12
kl. 19.30 i sognestuen for at tale om »Hvor
flodkrebsene synger« af Delia Owens. Der serveres lidt
godt til ganen, og nye læsere er meget velkomne.

JULEVÆRKSTED
Tirsdag den 15/12 kl. 14-17
i konfirmandstuen i præsteboligen, Strø
Ligesom sidste år vil vores blomsterkyndige kirketjener,
Inge Nielsen, hjælpe os med at skabe smukke dekorationer til julebordet.
Der serveres kaffe med lidt sødt til undervejs.

JULEKONCERT
I STRØ KIRKE
»Legenden om juleroserne«
Onsdag den 9/12 kl. 19.30 i Strø kirke kan man nyde en
musikfortælling med udgangspunkt i Selma Lagerlöfs
elskede julelegende. De medvirkende er harpespiller Trine Opsahl og historiefortæller Ellen Dahl Bang.

Der er deltagerbegrænsning, og man skal
melde sig til hos præsten
senest den 11/12.
Der betales 50,- til materialer
på dagen – men så kan
bordpynten også holde
til juleaften.

Udover harpespiller er Trine Opsahl komponist og arbejder som harpeterapeut på to danske hospicer.
Legenden om juleroserne er med sine fantastiske karakterer, sit unikke tema og sine malende beskrivelser af
Gøngeskoven, der julenat forvandler sig for at fejre Vorherres fødsel, en dejlig måde at huske julens budskab på.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. Alle er meget velkomne!

SYNG SAMMEN
Ellen
Dahl Bang og
Trine Opsahl

4

Syng sammen mødes den 1. mandag i hver måned kl. 19.30 – 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 i denne sæson afholdes i Gørløse Kirke pga. afstandskrav i forbindelse med corona.

ARRANGEMENTER

GUDSTJENESTEN
TIL DEBAT
Onsdag den 10/2 kl. 19 indbyder vi til en lærerig og
spændende aften i Gørløse kirke 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
Eva Holmegaard Larsen
kan holde gudstjeneste
på en anden måde, og hvorfor?
Hvad betyder de enkelte dele af en gudstjeneste, og hvad
er en gudstjeneste i grunden?
Samtidig bliver vi opfordret til at overveje, om det er vigtigt, at kirkernes gudstjenester har et fælles præg, og
hvad betyder genkendelighed for kirkegængeren?
Er der noget, der er umisteligt?
Endelig skal vi også drøfte, hvem der skal bestemme over
gudstjenesten. Er det præsterne, biskopperne, menighedsrådene, eller menigheden?
Alle vores kirkegængere – fra nær og fjern, hyppige som
sjældne – med interesse i gudstjenestens udformning er
velkomne til at komme og give deres besyv med.
Der serveres kaffe og chokolade.

GØRLØSE BØRNEKOR
Alle sangglade børn i 1.-4. klasse inviteres til Børnekor i
Gørløse kirke. Vi vil synge sammen hver onsdag kl.
15.00-15.40. Vi vil synge alt muligt, og nogle gange synger
vi til gudstjenester. Vi starter efter vinterferien 2021. Er
du interesseret, så skriv til organist Yoko Andersen på
yoko.andersen@gmail.com

SYKREDSEN
Mødedatoer: 12/1 kl. 13.00 hos Karen – 26/1 – 9/2 –
23/2 –9/3.
Alle dage (på nær 12/1) i mødelokalerne
i Skævinge præstegård kl. 14-16. 
Esther Thomsen, tlf. 29 67 96 83
Dette års julestue er delt over 3 dage,
og du kan stadig nå at købe håndarbejder,
adventskranse, dekorationer og delikatesser lørdag den
12/12 kl. 11-14 i præstegårdslængerne. Der er dog ikke
mulighed for at købe kaffe i år.

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.
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SÆRGUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER
JULEAFTEN

BEMÆRK! TILMELDING!
»Rør blot ikke ved min gamle jul« – synger vi. Men det bliver vi nødt til i
år. Vi kan ikke gøre, som vi plejer: Vi kan ikke synge julen ind 4. søndag i
Advent, og vi kan ikke holde jul for børn med en stuvende fuld kirke juleaften. Vi er svært udfordrede af corona-restriktionerne i juletiden, særligt juleaften, men vi gør det, så godt vi kan, og håber på jeres forståelse.
Juleaftensdag afholdes der 4 gudstjenester af ca. 20 minutters varighed
med dejlig musik, juleevangeliet, juleprædiken, bøn og velsignelse.
Der er ikke fællessang, men stemningen fra kirkerummet får
man med sig hjem.
Der er deltagerbegrænsning på 50 ved hver tjeneste –
man skal derfor tilmelde sig den ønskede
gudstjeneste på hjemmesiden eller ved
henvendelse til præsten.
Gørløse kirke kl. 13.00 + 15.00
Strø kirke
kl. 14.00 + 16.00
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SÆRGUDSTJENESTER

AFTENGUDSTJENESTER
Der er aftengudstjenester tirsdag den 2/2 kl.
19.30 i Strø Kirke (KYNDELMISSE) og torsdag den 4/3 kl. 19.30 i Gørløse Kirke.
Aftengudstjenesterne tilbyder en rolig stund
med plads til stilhed og eftertanke. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe til dem, der har lyst.

DING

EL
TILM

NYTÅRSGUDSTJENESTE
I GØRLØSE KIRKE
31/12 kl. 15.00

Traditionen tro holder vi nytårsgudstjeneste Nytårsaftensdag kl. 15. Uagtet at 2020
har været noget af en prøvelse for os alle
sammen og bliver en lettelse at lægge bag
sig, så vækker årsskiftet altid blandede følelser; dels af vemod over at lægge noget
bag sig og dels af forventning og forhåbning til det nye, der står for døren. Farvel til det gamle og velkommen til det
nye – det er den dobbelthed, der præger nytårsgudstjenesten.

BIBEL & BURGER
Der er »Bibel & burger« for børn i Gørløse
Kirke onsdag den 13/1 kl. 17.30.
Pga. af corona-restriktionerne kan vi ikke afholde de sædvanlige spaghettigudstjenester – men man kan komme i
kirken for at høre musik og en vild og god historie fra bibelen, og så kan man få en hamburger i hånden bagefter.

FASTELAVNSFEST
I STRØ?
Søndag den 14/2 er det Fastelavn. Det plejer vi at fejre
med en festlig gudstjeneste i Strø kirke kl. 10.30 efterfulgt
af tøndeslagning og fastelavnsboller.
Vi ved endnu ikke, om det bliver muligt for os at holde
fastelavnsfest til februar – men hvis det gør, så gør vi det
selvfølgelig.
Hold øje med hjemmesiden og facebook – dér vil det stå.
Og vi håber meget, at det kan lade sig gøre

Vi serverer mousserende vin
og kransekage efter gudstjenesten – og i år skal man
tilmelde sig gudstjenesten
på forhånd på hjemmesiden
eller ved henvendelse
til præsten.
Der er deltagerbegrænsning.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Nyt fælles menighedsråd
fra 1. søndag i Advent

På valgforsamlingerne valgtes det nye
fælles menighedsråd for Strø og Gørløse
sogne med 6 medlemmer fra Gørløse og
5 fra Strø, hvoraf Connie Pedersen og
Christoffer Flemming Møller Pedersen
er nye medlemmer, idet Ann-Mari Sørensen og Hanne Pedersen træder ud af
rådet, men dog fortsætter som stedfortrædere. Vi ønsker de nye medlemmer
hjerteligt velkomne og vil samtidig gerne
rette en stor og varm tak til Ann-Mari og
Hanne for mange års solid og god indsats i menighedsrådet i Strø.
Det nye fælles råd har konstitueret sig
således:

Formand: Ingelise Hansen (Strø)
Næstformand:
Lise Skjøt-Pedersen (Gørløse)
Kontaktperson: Lise Skjøt-Pedersen
Kasserer: Svend Erik Pedersen (Strø)
Kirkeværge Strø: Henriette Krogh (Strø)
Kirkeværge Gørløse:
Johnny Lindholm (Gørløse)
Sekretær: Kim Munnicke (Gørløse)
Carl-Otto Ringsing (Gørløse)
Lill-Hornung (Gørløse)
Mette Holck (Gørløse)
Connie Pedersen (Strø)
Christoffer Flemming Møller Pedersen
(Strø)

VI BÆRER MUNDBIND
I KIRKENS LOKALER
Det betyder, at man skal bære mundbind, når man går
ind og ud og omkring – men ikke når man sidder ned.
Alle vores gudstjenester og arrangementer er omfattet af
mundbindskravet.

Information om øvrige poster / udvalg
samt stedfortrædere kan findes på hjemmesiden.

Christoffer F.
Møller Pedersen

Connie
Pedersen

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, fordi vi uddeler julehjælp. Ønsker
du at komme i betragtning til julehjælp, skal du henvende
dig til præsten på tlf. 20 15 81 08/ emi@km.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.
Midlerne til julehjælpen er indsamlet i vores kirker.
Du kan bidrage til indsamlingen på mobilepay nr. 596188

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er menighedsrådmøde den 26/1 kl. 19 i konfirmandstuen i Strø og den 24/3 kl. 19 i sognestuen i Gørløse.
Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne
til at komme og lytte med.
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DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER
AF KIRKEBLADET
er mandag den 18. januar. Læserbreve og indlæg til kirkebladet mailes til præsten på emi@km.dk

ÅRETS KONFIRMANDER

Gørløse 15. august

Gørløse 15. august

Strø 22. august

Strø 29. august

Strø 29. august

Strø 29. august
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Jule
JULESIDEN 2020

BØRNESIDEN

Opgave 1: Hvilken figur er kun én gang?

LØSNINGER

1: Hvilken figur er kun en gang:

JULESIDEN
JULESIDEN2020
2020

1: Hvilken figur er kun en gang:

1: Hvilken figur er kun en gang:

Løsningen lægges i postkassen ved sognestuen i Gørløse ell

Opgave
1 præsteboligen i Strø inden 10. Januar 2021 –
ved
der vil blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.
Figuren er:

Løsningen
lægges i postkassen
ved sognestuen i Gø
VINDER
af konkurrencen
i sidste nummer:
Opgave
2
Løsningen
lægges i postkassen ved sognestuen i Gørløse elle
ved præsteboligen i Strø inden 10. Januar 2021 –

ved
præsteboligen
iPedersen
Strø en
inden
2021
– i Gørløse.
De 5 byer
er:
Mie
Zier
Skov
på10.
12 Januar
år,
konfirmand
der
vil Bro
blive
trukket
vinder
blandt
de rigtige
løsnin
der
vil blive
trukket
en vinder blandt de rigtige løsninger.
Stort
tillykke
til Mie!

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

Opgave 1:
MieMie
ZierZier
Bro Bro
SkovSkov
Pedersen
på 12 år,
i Gørløse.i Gø
Pedersen
påkonfirmand
12 år, konfirmand
Stort
tillykke
til Figuren
Mie!
Stort
tillykke
til Mie!
er: __________
Opgave 2:

2: Rensdyrene skal finde julemanden i 5 danske byer med H, hvilke:

Opgave 2:
H________
Rensdyrene skal finde julemanden i 5 danske byer med H – hvilke?
H_____

2: Rensdyrene skal finde julemanden
H _ _ _ _ _ _i _5 _danske byer med H, hvilke:

2: Rensdyrene skal finde julemanden
byer med H, hvilke:
H _ _ _ _ _i 5
_ _danske
_
H____

Opgave 3

Opgave 2:

Navn
Adresse

De 5 byer er: ______________,________

_____________, ______________, _____________

Navn:
_____________,
______________, _____
Englen
mangler: ____________

Navn:
Tlf:________________

Navn:

Alder:___________

Adresse:

H____

Tlf.

H______

Alder

3: Hvad mon englen mangler i hænderne:

De 5 byer er: ______________,________________

Englen mangler: ____________
Adresse:

H _ _H____ __ __ _ _

Opgave 3: Hvad mon englen mangler i hænderne?

Figuren er: __________

Opgave
Englen2:
mangler: ____________

H _ _H______ _ _ _ _ _

3: Hvad mon englen mangler i hænderne:

Figuren
er: __________
_____________,
______________, ____________

Englen mangler:

H _ _H_
H__
___
___________

3: Hvad mon englen mangler i hænderne:
H______

Opgave
1: er: ______________,_______________
De Opgave
5 byer
1:

Adresse:

Tlf:________________

Alder:___________

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse
Alder:_______
eller ved præsteboligenTlf:________________
i Strø inden 10. januar – der
vil
blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.
Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Mie Zier Bro Skov Pedersen på 12 år,
konfirmand i Gørløse.
Tillykke til Mie!
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KIRKELIGE HANDLINGER

NAVNE & ADRESSER
PERSONALE

DØBTE
• Matheus Filtenborg Hansen
• Astrid Maria Larsen
• Micah Hjort Wong Simonsen
• Lucas Vincent Flemming Pedersen

Sognepræst:
Eva Graff Mikkelsen
Strø præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge.
Tlf. 20 15 81 08 - emi@km.dk

• Alina Marinsen Raun

Det fælles kirkekontor i Hillerød:
Tlf. 70 23 03 93 - hpfk@km

VIEDE

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

• Anna og Alexander Christian Brandt
• Pernille og Jesper Thouby Andersen
•	Heidi Marinsen Raun og
Jeppe Voght Marinsen Raun
• Agnete og Jacob Koch Balling

BEGRAVEDE OG BISATTE
• Poul Bek Jensen

Kirketjener Gørløse:
Gitte Lyng Hansen - Tlf. 23 65 95 21
gittelyng@hotmail.com
Kirketjener Strø:
Inge Kirstine Skov Nielsen
Tlf. 26 82 67 82 - inge@svh.name
Organist: Yoko Andersen
Kirkesanger Gørløse: Mona Bohn
Kirkesanger Strø: Mikkel Matthiesen
MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsformand:
Ingelise Hansen, Strøbjergvej 10B,
Sigerslevøster, Frederikssund. Tlf. 48 28 40 29
Kasserer:
Svend Erik Pedersen
Kirkeværge Gørløse:
Johnny Finnssøn Lindholm - Tlf. 29 43 64 80
Kirkeværge Strø:
Henriette Krogh Hansen - Tlf. 29 43 58 43
KIRKEBLADET
Redaktion: Eva Mikkelsen (ansv. red.), Mette Holck,
Birthe Hansen og Ingelise Hansen
Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S - Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

13. december
20. december
24. december

9.00 med Luciakor
10.30
14.00 + 16.00
Se inde i bladet
10.30
-

10.30 med Luciakor
9.00
13.00 + 15.00
Se inde i bladet

25. december
26. december
27. december
31. december

3. s. i Advent
4. s. i Advent
Juleaftensdag
NB! Tilmelding!
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

1. januar
3. januar
10. januar
13. januar
17. januar
24. januar
31. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. H3K
Onsdag
2. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Septuagesima

10.30
10.30
9.00
-

10.30
17.30 * Bibel & burger - Se inde i bladet
9.00
10.30
-

2. februar
7. februar
14. februar
21. februar
28. februar

Kyndelmisse
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i Fasten
2. s. i Fasten

19.30 *
10.30
9.00

10.30
10.30

4. marts
7. marts

10.30
15.00 *

Torsdag aften
19.30 *
3. s. i Fasten
10.30
* Der er kaffe eller lignende 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

GUDSTJENESTER
PÅ BAUNEPARKEN
KL. 10.30
3. december
Michael Thomsen
17. december
Eva Mikkelsen
- julegudstjeneste
31. december
Michael Thomsen
14. januar
Eva Mikkelsen
28. januar
Michael Thomsen
11. februar
Eva Mikkelsen
25. februar
Michael Thomsen

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.

