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ADRESSELISTE

Sognepræst: Eva Graff Mikkelsen.
Strø Præstebolig, Strøvej 56, 3320 Skævinge.
Tlf. 48 28 81 08 / 20 15 81 08.
E-mail: emi@km.dk. Træffes dagligt undtagen mandag som er fridag.
Det fælles Kirkekontor: Tlf. 70 23 03 93
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød. Email: hpfk@km.dk

GØRLØSE

STRØ

REDAKTION

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

Menighedsrådsformand
Ingelise Hansen
Strøbjergvej 10B
Sigerslevøster
Frederikssund.
Tlf. 48 28 40 29
Kirkeværge
Ann-Mari Sørensen
Tlf. 48 28 92 50
Kasserer
Svend Erik Pedersen
Kirkesanger
Mikkel Matthiesen

af kirkebladet:
Eva Mikkelsen (ansv. red.)
Mette Holck
Birthe Hansen
Ingelise Hansen
Hanne Pedersen

Kirkeværge
Johnny Finnssøn Lindholm
Tlf. 29 43 64 80
Kasserer Lill Hornung
Kirkesanger Mona Bohn
Sognestuen i Gørløse
Tlf. 48 27 89 49

Kirketjener-vikar ved begge kirker:
Inge Eriksen, tlf. 29 24 40 68.
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 / sgsl@km.dk
Organist ved begge kirker: Yoko Andersen
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Besøg i Hørby Kirke

Hjemmeside: www.stroekirke.dk og www.goerloesekirke.dk
Webmaster: Eva Mikkelsen

KALENDEREN
Læsekredsen
Syklubben
Efterårets datoer i sykredsen er:
11/9 - 25/9 - 9/10 - 23/10 - 6/11 - 20/11
Alle dage i Skævinge Præstegård fra kl. 1416. Den 1/12 er der julestue fra kl. 14-16.

Der er fællesmøde for begge menighedsråd i sognestuen i Gørløse torsdag den
8/11 kl. 19-22. Møderne er offentlige, og
alle interesserede er velkomne til at komme og lytte med.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
på hjemmesiden:
www.stroekirke.dk
www.goerloesekirke.dk

Der serveres ost, vin og vand ved møderne,
og nye læsere er altid meget velkomne.

Tirsdagsklubben

Menighedsrådsmøder

Nyheder fra kirken
i din indbakke?

Læsekredsen mødes i næste gang tirsdag den 2/10
kl. 19.30 i sognestuen, og vi læser »Det
lykkelige Arabien« af Torkild Hansen.

Tirsdagsklubben mødes hver
tirsdag kl. 14-16 i sognestuen til kortspil og hygge,
og alle er velkomne.
Der er kaffe fra kl. 13.45.

Syng sammen
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 til at komme og være med.

ARRANGEMENTER

Foto: Marie Louise Munkegaard

Finalen på foredragsrækken »Himmelske Toner«
Tirsdag den 25/9
kl. 19.30 i Præstevang Kirke:
Komponist John
Frandsen fortæller
om sit store værk
»Requiem«, som blev uropført i Danmarks
Radio i 2013. Kirsten Grove fra DRs Vokalensemble synger udvalgte sange fra værket.

Kirkegårdsvandring
med Poul Jensen
tirsdag den 18/9 kl. 18.30 på Gørløse kirkegård. Poul Jensen, tidligere graver i Gørløse, tage os med
på en kirkegårdsvandring, hvor han
vil fortælle historier om byen og
dens indbyggere med udgangspunkt i gravmælerne. Efter kirkegårdsvandringen er der kaffe og kage i sognestuen.
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ARRANGEMENTER
Syng med-aften om Kai Normann Andersen
med sopran Ellen Kristiansen
Onsdag den 10/10 kl. 19.30 i Strø Kirke
Kai Normann Andersen er et kendt navn
for de fleste. I hans store produktion af over
900 sange finder man filmmusik, operetter,
syngespil, revyviser og enkeltstående sange. Nogle af hans mest kendte værker er f.
eks. musikken til »Mød mig på Cassiopeia«
og »Landmandsliv«, sangene »Glemmer du«
og selvfølgelig »Man binder os på mund og
hånd«.

spiration fra. I aften vil Ellen
Kristiansen prøve at gøre os
lidt klogere på den sky romantiker ved at fortælle lidt om ham og hans
musik. Organist Karsten Kristensen akkompagnerer, og de to vil give enkelte
solonumre. Så er der ellers lagt op til fællessang med mange af hans mest kendte
sange.

Kai Normann Andersen gav ikke mange
interviews i sit liv, og vi ved ikke så meget
om ham som person og hvor han fik sin in-

Arrangementet varer et par timer, og menighedsrådet serverer et glas vin i pausen
undervejs.

»Ord og billeder i Det gamle Testamente«
I samarbejde med nogle af vore nabokirker indbyder vi til en ny, spændende foredragsrække i efteråret og vinteren. Det fulde program for foredragsrækken findes i kirkernes
våbenhuse og på vores hjemmeside. Her skal blot ganske kort omtales, at:
Søndag den 9/9 efter gudstjenesten taler Klaus Laursen i Blovstrød sognegård om
Esthers Bog i Det gamle Testamente. Det er dramaet om en lille jødisk pige, der er villig
til at gå i døden for at redde sit folk.
Tirsdag den 30/10 kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård: Hans Jørgen Lundager Jensen,
professor i religionsvidenskab på Århus Universitet, fortæller om tempelreligion
i Det gamle Testamente under overskriften »Den glødende sky«.
Mandag den 26/11 kl. 19.30 i Præstevang Kirke:
Biskop i Odense Tine Lindhardt taler om kvindeskikkelser i Det gamle Testamente.
Der er gratis adgang til foredragene, hvor alle er meget velkomne!
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Biskop Tine
Lindhardt

SÆRGUDSTJENESTER
Høstgudstjeneste
i Strø Kirke
Søndag den 16/9 kl. 10.30
Vi fejrer høsten med en festgudstjeneste,
hvor vi takker for dette års høst (hvor
mager den end måtte være), for alle naturens gaver, for livet og for hinanden.
Kirken er pyntet smukt med høstens farver, og vi synger 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 – og med verdens fattige, i det vi også samler ind til
Folkekirkens Nødhjælp denne dag.
Der serveres vin og sodavand i våbenhuset efter gudstjenesten.

Allehelgen-gudstjenester
Søndag den 4/11 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. Efter gudstjenesten kan man gå på gravstedet, og så
bydes der på en kop kaffe i våbenhuset.
Strø Kirke kl. 16 - Gørløse Kirke kl. 19

1. søndag i advent
falder i år den 2/12
Traditionen tro indbyder vi til adventsfejring i begge kirker:

Aftengudstjenester
Onsdag den 3/10 kl. 19.30 i Gørløse
Kirke og tirsdag den 20/11 i Strø Kirke.
Aftengudstjenesterne tilbyder dig en rolig stund med plads til stilhed og eftertanke. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i våbenhuset til dem, der har lyst.

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 familievenlig adventsgudstjeneste i Gørløse Kirke, og som
altid tændes det store juletræ på forsamlingshuspladsen, spejderne serverer æbleskiver, og der er godteposer til alle børnene fra menighedsrådet. Måske kommer
julemanden også

Spaghetti-gudstjenester
Gørløse Kirke tirsdag den 11/9 og onsdag den 14/11, 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. Vi runder af med en aftensang
kl. 19. Det er gratis at spise med, og tilmelding er ikke nødvendig.
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KONFIRMANDER
Gørløse Kirke, St. Bededag

Strø Kirke, Kr. Himmelfartsdag

Gørløse Kirke, St. Bededag

Strø Kirke, Kr. Himmelfartsdag
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Nu er de
kommende
konfirmander begyndt,
og vi byder dem og
deres familier
hjerteligt velkomne
og glæder os til at være
sammen med dem
i kirkerne.

KONFIRMANDER

Strø Kirke, Kr. Himmelfartsdag

N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E N E M .V.
Dåbsservietter
Rundt om i det ganske danske land strikkes der på livet løs, både
i strikkeklubber og i hjemmene. Der strikkes bl.a. dåbsservietter
til at tørre vandet af dåbsbørnenes hoveder, og dåbsfamilierne får
så dåbsservietten med hjem til minde om en betydningsfuld dag
i barnets og familiens liv. Der er gerne strikket kristne symboler
som kors, hjerte, anker og livets træ ind i mønstret.
I St. Lyngby bor Rita Jensen, som forsyner kirkerne i Strø og
Gørløse, Skævinge og Ll. Lyngby med dåbsservietter – og det
vil vi hermed gerne sige hende en stor tak for!

Rita Jensen med
et udvalg af
dåbsservietter
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N Y T F R A M E N I G H E D S R Å D E N E M .V.

Kirkegårdsmuren i Gørløse
Muren og murpillen ved lågen til Gørløse
kirkegård blev renoveret i sommeren 2018.
Kirkegårdsmuren blev skilt ad og muret

Nu er der
plads til både
mur og
trærødder

op igen med genbrug af de meget gamle
sten, hvor det var muligt. Denne del af kirkegårdsmuren er fra en udvidelse af kirkegården mod Strøvej omkring 1870.
En ekstra finesse ved renoveringen blev, at
der blev muret fine stik (buer) omkring tre
store rødder fra det gamle flotte lindetræ,
der står lige ved kirkegårdslågen. Dermed
kan rødderne ikke igen komme til at skubbe til muren.
Mod stien langs kirkegårdens vestside skal
kirkegårdsmuren også renoveres i den
kommende tid. Der er store revner et par
steder i muren, og den skal tages ned og
mures op igen. Indtil da er et stykke af
stien afspærret.

Velkommen til vores nye organist!
Det er en stor glæde for os at kunne byde velkommen til vores nye organist, Yoko Andersen.
Yoko er 45 år og bor i Kokkedal. Hun er gift og mor til 2 børn på 10 og 4 år.
Hun er født og opvokset i Japan, men har
boet i Danmark siden 2004.
I Japan spillede Yoko både klaver og violin, og siden har hun så uddannet sig som
organist ved Sjællands Kirkemusikskole.
Pr. 1/8 tiltrådte Yoko som organist
i Strø og Gørløse, og vi har glædet os
til denne dag og til at høre hende
spille i vores kirker.
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Yoko Andersen har
boet i Danmark
siden 2004

DET POETISKE
HJØRNE
Skoven er så underfuld
Skoven er så underfuld,
af dis og sære dampe.
Se min kurv er også fyldt,
af efterårets svampe.
min kurv er også fyldt af efterårets svampe.
Alle fugle rejser bort,
der hen hvor tanken ender.
Jeg har gemt et vingesus,
imellen mine hænder.
Jeg har gemt et vingesus mellem mine hænder.
Jeg har tømt min rigdom ud,
og sætter mig og tæller
fuglefløjt og troldedrag,
og gule kantarreller.
Fuglefløjt og troldedrag og gule kantarreller.
Eva Corthsen
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BØRNESIDEN
Gå på besøg i Gørløse Kirke og Strø Kirkegård og find svarene
Strø Kirkegård
Hvilket årstal er tårnuret fra?
Er der flagstang på kirkegården?
Antal felter i gavlvinduet (apsis):
Antal indgange til kirkegården:
Antal bænke på kirkegården:
Antal lodrette brædder i hovedindgangens låge:
Farven på kirkedørene:

Gørløse Kirke
Hele kirken:
Antal hvide stoflamper:
Altertavlen:
Antal trin på stigen hos drengen:
Altertavlen:
Antal personer til bords:
Kalkmalerierne i loftet:
Midt i kirken står et drengenavn – hvilket?
Kalkmalerierne:
Englen med de blå vinger, hvilken farve har
kjolen?
Orgel:
Antal orgelpiber i det midterste felt?
Prædikestol:
Hvilke dyr har evangelisterne?
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Josefine på 8 år fra Møllevænget i Strø. – Tillykke til Josefine!

LØSNINGER

LØSNINGER
Skriv de 14 resultater på siden
Navn:�����������������������
____________________________
Adresse:���������������������
____________________________
____________________________
Tlf:�������������������������
Alder:�����������������������

KIRKELIGE HANDLINGER

Døbte
•
•
•
•
•
•
•
•

Johan Peter Lundström Sannemann
Liam Igor Zielinski Petersen
Anna Friis Jakobsen
Frederik Agerholm Hansen
Casper Krøier Jørgensen
Mikkel Krøier Jørgensen
Mathias Krøier Jørgensen
Christopher Jakob Gyldenkrone

Viede
• Trine og Tobias Toft Sørensen
• Helle Irene Hjort og Jan Hansen
• Tabitha og Joakim Krogh Ölmestig
• Rikke Fougt Wibe og Heino Wibe
•	Charlotte og Christopher
Skovgaard Storm
• Julie og Tobias Hinnerup

Begravede og bisatte
•
•
•
•

Hans Kresten Gaardsdal Carlsen
Arne Luis Nielsen
Flemming Kurt Møller Pedersen
Inger Kirsten Hergott Andreasen

Deadline for næste
nummer af kirkebladet
Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i Strø
inden 23. oktober - der vil blive trukket
en vinder blandt de rigtige løsninger.

er tirsdag den 23. oktober.
Indlæg sendes / mailes til sognepræsten.
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

15. s. e. trinitatis

Der henvises til nabosogne

Der henvises til nabosogne

Tirsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

SEPTEMBER
9.
11.
16.

16. s. e. trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste

23.

17. s. e. trinitatis

-

10.30

9.00

30.

18. s. e. trinitatis

10.30

-

3.

Onsdag aften

-

19.30 Aftengudstjeneste

7.

19. s. e. trinitatis

-

10.30

14.

20. s. e. trinitatis

10.30

21.

21. s. e. trinitatis

Der henvises til nabosogne

28.

22. s. e. trinitatis

OKTOBER

9.00

9.00

Der henvises til nabosogne
10.30

NOVEMBER
4.

Allehelgensdag

16.00 Særlig gudstj.
i anledning af allehelgen

19.00 Særlig gudstj.
i anledning af allehelgen

11.

24. s. e. trinitatis

10.30

-

14.

Onsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

18.

25. s. e. trinitatis

-

10.30

20.

Tirsdag aften

19.30 Aftengudstjeneste

25.

Sidste s. i kirkeåret

Der henvises til nabosogne

Der henvises til nabosogne

10.30 Familievenlig gudstj.

14.00 Familievenlig gudstj.

DECEMBER
2.

1. s. i advent

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30
13. sept.
27. sept.
11. okt.
25. okt.

Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen
Eva Mikkelsen

8. nov.
22. nov.
6. dec.
20. dec.

Aflyst
Michael Thomsen
Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen Julegudstj.

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.

Team Lynderup · 97 17 34 08

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

