kirkebladet.nu

TIL
UDFLUGT KE
IR
M E L B Y eK6
S id

STRØ & GØRLØSE

NU M M ER 3 · 2019
SEPTEMBER – NOVEMBER
ÅRGAN G 19

KIRKEBLAD

PRÆSTENS 5 MINUTTER

Hvorfor skal man gå i kirke?
Om konfirmander og kirkegang
Med dette nummer af kirkebladet siger
vi velkommen til de mange nye konfirmander, der er begyndt at gå til forberedelse i vores sogne for at blive klædt på til
konfirmationerne i foråret. En væsentlig
del af forberedelsen er kirkegang: Konfirmanderne skal gå i kirke mindst 8
gange, gerne meget mere, og for nogle af
dem går der ligefrem sport i det – rekorden på mine hold er 40 gange. Men for
nogle afføder det spørgsmålet: Hvorfor
skal man gå i kirke? Hvad får man ud af
det? Er det ikke bare spild af tid?
Her kommer mit svar til dem – et svar
som tidligere har været trykt i kirkebladet:

Skal man gå i kirke for Guds skyld?
Dertil kan kort og godt svares: Nej. Det
har næppe den store indflydelse på Gud,
om vi går i kirke eller ej. Det kan ikke
udelukkes, at han glæder sig over mange
kirkegængere, men det kan vi nu ikke vide noget som helst om. Kirken hedder
nok Guds hus, men det er fordi, man dér
kan høre Guds ord. Kirken er ikke til for
Guds skyld.

Skal man gå i kirke for
kirkens skyld?
Som udgangspunkt skal man ikke gå i
kirke for kirkens skyld. Dog kan det være
en tilkendegivelse af, at man sætter pris
på sin lokale kirke og gerne vil bevare
den, og i nogle små land- eller ø-sogne
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kan det være en fordel at gå i kirke, når
bispen rasler med sablen og truer med
lukning, hvis kirken ikke benyttes. Desuden kan man ved at gå i kirke signalere,
at man gerne vil tage del i det liv og fællesskab, som kirken repræsenterer, og
når man deltager i noget, har man jo også mulighed for at påvirke fællesskabet
og gøre sin indflydelse gældende.

Skal man gå i kirke for
præstens skyld?
Præsten bliver naturligvis glad for at se
ansigter og gerne mange af dem i kirken,
og det er indlysende, at det er demotiverende for præsten og kirkens personale i
det hele taget, hvis man har forberedt
gudstjenesten og gjort kirkerummet
klart og indbydende, og der så slet ikke

kommer nogen. Men på den anden siden
sagde Jesus: Hvor 2 eller 3 er forsamlede
i mit navn, dér er jeg til stede, og derfor
holder vi glade og gerne gudstjeneste også for få deltagere. Under alle omstændigheder skal man nu ikke gå i kirke for
præstens skyld, heller ikke selvom det er
nok så velment, og det nok skal blive
værdsat, at man udviser solidaritet. I
længden er det jo ikke holdbart, hvis kirkegangen sker for at gøre præsten glad.

For hvis skyld da?
Man skal gå i kirke for sin egen skyld.
Man skal gå i kirke, fordi det er i kirken,
man kan høre den kristne fortolkning af
liv og død, kærlighed og had, krig og fred,
hverdag og fest, glæde og sorg. Det er i
kirken, man kan høre, hvad evangeliet
siger om vores liv, om det at være et
menneske. Måske får man ikke det svar,
man vil høre, måske får man ikke svar på
det, man spurgte om, men man får altid
et Guds ord med på vejen, som måske før
eller siden vil kaste lys over noget af ens
liv, eller få én til at se tingene i et nyt og
anderledes perspektiv. Måske bliver man
vred og provokeret, måske bliver man
ked af det, måske bliver man trøstet, måske finder man fred. Men det er sjældent,
at Guds ord ikke påvirker én på en eller
anden måde.
Så man skal gå i kirke for at få kastet lys
over sit liv. Og så kan kirken oven i købet
tilbyde et helt enestående rum for fordy-
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belse og eftertanke, et rum, man ikke finder ret mange andre steder i vores samfund: Godt nok skal man op at stå og ned
at sidde nogle gange, og godt nok er det
også godt, hvis man synger med, men ellers er det et rum for modtagelse: Her
skal du ikke andet end at lytte og tage
imod. Og er du opslugt af dine egne tanker, er der også plads til det. Man skal gå
i kirke, fordi man dér præsenteres for en
tolkning af det vanskelige liv, og fordi det
måske ligefrem kan være sundt for sjælen med rum og plads til fordybelse og
fortolkning i en verden, som er stopfyldt
af informationer og hurtige nyheder. Så
man skal først og fremmest gå i kirke for
sin egen skyld. Det er det, der er meningen med kirken og gudstjenesten: De er
til for menneskers skyld.
Heldigvis oplever jeg år efter år konfirmander give udtryk for, at de godt kan
lide at gå i kirke, fordi det giver dem et
rum at være i, hvor de ikke skal præstere
noget, men bare kan
sidde og være sig selv.
Og det er lige præcis
dét, der er meningen.
Sognepræst
Eva Mikkelsen
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FILMAFTEN
Tirsdag 26/11 kl. 19 i sognestuen
Vi ser film sammen og taler om den bagefter. Der er frugt, chips og lidt
at drikke undervejs, og alle er hjerteligt velkomne. Medbring evt. en
pude at sidde på.
Aftenens film offentliggøres senere,
så hold øje med hjemmesiden.

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER AF KIRKEBLADET
er tirsdag den 22. oktober. Læserbreve og indlæg til kirkebladet
mailes til præsten på emi@km.dk
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KONCERT

KONCERTFORTÆLLING

Onsdag 4/9 kl. 19.30 i Strø Kirke
med den århusianske jazzpianist
Mads Bærentzen

Onsdag 18/9 kl. 19.30 i Gørløse Kirke

Koncerten tager udgangspunkt i
CD-en »Natten er så stille«, der indeholder improviserede og arrangerede fortolkninger af en række
sange skrevet af
den danske komponist C. E. F.
Weyse. Mads Bærentzen vil bl.a.
spille nye udgaver af »Altid frejdig,
når du går«, »Nu titte til hinanden«
og »I østen stiger solen op«.
»Jeg håber med denne musik at kunne
bygge bro mellem den vidunderlige
danske sangskat, Weyse i høj grad har
været medvirkende til at berige, og det
moderne jazzmusikalske og improviserede univers, der har sit udspring i
såvel den amerikanske som den skandinaviske musiktraditon.«
Mads Bærentzen har i en længere
årrække været en af de mest efterspurgte danske jazzmusikere. De
seneste mange år har han turneret
intensivt i både ind- og udland. Endvidere er han på 18. år medlem af
Aarhus Jazz Orchestra og spiller
blandt meget andet også med Veronica Mortensen Quartet.
Der serveres et glas vin efter koncerten. Alle er meget velkomne!
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Det er den bibelske fortælling om Job omskrevet af den østrigske forfatter Joseph Roth i 1930. En antihelt i familie med Woody Allen m.m. fortalt ind i
klezmer-musikkens toneunivers af Jens Schou på klarinet, Nis Bank-Mikkelsen som oplæser og Anders Singh Vesterdahl på harmonika.
Koncerten var annonceret i februar, men
måtte flyttes pga. sygdom. Vi glæder os over
nu at kunne byde alle hjerteligt velkomne til
en dejlig aften med de tre dygtige og rare herrer, og vi serverer et glas vin efter koncerten.
Der er gratis adgang.

KONCERT MED SJANSEN’S
JAZZBAND
Onsdag 30/10 kl. 19.30 i Gørløse Kirke
Sjansen’s Jazzband blev startet i 2003 som en
kvartet, men inden da havde alle fire interesseret sig for New Orleans musik og spillet i
mange bands. Orkesteret har i alle årene koncentreret sig om at spille som et stærkt svingende band i både langsomme og hurtige melodier. Bandet har igennem de senere år været
inspireret af Benny Goodmans trio og senere
kvartet, hvor især indspilninger fra først i trediverne har haft stor interesse.
Bandmedlemmer: Henning Kristiansen (trommer/bandleder), Ulrik Hasemann (clarinet), Svend Jørgensen (bas/sang), Ole »Dipper« Christensen (piano).
Sjansen’s Jazzband er rigtig glade for igen at spille i Gørløse Kirke, som bandet
betragter sit hjemme-koncertrum.
Der serveres et glas vin efter koncerten. Alle er meget velkomne!
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FOREDRAGSRÆKKE OM ANGST
ANGST er et emne, der fylder meget i
vores samfund i disse år. Mange mennesker oplever, at de er så angste, at det
går ud over livsglæde, arbejdsevne og
lysten til socialt samvær. Og ikke
mindst de unge og også børn udvikler i
stigende grad angst.
I denne temarække sætter vi fokus på
emnet, som belyses fra forskellige vinkler; klinisk, filosofisk, teologisk, sociologisk, kunstnerisk og eksistentielt.
Vi får besøg af nogle af vores førende
forskere, forfattere og kunstnere, som
alle er dybt optagede af, hvorfor og
hvordan angst er blevet en så tung følgesvend til mange af os.
Velkommen til seks arrangementer i
forskellige kirker i Hillerød i løbet af efteråret, vinteren og foråret 2019-2020.
Folder med hele programmet findes i
kirkernes våbenhuse og på hjemmesider.
Efterårets arrangementer er følgende:

FOREDRAG OM ANGST OG DEPRESSION
Ved Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Anne Lise Marstrand-Jørgensens forfatterskab kredser om de
almenmenneskelige temaer som tro, tvivl, kærlighed og søgen
efter en mening med livet. Denne aften taler hun ud fra sin nyeste bog »En flod skal være i bevægelse: samtaler og erindringer om angst og
depression.« Hun ønsker at skabe åbenhed og diskussion om disse lidelser.
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 i Ullerød Kirke. Fri entré.

TEATERSTYKKE: ET LATTERLIGT MENNESKES DRØM
Stykket bygger på den russiske forfatter Dostojevskis novelle af samme navn.
Medvirkende er skuespiller Viktor Melnikov og accordeonist Adam Ørvad.
Tirsdag 5. november kl. 19.30 i Uvelse Kirke.
Entré 50 kr. betales ved indgangen.

FOREDRAG: HVAD ER ANGST?
Ved hjerneforsker, psykiater og radiovært Peter Lund Madsen
Angst er en følelse. En følelse, som har magten til at påvirke
vores adfærd. Angst har potentialet til at forkrøble et menneskeliv. Men hvad skal vi med angsten? Ja, hvad skal vi for den sags skyld med
lykkefølelsen? Hvad skal vi overhovedet med alle vores følelser?
Tirsdag 19. november kl. 19.30 i Præstevang Kirke.
tal pladser.
Begrænset an . 18.30.
Entré 100 kr. betales ved indgangen
kl
s
ne
åb
Dørene

FOREDRAG OM PASTOR TULINIUS
Søndag den 6. oktober kl. 15 er der et
foredrag i Gørløse Forsamlingshus (arr.
sammen med Lokalhistorisk Forening),
hvor tidligere sognepræst Finn Tulinius’ datter og svigersøn, Marianne og
Hans Krarup, vil fortælle om den navnkundige præst. De har ud fra en meget

omfattende brevsamling sammenstillet
et foredrag om Finn Tulinius’ tid som
huslærer på Ålholm Gods på Lolland fra
1913 til 1915. I brevene hjem til forældrene hver uge fortæller Finn Tulinius om
begivenhederne og hverdagen på godset, hvilket giver et fint indblik i datidens

liv og levned. Vi håber også, der bliver
tid til at vise nogle fotos og høre lidt om,
hvordan det var at vokse op i Strø Præstegård, hvor Finn Tulinius var sognepræst fra 1939 til 1962.
Der kan købes kaffe og kage, og alle er
meget velkomne.
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SYKREDSEN

TIRSDAGSKLUBBEN

for Strø, Gørløse, Lille Lyngby og Skævinge sogne.
Mødedatoer for efteråret 2019: 10/9 · 24/9 ·
8/10 · 22/10 · 5/11 · 19/11 · 27/11 kl. 9.00
(fremstilling af dekorationer) · 29/11 kl. 9.00
(opstilling til julestue) · 30/11 kl. 13 (julestue kl. 14-16).
Alle dage i mødelokalerne i Skævinge præstegård fra kl.
14-16, hvis ikke andet er nævnt.
Esther Thomsen

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

LÆSEKREDSEN
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.

mødes næste gang: Se hjemmesiden for næste dato og bog.
Læsekredsen har 10 års jubilæum i år, og i årenes løb har
vi læst og talt os gennem mange lærerige og interessante
bøger, som har gjort os klogere på os selv, hinanden og
livet. Under samtalerne kommer vi vidt omkring, også
udover de temaer bogen udstikker. Der serveres ost, vin
og vand, og nye læsere er altid meget velkomne.

GLIMT & GENSYN

Søndag
den 4. august
gik denne sommers

SOGNEUDFLUGT
til Melby Kirke, hvor der var
rundvisning. Frokosten
blev nydt på havnen
i Hundested.
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SÆRGUDSTJENESTER

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Tirsdag 24/9 og onsdag 6/11 kl. 17.30 i Gørløse Kirke
Vi begynder i kirken med en meget børnevenlige 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.

AFTENGUDSTJENESTER
Tirsdag 9/10 kl. 19.30 i Gørløse Kirke
og onsdag 20/11 kl. 19.30 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.

ALLE HELGENGUDSTJENESTER

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 29/9 kl. 10.30 i Strø Kirke

Søndag 3/11 kl. 16.00 i Gørløse Kirke
Søndag 3/11 kl. 19.00 i Strø Kirke
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.

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, vi synger dejlige høstsange og -salmer, og nogle af konfirmanderne hjælper til undervejs.
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, idet vi
også samler ind til Folkekirkens Nødhjælp denne dag.
Der serveres vin og sodavand i våbenhuset efter gudstjenesten.

1. SØNDAG I ADVENT
1. søndag i Advent falder i år den 1/12.
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. 14.00 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
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DIVERSE

JULEKOR
FOR BØRN
Går du i 3.-5. klasse, og har du
lyst til at synge i julekor, så
har du chancen nu. Vi mødes
og øver seks gange i sognestuen ved Gørløse kirke. Det
forgår onsdage og fredage kl. 15-16 i november ugerne 46-48 (13/11- 29/11).
Vi slutter med at synge ved adventsgudstjenesterne i Strø og Gørløse kirker
søndag den 1. december. Er du interesseret, så skriv en mail til organist
Yoko Andersen: yoko.andersen@gmail.com

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der er fællesmøde for begge menighedsråd i sognestuen i Gørløse
tirsdag 10/9 kl. 19-22 og torsdag
14/11 kl. 19-22. Møderne er offentlige, og alle interesserede er velkomne til at komme og lytte med.

DET POETISKE HJØRNE
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Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

Alex Garff 1949

FORÅRETS KONFIRMANDER

Strø 22. maj

Strø Kr. Himmelfartsdag

Strø Kr. Himmelfartsdag

Gørløse St. Bededag

VELKOMMEN TIL
KOMMENDE
KONFIRMANDER
Nu er de kommende
konfirmander begyndt.
Vi byder dem og deres familier
hjerteligt velkomne og glæder os
til at være sammen med
dem i kirkerne.

Gørløse St. Bededag
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BØRNESIDEN

Børnesiden efterår 2019

Opgave 1: Hvem tilhører de 6 hatte?

Opgave 1: Hvem tilhører de 6 hatte

Børnesiden
Børnesiden
efterår
efterår
2019
2019

Opgave
Opgave
1: Hvem
1: Hvem
tilhørertilhører
de 6 hatte
de 6 hatte
1

1

2

1

2

5

5

3

4
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Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden
oktober 2019 – der vil blive trukket en vinder bla
de rigtige løsninger.
Læg løsningen
Læg løsningen
i postkassen
i postkassen
ved sognestue
ved sog
GørløseGørløse
eller ved
eller
præsteboligen
ved præsteboligen
i Strø inde
i St
oktoberoktober
2019 – 2019
der vil– blive
der vil
trukket
blive trukket
en vinder
en b
v
deLøsninger:
rigtige
de løsninger.
rigtige løsninger.

1:

3

4

3:

4

6

5

Opgave 1 – HvemLæg
passer
hatteni til:
løsningen
postkassen ved sognestuen

2:

3

2

LØSNING

4:

Opgave 1: Hvem passer hatten til:

5:

1Løsninger:
: _______________
Løsninger:

6:

2:________________
OpgaveOpgave
1: Hvem
1:passer
Hvem passer
hatten til:
hatten til:
3:_________________
1 : _______________
1 : _______________
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Opgave 2:

4:_________________
2:________________
2:________________

Line tjener:

5:________________
3:_________________
3:_________________

Bo tjener:

6:________________
4:_________________
4:_________________

Opgave 2: Hvad tjener Line og Bo.

5:________________
5:________________
Opgave 2:

Lines
Opgave
2: frugtbod
Hvad tjener Line og Bo? bo`s sunde hjørne

Navn

Opgave
Opgave
2: Hvad
2: tjener
Hvad tjener
Line og
Line
Bo.og Bo.
Lines Lines
frugtbod
frugtbod

bo`s sunde
bo`s sunde
hjørne
hjørne

6:________________
6:________________
Line
tjener:_______
Bo tjener_________
OpgaveOpgave
2:
2:

Adresse

--Line tjener:_______
Line tjener:_______
Navn:_________________________
Bo tjener_________
Bo tjener_________

----adresse:________________________________

Tlf.

Navn:_________________________
Navn:_________________________
Tlf:________________
Alder:___________

Alder
Prisliste: Æble 3 kr. pr. stk.
Pære 5 kr. pr. stk.
Kirsebær 2 kr. for 1 kirsebær.

Prisliste:Prisliste:
Æble 3 kr.
pr.3stk.
Æble
kr. pr. stk.
Pære 5 kr.
pr.5stk.
Pære
kr. pr. stk.
Prisliste:
Kirsebær
2 kr. for21kr.
kirsebær.
Kirsebær
for 1 kirsebær.

Æble 3 kr. pr. stk. – Pære 5 kr. pr. stk. – Kirsebær 2 kr. for 1 kirsebær
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adresse:______________________________
adresse:________________________

Tlf:________________
Tlf:________________
Alder:___________
Alder:_____

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen
i Gørløse eller ved præsteboligen i Strø inden
22. oktober – der vil blive trukket en vinder
blandt de rigtige løsninger.

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBTE
• Matteo Krone Bonfiglio
• Julie Bjørnkjær Villefrance
• Astrid Marie Lindholm Klahn
• Johanne Schou-Zander
• Frida Petersen

VIEDE
•	Stephanie Cassø Grøtterud &
Eirik Njøten Grøtterud

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.
Kirketjener: Vakant (Der henvises til graver eller præst)
Tlf. 23 37 06 66 - kirketjenergs@gmail.com
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 - sgsl@km.dk
Organist: Yoko Andersen

•	Simone Hvid Pedersen &
Simon Bayron Andersen
• Sara & Christian Lundström Sannemann

BEGRAVEDE OG BISATTE

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

• Karen Else Petersen

Kasserer: Lill Hornung

• Grethe Hedvig Olesen

Kirkesanger: Mona Bohn

• Ute Johanna Schmidt

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
Kirkesanger: Mikkel Matthiesen
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

15. september

13. s. e. Trinitatis

10.30

22. september

14. s .e. Trinitatis

-

10.30

24. september

Tirsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

29. september

15. s. e. Trinitatis

10.30 Høstgudstjeneste

-

6. oktober

16. s. e. Trinitatis

-

10.30

9. oktober

Tirsdag aften

-

19.30 Aftengudstjeneste

13. oktober

17. s. e. Trinitatis

10.30

-

20. oktober

18. s. e. Trinitatis

-

-

27. oktober

19. s. e. Trinitatis

-

10.30

3. november

Alle helgens dag

19.00

16.00

6. november

Onsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

10. november

21. s. e. Trinitatis

10.30

17. november

22. s. e. Trinitatis

-

10.30

20. november

Onsdag aften

19.30 Aftengudstjeneste

-

24. november

Sidste s. i kirkeåret

10.30

-

1. s. i Advent

10.30 Adventsgudstjeneste

14.30 Adventsgudstjeneste

1. december

GØRLØSE
9.00

9.00

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen
= Der er kaffe m.m. i våbenhuset 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. september
Michael Thomsen
26. september
Michael Thomsen
10. oktober
Michael Thomsen
24. oktober
Eva Mikkelsen
7. november
Michael Thomsen
21. november
Eva Mikkelsen
5. december
Michael Thomsen
19. december
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.

