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KALENDEREN
Læsekredsen
Syklubben
Forårets datoer i sykredsen er:
12/3 - 26/3 - 9/4 - 23/4 - 7/5
– alle gange i mødelokalerne i Skævinge
Præstegård kl. 14-16.

Find dato for næste møde
og titlen på aftenens bog
på vores hjemmeside.
Der serveres ost og vin ved møderne, og
der er altid plads til nye læsere.

Tirsdagsklubben

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

Organist ved begge kirker: Yoko Andersen
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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 håndsrækning, for vi har
midler til at uddele julehjælp til trængende i vore sogne. Du skal bare henvende dig til præsten på tlf. 48 28 81 08 / 20
15 81 08 / emi@km.dk. Alle henvendelser behandles helt fortroligt.
Midlerne til julehjælpen er indsamlet i
vores kirker.

Tirsdagsklubben mødes i
sognestuen hver tirsdag fra
14-16 til kortspil og rart
samvær. Der er kaffe fra kl.
13.30 – og alle er velkomne.

Syng sammen
Den første mandag i hver måned mødes
de sangglade i sognestuen kl. 19.30, og
førstet gang i det nye år er den 7. januar.
Per Egholm sidder ved klaveret og kirkesanger Mona synger for. Alle er velkomne!

SÆRGUDSTJENESTER
Syng Julen Ind
i Gørløse Kirke

Kirketjener ved begge kirker:
Lene Mulbjerg, tlf. 23 37 06 66 / kirketjenergs@gmail.com
Kirkegårde: Graver Alex Gradischnig og co.
Tlf. 24 45 29 07 / sgsl@km.dk

JULEHJÆLP!

Sangaften om
Kai Normann Andersen

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

Søndag den 23/12 kl. 14 - det er 4.s. i Advent og Lillejuleaften: Vi har så mange dejlige
julesalmer, men vi får sjældent sunget ret mange af dem. Det råder vi bod på ved at bruge en
time denne Lillejuleaften på en gudstjeneste,
hvor vi synger salmer efter menighedens ønsker. En oplagt mulighed for at få sunget sin
yndlingssalme.
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SÆRGUDSTJENESTER
Gudstjenester juleaften
Børnegudstjeneste i Gørløse kl. 13.00
Julegudstjeneste i Gørløse kl. 14.30
Julegudstjeneste i Strø kl. 16.00

Spaghettigudstjeneste
Gørløse Kirke tirsdag den 5/2 kl. 17.30:
Gudstjeneste i børnehøjde med fortælling, sang og leg. Og bagefter er der aftensmad i sognestuen - alt
sammen ligesom vi plejer.
Bare kom og vær med - det
er ganske gratis

Nytårsgudstjeneste
Gørløse Kirke 31/12 kl. 15: Vi indleder
nytårsaften med en nytårsgudstjeneste
med fokus på den
dobbelthed af vemod og forventning,
der præger sindet
ved årsskiftet. Efter
gudstjenesten er der
kransekage og mousserende vin i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et glædeligt nytår, inden vi går hver til sit.

Aftengudstjenester
Tirsdag den 29/1 kl.
19.30 i Strø Kirke:
Vi nærmer os kyndelmisse, og det fejrer vi i
kirken med en aften
gudstjeneste i lysets
tegn. Efter gudstjenesten er der aftenkaffe i
våbenhuset.
Gørløse Kirke onsdag den 13/3 kl. 19.30:
Gudstjeneste med læsning, sang, musik
og stilhed - en stund til fordybelse og ro.
Og bagefter er der aftenkaffe i våbenhuset.
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Fastelavnsgudstjeneste
i Strø Kirke søndag den 3/3 kl. 10.30.
Efter gudstjenesten, som er for både store
og små, slår vi katten af tønden i præstens
carport. Når konge og dronning er kronet, er der fastelavnsboller i konfirmandstuen. Jo flere flotte udklædninger, jo
bedre!

ARRANGEMENTER
Julemøde i Strø:
Onsdag den 12/12
kl. 14-16
En hyggelig eftermiddag i julens
tegn, hvor vi synger om julen og
laver pop-up-julekort under kyndig vejledning og assistance af
Birgitte Ahlmann, der arbejder
alsidigt med illustration, grafik
og billedkunst. Der er kaffe og
hjemmebag,
og
alle er meget
velkomne! Af
hensyn til
materialer
skal man tilmelde sig til præsten
senest søndag den 9/12.

Koncert med barokcelloduoen
»Duarchi«
Torsdag den 24. januar kl. 19 i Strø Kirke.
Duarchi er en barokcelloduo bestående af AnnaKarina Knudsen og Sanna Gillerfors. Duoen
mødtes under deres
studier på Syddansk
Musikkonservatorium
i det Fynske.
Programmet består af
en blanding af italiensk
og fransk musik, som
spænder fra Renæsancen til Barokken, bl.a. af
Antonio Vivaldi (Il Prete rosso) og Domenico
Gabrielli (Cello-Dominic). Med energi og smukt
sammenspil giver duoen deres version af nogle af
disse komponisters værker.
Der serveres et glas vin efter koncerten - og alle
er meget velkomne!

Filmaften om TRO

T RO
FAITH

Torsdag den 17/1 kl. 19 i Strø Kirke – for konfirmandforældre og
andre interesserede. Den danske filminstruktør Jens Loftager står bag
filmen om troen og dens betydning for mennesker. I filmen ser vi en
dansk præst spille musik for sine konfirmander for at få dem til at stole
på egne kvaliteter og turde springe ud i livet. Præstens undervisning
spejles i portrættet af tre japanere, der aldrig fik samme mulighed. På
en pilgrimsrejse til Mount Fuji reflekterer de over deres tabte ungdom
som medlemmer af den religiøse gruppe Aum, der begik et terrorangreb i Tokyo i 1995. Filmen er en del af trilogien »Ord - Krig - Tro«,
og filmen undersøger, hvordan troen kan gøre os livsduelige og i stand
til at forstå os selv og livet bedre - men den skildrer også, hvordan den blinde og ukritiske tro
kan skubbe os ud i ekstremer og få os til at træffe fatale beslutninger. Filmen skildrer troen som
en del af livet, som alle mennesker konfronteres
med og må tage stilling til - uanset om der er troende eller ikke-troende. Det er Jens Loftager selv,
der viser filmen og lægger op til debat.
A film BY Jens
loftA ger

PHOTO: LARS
REINHOLDT,
ANTHONY
HENRIK GARNOV.
POST: EDITHOUSE. DOD MANTLE, SIGNE TORA
MUNK BENCKE,
PRODUCED
BY MIKKEL STOLT,
TALIB RASMUSSEN
FENRIS FILM
AND HENRIK
& MULTIMEDIA
ØRSLEV. EDITING:
APS WITH SUPPORT
CAMILLA SKOUSEN.
FROM DANISH
SOUND DESIGN
FILM INSTITUTE,
& MIX:
DR AND YLE.
© 2018.

Menighedsrådet serverer et glas vin/vand undervejs. Alle er meget velkomne, og der er fri entré.
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ARRANGEMENTER

Vi når det ikke

Foredragsrækken
»ALTING HAR EN TID«
– om ord og billeder i
Det gamle Testamente
Onsdag den 9/1 2019 kl. 19.30 i Ullerød Kirke: Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Dronningen af Saba og Kong
Salomon.
Foredraget er baseret på Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman »Dronningen af
Saba og Kong Salomon« fra 2015. En levende og vedkommende fortælling i
Anne Lises egen version af en 3000 år
gammel historie om kærlighed, strid, alliancer, tro, ritualer og magt mellem Makeda og Salomon, som er en skildring af
to af Bibelens legendariske skikkelser.
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30
i Gørløse Kirke: Koncertfortælling om
JOB.
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.

Schou, Vesterdahl og Bank-Mikkelsen
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JULEKLUMME

Vi vil nå det hele, men det er afgørende at
huske at julen ikke afhænger af os. Selv om vi
måske nok slider for at nå det hele, og det er
fint nok, så er det ikke os der finder det frem
eller finder på det. Hvis der sker det gode vi
venter på, så er det julen, der finder os.

Filmaften
Onsdag den 20/2 kl. 19 i sognestuen i
Gørløse: »Don’t worry, He Won’t Get
Far on Foot« af Gus Van Sant om tegneserieskaberen John Calahan, der døde i
2010. John Callahan (Joaquin Phoenix)
har stor appetit på livet, flair for ekstremt
sorte jokes og et enormt alkoholproblem.
Efter et døgns druktur med vennen Dexter (Jack Black), der ender i en katastrofal
bilulykke og et liv i kørestol, er det sidste
John ønsker at opgive sprutten. Men
trods sin skepsis starter han i terapi hos en
AA-gruppe ledet af Donny (Jonah Hill).
Her opdager John sit talent for at tegne
grove satirestriber til aviser, som hurtigt
får en international fanbase og giver John
mod på en omgang til med livet. Filmen
er baseret på den sande historie om tegneren John Callahan og er et rørende drama
om livets krumspring og kunstens helbredende kraft.
Filmen, som kaldes en »varm hyldest til
det almindelige liv« og »et opbyggeligt
drama om tequila, tilgivelse og tro«, har
gået i biograferne i år (2018), men de af
os, som ikke nåede at se den, får nu chancen igen – og de, som har set den, kan
gense den ganske gratis og i hyggeligt
selskab.
Alle er velkomne, og der serveres lidt
godt til ganen.

Jeg tror faktisk man kan sige den kommer
snarest, når vi holder pause og hører efter
eller bare er der. Så kan det være det daler
ned. Og man fornemmer det.
Engle daler ned i skjul, står der. Herude er der
skarer af måger, der lige pludselig svæver
ind over marken og slår sig ned. Selvfølgeligt og overraskende på én gang. Pludselig
er pløjemarken blevet hvid og levende. De
står bare der og fylder og tramper for at lokke de nysgerrige orme op.
Man skal selvfølgelig lige have tid til at tage
imod, når det lander. Have tid at se det. Det
gode der.
Enten det er lige nu, mens man spiser sine
ostemadder eller det er senere i bilen måske
på vejen. Det er helt ustyrligt.
Pludselig er det også i sindet som en stor
glæde der slår ned. Man ved måske ikke helt
hvad det er, men det kommer. Det er en ren
glæde over at det hele passer. Livet og historierne.
En stor taknemmelighed over at være her, at
være født i en kulturkreds, der har kunnet
sætte navne på godheden. Selv om det måske ikke ligger lige klart allerførst, så er det
hele en gevaldig glæde over at det passer.
Eller bedre endnu.
Selvfølgelig kan jeg ikke leve op til sådan en
godhed, for jeg fylder for meget i mig selv,
men jeg har set den og hørt den.

Og spørgsmålet som rejser sig igen og igen
er: Hvor kommer den godhed sådan flyvende fra.
Der er jo ikke ændret ved det vi kalder realiteterne. Havde jeg gæld i banken før, så er
den der endnu. Gjorde det ondt et sted i
kroppen, så gør det det måske endnu, selv
om det ikke er helt så sikkert, for vi er sådan
nogle komplicerede størrelser, der nok aner
at mange flere ting har noget med hinanden
at gøre end vi har kortlagt.
Men det jeg egentlig skulle sige var, at lige
meget hvor meget eller hvor lidt vi nu tog
os sammen og anstrengte os, så dalede de
der måger altså ned på den mark.
Endnu en gang.
Jens Rosendal,
højskolemand og salmedigter

Jens Rosendal
Født 1932. Højskolelærer og salmedigter.
Jens Rosendal har bidraget med 13 sange
i Højskolesangbogen, blandt andet sangen »Du kom med alt det der var dig« fra
1981.
Teksten »Vi når
det ikke« er taget fra bogen
December-refleksioner – Julekalender
for voksne, som er
udkommet på
Forlaget Alfa.
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Vi har fået ny kirketjener
Den 1. november begyndte Lene Mulbjerg
som kirketjener ved Strø og Gørløse kirker,
hvor hun skal bistå ved gudstjenester og
bryllupper og dåb, tage sig af den daglige
vedligehold af vores lokaler og forberede
møder og arrangementer.
Lene skriver:
Kære Alle i Strø og Gørløse Sogne.
Mit navn er Lene Mulbjerg, og den 1. november
begyndte jeg som jeres nye kirketjener ved Strø og
Gørløse kirker.
Jeg bor selv i Hillerød – i lille hus og med dejlig
have, som jeg er meget glad for. Jeg besøger her
Præstevang kirke, hvor jeg udover tjenester har
haft glæde af mange højskoledage, koncerter og
foredrag; som har været både oplysende og givet
anledning til berigende samtaler og debat.
Jeg glæder mig til at møde jer til mange gode

stunder her i jeres to utroligt indbydende kirkerum, som nu bliver min arbejdsplads.
Mange venlige hilsner
Lene Mulbjerg
Vi glæder os meget til samarbejdet med
Lene.

Lene Mulbjerg

Vil du være tårnagent?
Børn i 3.-4. kl. fra Strø og Gørløse inviteres
til en spændende weekend i Gørløse Kirke,
hvor der er mulighed for at undersøge gammelt murværk, mystiske billeder, mørke
kroge og meget mere.
Det er sidste weekend i marts og nærmere
information kommer senere. Men sæt allerede nu X i kalenderen, hvis du gerne vil være
Tårnagent.

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 30/1 kl. 10.15 i kapelsalen i Strø og
torsdag den 7/2 kl. 19 i sognestuen i Gørløse.
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Der er noget i luften
Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.
Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.

Minikonfirmand 2019:

Tårnagent
i aktion

DET POETISKE
HJØRNE

Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen,
der rejste mod syd.
O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.
Vilhelm Gregersen, 1911
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1.

JULESIDEN
J U L E 2018
SIDEN 2018

LØSNINGER

Hvad forestiller
ordene ind i korset.
orestiller tegningerne,
skrivtegningerne,
ordene indskriv
i korset.
(10 ordog
med
5 bogstaver
og 2 ord med 8 bogstaver.)
d med 5 bogstaver
2 ord
med 8 bogstaver.)

KIRKELIGE HANDLINGER

Døbte

LØSNINGER

• Christopher Jakob Gyldenkrone
• Akelia Marinsen Raun
Opgave 1:
Løsningen lægges i postkassen ved sognestuen i Gørløse
eller
• Luna
Louise von Lasson
ved præsteboligen
i
Strø
inden
15.
januar
2019
–
Ønske:����������������������
• Oscar Porsgaard
der vil blive trukket en vinder blandt de rigtige løsninger.
• Gro Møller Meilvang
Opgave 2:
• Emil Lykke Stoltze

P

VINDER af konkurrencen i sidste nummer:
Personen er:������������������
Inge Bach Mikkelsen
på 12 år fra Strø.
Tillykke til Inge!

k

L

2

1

3

Navn:�����������������������

•	
Mette Line Stougaard Christensen
og Allan Christensen

Opgave 2:
____________________________

Begravede og bisatte

Adresse:���������������������
Ønsker:___________
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____________________________
____________________________
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Opgave 3:

Tlf:�������������������������
Personen er:______________

6

Viede

Alder:�����������������������
Navn:

• Birgit Ingerline Solveig Larsen
• Poul Verner Larsen
• Jørgen Holck

Deadline for næste
nummer af kirkebladet
er tirsdag den 15. januar.
Indlæg modtages med kyshånd og
sendes / mailes til sognepræsten.

Adresse:
Ønske: Find bogstav 1 til 5: _______________

2.

Tlf:________________

Ønske: Find bogstav 1 til 5: _________________________

Alder:___________

Opgave 3: Gæt en person:

Gæt en person. Slå op i sangbogen og skriv første bogstav i sangen:

Slå op i sangbogen og skriv første bogstav i sangen:

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr. 256,256
Nr. 274, 274
Nr. 434, Nr.
31, Nr. 117,
434754, Nr.
754
31 Nr. 342.
117
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Vinder af konkurrencen i sidste nummer:
Inge Bach Mikkelsen på 12 år fra Strø. – Tillykke til Inge!

Nr.
342

Læg løsningen i postkassen ved sognestuen i Gørløse eller ved præsteboligen i Strø
inden 15. januar - der vil blive trukket en
vinder blandt de rigtige løsninger.
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

STRØ

GØRLØSE

-

10.30

DECEMBER
9.

2. s. i advent

16.

3. s. i advent

10.30

-

23.

4. s. i advent

-

14.00 Vi synger julen ind

24.

Juleaften

16.00 Julegudstjeneste

13.00 Julegudstj. for børn
14.30 Julegudstjeneste

25.

Juledag

10.30

-

26.

2. juledag

-

10.30

30.

Julesøndag

10.30

-

31.

Nytårsaftensdag

-

15.00 Nytårsgudstjeneste

JANUAR
6.

Helligtrekongers søndag -

10.30

13.

1. s. e. Helligtrekonger

10.30

29.

Tirsdag aften

19.30 Aftengudstjeneste

9.00

FEBRUAR
3.

4. s. e. Helligtrekonger

-

10.30

5.

Tirsdag aften

-

17.30 Spaghettigudstjeneste

10.

S. s. e. Helligtrekonger

10.30

9.00

24.

Seksagesima

9.00

10.30

MARTS
3.

Fastelavn

10.

1. s. i fasten

13.

Onsdag aften

10.30
9.00
-

10.30
19.30 Aftengudstjeneste

Gudstjenester på Bauneparken kl. 10.30
6. dec.
20 dec.
3. jan.
17. jan.

Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen Julegudstj.
Eva Mikkelsen
Michael Thomsen

31. jan. Eva Mikkelsen
14. feb. Michael Thomsen
28. feb. Eva Mikkelsen
14. mar. Michael Thomsen

KIRKEBILEN

Husk at kirkebilen altid kører mellem
vores sogne, så bare ring til præsten
dagen før, hvis du gerne vil have
kørelejlighed til en gudstjeneste eller
et arrangement.

Team Lynderup · 97 17 34 08

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesten ved Eva Mikkelsen

