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Kirketaxa
Hvis man ønsker at benytte kirketaxaen til højmessen kl.
10.00 (fra 1. november 10.30) skal man ringe til Sussies Busser, Bakkegårdsvej 206, 3050 Humlebæk,
tlf.: 49 19 21 62 senest fredag kl. 10 inden gudstjenesten.
Herefter vil man blive kørt i kirke og bragt hjem igen,
når gudstjenesten er forbi. Kirketaxaen kører fast til
sogneeftermiddagene, som finder sted den sidste fredag
i månederne fra september til maj.
Alle er velkomne til at benytte kirketaxaen.
Kørslen er gratis.

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag kl. 9-13, onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 9-14 og
kl. 16-18 og fredag kl. 9-13. Kordegn: Britta Petersen.

September - Oktober - November 2010

TIKØB og GURRE KIRKER

Sognepræst: Annemette Nissen,
Præstevænget 12, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 80 02.
Træffes tirsdag til fredag kl. 10-12,
torsdag tillige kl. 17-18.
Fængsels- og sognepræst: Hanne Storebjerg
Statsfængslet i Horserød, 3000 Helsingør,
tlf. 72 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49
Organist: Henrik Schrøder,
Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb,
tlf. 49 75 99 95 / mobil. 51 84 02 22

TIKØB KIRKEGÅRD

INDHOLD:
Præsten
har ordet
Nyt fra
menighedsrådene

Graverkontoret: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
tlf. 49 75 85 24 kl. 12-13 undt. mandage.
Graver: Søren Pedersen, Rødbøgvej 4,
3080 Tikøb, tlf. 31 90 95 65
Kirketjener: Lars Ole Larsen, Garboesvej 5,
3080 Tikøb, tlf. 49 75 86 94.

Efterårets
arrangementer

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Hvor?
Hvornår?
Hvad?

Formand: Poul Larsen
Bøtterupvej 15, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 75 83 08.
Tikøb Kirkes hjemmeside: www.tikobkirke.dk

GURRE KIRKEGÅRD

Gurrevej 321, 3000 Helsingør,
Tlf. 49 29 91 66. E-mail: gravergurre@mail.dk
Graver Martin Nielsen-Gotsæd,
Østervang 115, st., 3400 Hillerød

GURRE MENIGHEDSRÅD

Formand: Vibeke O’Sullivan
Gurrevej 443, 3490 Kvistgård
Tlf.: 49 13 94 64.
Gurre Kirkes hjemmeside: www.gurrekirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. december 2010.
Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Årets Høstgudstjenester

Præsten har ordet

Koncert, kunst og kulturnat

HØST
Marken er mejet, og høet er høstet
Kornet er i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
Og nu går det hjemad med det allersidste læs.
Rev vi marken let,
Det er gammel ret,
Fuglen og den fattige skal også være mæt.
Adolph Recke
Skyggerne bliver lange, dagene kortere, og markerne bliver høstet. Der fejres høstgudstjenester
over hele landet. Der lyder takkebønner til Gud
for høsten, og lovsangene er mange.
Sådan bør det også være. For vi har virkelig
grund til at takke for, at høsten nu er i hus og laderne fulde af korn, som kan blive både til mel
og brød – noget af det mest basale i vores kost. I
gamle dage var brødet helligt, fordi det var den
største del af kosten, og fordi det var givet af den
Gud, der gav både sol og regn, så kornet kunne
spire, vokse og gro.
Nu kan vi trygt gå vinteren i møde. Vi kommer
ikke til at sulte. Der er mere end mad nok til os
alle sammen. Ja, sådan burde det være, men er
det ikke.
Omkring en kvart million danskere er fattige eller truet af fattigdom, og der er i høj grad tale om
økonomisk fattigdom. Den fattigdom handler
om, at man selv og ens eventuelle børn af økonomiske grunde ikke har adgang til de goder,
som opfattes som almindelige: god sund kost, ordentlige boligforhold, den uddannelse evnerne
rækker til og et godt helbred. Tidligere formand
for rådet for socialt udsatte Preben Brandt siger:
”Tro mig, fattigdommen har stadig et grimt ansigt. Det er skamfuldt at være fattig, og det gør
ondt at være fattig. Fattigdommen dræner for

KONCERT I TIKØB KIRKE

energi og kraft. Vi kan ikke være fattigdommen
i Danmark bekendt”.
Mange enlige forsørgere og familie på bistandshjælp og flygtninge er ”loftsramte”. Det betyder,
at de er ramt at loftet over kontanthjælpen, og det
medfører, at mange har under 2000 at leve for om
måneden, når alle udgifter er betalt. Derfor bliver de mennesker nødt til at henvende sig til kirkelige hjælpeorganisationer for at få hjælp sidst
på måneden. I mange københavnske kirker laver
menighedsplejerne spiseaftner for enlige forsørgere og børn med sund mad til alle. Vi har en
voksende gruppe fattige i vores samfund, som er
børnefamilier og flygtninge.
Den lokale menighedspleje i Helsingør Familietjenesten afholder fællesspisning i Vestervang
Kirke den 3. onsdag i måneden. Prisen er 15 kr.
for voksne og 5 kr. for børn. På den måde kan alle være med.
Sådan burde det ikke være. Der er meget, der tyder på, at nogen af os tager alt for meget til os
selv, og ikke lader nogen afgrøde blive tilbage til
den fattige. Det er rigtigt at takke Gud for høsten,
for alle hans gode gaver, men det er ikke Guds
mening, vi skal gemme det hele til os selv.
I 3. Mosebog får vi helt tydeligt at vide, at høsten
skal være til glæde og velsignelse for alle: ”Når
I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt
ud til kanten af din mark, og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind.
Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldne druer i din vingård må du ikke samle op; dem
skal du efterlade til den trængende og den fremmede.
Jeg er Herren jeres Gud”.
Hanne Storebjerg.

Præsterne og menighedsrådene

KULTURNATTEN fREDAG
DEN 17. SEPTEMBER KL. 19.30
Ved kulturnatten i Tikøb den 17.
september vil folk, som bevæger
sig ind i Tikøb Kirke, blive mødt
af anderledes og fornyende toner
under kirkens hvælvinger. Det er
pianisten og komponisten Kenneth Lauritzen, som vil udfolde
sine kreative talenter. Kenneth
Lauritzen spillede også sidste år
ved kulturnatten i Tikøb, og da
hans musik vakte stor begejstring, har man besluttet at gentage succesen igen i år.
Kenneth Lauritzen har i de seneste år rundt omkring i landet
givet en lang række klaver-solokoncerter med et repertoire,
som udelukkende består af egne værker. Musikken bevæger
sig i spændingsfeltet mellem rytmisk og klassisk musik.
Koncerten varer ca. en time, så kom i god tid og gå ikke glip
af denne mulighed for en anderledes og spændende musikalsk oplevelse.
Man kan læse meget mere om Kenneth Lauritzen på
www.myspace.com/kennethlauritzen

KULTURNAT I TIKØB

Fredag den 17. september holder vi KULTURNAT i Tikøb.
Vi begynder kl.17.30 med at spise i Tikøb Skoles kantine.
Billetter hertil kan købes i Brugsen indtil et par dage før. Fra
kl.19.00-21.00 er der åbent flere steder i Tikøb. I kirken spiller pianisten Kenneth Lauritzen på kirkens klaver. Man er også velkommen i kirketårnet, hvor man bl.a. kan se det gamle
urværk og kirkens 2 store malmklokker fra 1700-tallet.
I Kirkeladen er der fernisering på en stor udstilling kunstner
Lisbeth Mortensen, Helsingør.
Hun vil selv være tilstede og fortælle om sin kunst, og menighedsrådet vil byde på et glas.
Aftenen slutter i Kirkeladen med koncert ved bandet
ANEMONEMAND med Kenneth Lauritzen ved klaveret.
Alle er velkomne til at deltage i denne spændende og hyggelige aften, så man kan se Tikøb som en levende by, ikke blot
i klubhuset, skolen, kirken og Kirkeladen, men ud over hele
byen.
Foreningerne i Tikøb

HØSTUDSTILLING
I KIRKELADEN
17. SEPTEMBER - 17. OKTOBER
med billedkunstner
LISBETH MORTENSEN
I forbindelse med Kulturnatten i
Tikøb fredag den 17. september,
kl.19-21 holdes der fernisering
på en udstilling med billedkunstneren Lisbeth Mortensen.
Lisbeth Mortensen er fra Helsingør og har malet siden
1993. Hun har haft en del udstillinger i Danmark, på
Grønland og på Færøerne, hvor hun har boet i 25 år.
Lisbeth Mortensen maler forskellige motiver, inspireret af sine oplevelser i livet, samt på sine rejser.
De seneste år har hun været meget engageret i Indien
og har arbejdet på et hjem for handicappede i fem
måneder og et hiv/aids hospital i fire måneder.
Hun har startet en skole med 150 børn, som hun betaler for.
Disse børn ville ikke komme i skole uden hendes
hjælp, da forældrene er meget fattige, og ikke har råd
til at betale skolepenge.
På børnehjemmet med de handicappede lavede hun
et sanserum udfra Snoezel-princippet. Hun arbejder
som frivillig i Snoezelhuset i Helsingør og er meget
begejstret for teorien om indlæring via sanserne.
I løbet af ferniseringen vil Lisbeth Mortensen fortælle om sine oplevelser i Indien og vise billeder derfra.
Se og læs mere på www.lisbethmortensen.dk

håber alle har haft en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRåD
Den fælles, udendørs Pinsegudstjeneste blev en festlig oplevelse.
Sommertiden, som nu er ovre, er smukt beskrevet i visen "En yndig
og frydefuld sommertid". Denne folkevise, som kaldes "Kærlighedsrosen", findes i flere variationer. Nærværende udgave stammer fra
egnen mellem Randers og Mariager. Den beskriver en ung piges længsel efter sin kæreste. Andre udgaver af visen har et mere pietistisk religiøst indhold, hvor rosen symboliserer Jesus. De to første vers lyder:
En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen en,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen.

TIKØB-GURRE-HORNBÆK-HELLEBÆK
SOGNE FÆLLES GOSPEL
ARRANGEMENT

I september 2010 er der to lejligheder, hvor Tikøb Kirke markerer sig.
Dels ved Høstgudstjenesten i forbindelse med Høstfesten den 5. og
dels ved Tikøb Kulturnat den 17., hvor der også vil være fernisering i
Kirkeladen.
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Gravesen

TIKØB KIRKES KOR
Så er vi atter kommet i gang med korarbejdet efter sommerferien. Ved
prøverne har vi en afslappet men seriøs arbejdsform. Udover at synge
lægger vi også vægt på at have det sjovt og hyggeligt sammen. Det traditionelle korarbejde suppleres med et varieret udbud af aktiviteter så
som koncerter i samarbejde med professionelle musikere og sangere
(både rytmiske og klassiske), cd-optagelser, hyggeaftener, weekendture, korstævner m.m.
Koret medvirker ved gudstjenesten i Tikøb Kirke ved specielle lejligheder såsom høstgudtjeneste, allehelgen, advent og julekoncerterne.
Koret i Tikøb Kirke er opdelt i to grupper: De mindste – og de, som
ikke er så vant til at synge – synger i børnekoret, som øver hver tirsdag kl. 13.45-14.30 i skolens musiklokale. Herudover medvirker børnekoret ved særlige lejligheder ved gudstjenesten i Tikøb Kirke. Det
er gratis at gå i korskolen.
De lidt mere øvede optages i ungdomskoret, der øver sammen med
Gurre Kirkes Ungdomskor tirsdag kl. 16.00-17.00 i Kirkeladen. Herudover medvirker man som nævnt sommetider ved gudstjenesterne i
Tikøb Kirke og modtager herfor et vederlag. – Et godt tilskud til lommepengene, men det skal være lysten til korsang, som driver!
Koret er nu åbent for nye medlemmer. Interesserede børn og unge fra
2. klassetrin og opefter kan henvende sig til mig.
Organist Henrik Schrøder.

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST I TIKØB

SØNDAG DEN 5. SEPTEMEBER, KL.14
Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og under gudstjenesten medvirker Børne- og Ungdomskoret, Børneklubben, Niels Jørn Jessen på
trompet og KFUM/K Spejderne fra Tikøb.
Alle børn er velkomne til at medbringe lidt af årets høst, som vi vil bære
ind i kirken for at vise, hvad det er vi kommer for at sige tak for.
Efter gudstjenesten holder Jørgen Ahrendts høstklædte hestevogn
foran døren og vil køre alle børnene en tur rundt i Tikøb. Kirkeladen
vil være pyntet til fest, hvor vi skal drikke kaffe, synge alle vore
gamle høstsange og snakke sammen. Multikunstneren Martin Ingleby vil underholde os med tryl og klovneri, og ved spejderhytten vil
der være mulighed for at bage snobrød over bål.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRåD

FREDAG DEN 24. SEPTEMBER, KL.14.30
Lektor Jens Kristian Krarup, Løgumkloster, har skrevet
en spændende bog om de danske klosterruter. Kom og hør
ham fortælle- også om klosterruten på vores egen egn og om
pilgrimsvandringer i vores tid.

I starten af sommeren fik vi repareret revner på kirken, de blev forstærket med jern og efterfølgende blev kirken kalket. Kirken har derfor fremstået meget smuk i den sol fyldte sommer. I forbindelse med kalkningen
blev vi opmærksomme på en stormskade på taget, som blev ordnet medens vi havde stillads oppe og forsikringen dækkede heldigvis skaden.
Menighedsrådet har erhvervet en 60 cm. bred ukrudts-gasbrænder til
kirkegården, den skal bruges til gangene. Martin, graveren, siger den
fungerer vældig godt.
Da jeg ordnede mine forældres gravsted havde jeg en oplevelse, som jeg
ønsker at dele med jer. En kvinde gik søgende rundt og vi faldt i snak. Hun
havde mistet sin mand dagen før, og følte hun skulle tage mange beslutninger og slet ikke havde tid til at reflektere over tabet af ægtefælle.
Kirkekontoret var lukket, og hun vidste ikke, hvor urnegravsteder
m.m. var.
Men hendes største problem viste sig at være usikkerheden om, hvorvidt hun skulle lade urnen blive sat i de ukendtes grav eller i et
gravsted, for hvad så når hun ikke længere selv kunne passe stedet,
kunne og ville datteren så gøre det. Jeg fortalte, at det for de fleste føles rart og trygt at vide, hvor ens kære ligger, når man besøger kirkegården. Som kvinden udtrykte overfor mig, er det meget svært at tage
beslutningerne alene, og jeg mener, det er vigtigt at man taler disse
ting igennem i familien.
Vi glæder os til at se jer til efterårets arrangementer i Gurre Kirke. Den
5. september har vi den festlige høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfest, de populære sandwichgudstjenester fortsætter i oktober og
november. I november skal vi sammen med Hellebæk, Hornbæk og
Tikøb sogne have gospelforedrag og -workshop.

FREDAG DEN 29. OKTOBER, KL.14.30
Cand. mag René Juul, Østerbro, vil fortælle om
Renæssancens FIRENZE

GOSPELKONCERT MED FOREDRAG OM GOSPELMUSIKKENS HISTORIE
TORSDAG DEN 4. NOVEMBER, KL. 19.30 I HELLEBÆK
KIRKE

Blandt alle disse blommer véd jeg én,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren,
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
han overgår dem alle.

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN

Med afsæt i sin egen baggrund er Steven Hart en af de få sangere i
Danmark, som kombinerer en gospelkoncert med stemningsfyldt historiefortælling. Publikum får et indblik i hvordan gospelmusikken
opstod og udviklede sig og undervejs i koncerten fortæller Steven Hart
med stor indlevelse om historien bag nogle af de gospelsange, som vi
alle sammen kender, om de musiktraditioner, som slaverne bragte med
sig fra Afrika, deres barske vilkår, deres omvendelse til kristendommen, grundlæggelsen af USA, den amerikanske borgerkrig og borgerrettighedstiden med Martin Luther King m.fl. Steven Hart akkompagneres under hele koncerten af sin dygtige gospelpianist.
Der er fri entre.
GOSPEL WORKSHOP
LØRDAG DEN 13. NOVEMBER, KL. 10-17
I TIKØB KIRKE OG KIRKELADE
Med Steven Hart som korleder introduceres vi for den amerikanske
gospelsang og den afrikanske sangtradition. Der indøves gospelsange,
hvor hovedvægten er lagt på sangglæde, energi, rytme og fællesskab
og det hele foregår i en positiv og motiverende atmosfære, hvor alle
kan være med - begynderniveau.
Vi begynder kl.10, spiser frokost, kl.12-13, og slutter workshoppen
med at give koncert i Tikøb Kirke kl.16.
Det koster 150 kr. (inkl. frokost) at deltage og tilmeldingsfristen (som
er bindende) er den 9. oktober til sognepræst Annemette Nissen, tel.
49758002 eller email.jan@km.dk.
Vi mødes i Kirkeladen. Der betales på dagen.
Steven Hart har danske/amerikanske/afrikanske/tyske rødder og har
været beskæftiget med mange genrer indenfor rytmisk musik, men også danske sange, viser og salmer står hans hjerte nær. ”Det er jo dem,
som jeg er vokset op med”, som han siger.
Som ung lærte Steven Hart gospelmusikken at kende, og det blev senere til bl.a. mere end 700 koncerter som sanger i gospelsangerinden
Etta Camerons eget gospelkor.
Nu optræder han som solist bl.a. med gospelkoncerter med foredrag
om de sorte afrikanske slaver, og når han synger og fortæller, er det
med så stor autensitet, at man føler sig hensat til de steder og den tid,
hvor sangene først blev sunget. Desuden er der mulighed for at opleve Steven Hart underholde med både jazz, soul, evergreens, danske
sange og entertainment i topklasse.

KOM OG VÆR MED TIL
BABYSALMESANG I TIKØB KIRKE
Fredag den 3. september starter der BABYSALMESANG ved kirkesanger og sangpædagog TINE GRÖNLUND. Undervisningen foregår i
Tikøb Kirke fra kl.10.00-10.45 og derefter er der mulighed for at drikke kaffe og mødre hygge/snakke i Kirkeladen til kl.12. Alle børn i Tikøb, Gurre og Hornbæk sogne er velkomne fra de er født. Men det er
først fra 3. mdr. alderen man skal regne med, at de selv deltager ”aktivt”
med rasleæg i hånden og øjne og ører fokuseret på musikken og stemningen i rummet. Når de små begynder at gå, er de vokset fra holdet, for
så stiller de nye krav. Undervisningen foregår frem til jul og koster 200
kr. Der kan være 8-12 på holdet, så skynd jer at ringe til Tine Grönlund
for yderligere oplysning og tilmelding på mobil. tlf. 60680602

FREDAG DEN 26. NOVEMBER, KL.14.30
Søfartsmuseets direktør Jørgen Selmer, Helsingør,
vil fortælle om det nye søfartsmuseum i den gamle
værftsdok.
FREDAG DEN 10. DECEMBER, KL.14.30
JULEFEST med sang, musik, julekaffebord, godter
og underholdning. Juletræet vil være pyntet og så skal
vi naturligvis spille årets julebingo.
FREDAG DEN 28. JANUAR, KL.14.30
Per Herholdt Jensen vil fortælle om sin store rejse gennem.
et interessant, spændende og kontrast rigt MEXICO
befolket af imødekommende mexicanere, men med en blodig historie
lige fra aztekernes Mexico over de spanske erobringer til frihedskrige
og revolutioner.
FREDAG DEN 25. FEBRUAR, KL.14.30
Højskoleforstander på Krogerup Højskole
Rikke Forchhammer vil fortælle om:
”Min afrikanske skolegang og hvad deraf fulgte”.
FREDAG DEN 25. MARTS, KL.14.30
Sognepræst Jørgen Demant, Kgs. Lyngby,
vil fortælle om den store russiske forfatter
” Dostojevskij - hans liv og værk”.
FREDAG DEN 29. APRIL, KL.14.30
Tidligere chefredaktør på Helsingør Dagblad
JOHN BECH vil fortælle om sit liv på avisen.
FREDAG DEN 27. MAJ
SOGNEUDFLUGT

IINKALDELSE TIL MENIGHEDSMØDE
søndag den 3. oktober 2010.
Gurre menighedsråd har hermed fornøjelsen at indkalde til vores første
Menighedsmøde, som afholdes umiddelbart efter højmessen kl. 10.
Vi håber, at mange vil møde op og høre om arbejdet i sognet samt ikke mindst komme med input til evt. nye initiativer for at styrke vores
kirke lokalt.
På mødet, der forventes at tage en lille time, vil der blive aflagt beretning om menighedsrådets virksomhed i 2009 samt rådets planer for
2010 og frem. Yderligere vil der bliver en kort gennemgang af sidste
årsregnskab og det kommende års budget.
Gurre menighedsråds beretning 2009 er at finde på kirkes hjemmeside, hvorfra den kan printes. www.gurrekirke.dk
Dagsorden for menighedsmødet.
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2009 og budget 2010 og 2011.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens aktiviteter.
5: Evt.
Iflg. menighedsrådslovens bestemmelser om menighedsmøder gælder:
- at kun folkekirkemedlemmer bosat i Gurre Sogn og sognebånds-løsere til sognets præster har adgang til mødet.
- at stemmeret på mødet har alene dem, som har stemmeret til menighedsrådsvalg i Gurre Sogn.
Vel mødt.
Pva. Gurre menighedsråd
Mette Bitsch Joanesarson

Gurre Menighedsråd ønsker alle et godt efterår.

Vibeke O'Sullivan

GURRE KIRKES KOR
Gurre Kirkes Kor optager nu nye medlemmer.
I koret arbejder vi med et bredt sammensat program: Klassisk og rytmisk, salmer, sange og viser, så der er noget for enhver smag.
Ved prøverne har vi en afslappet men seriøs arbejdsform. Udover at
synge lægger vi også vægt på at have det sjovt og hyggeligt sammen.
Det traditionelle korarbejde suppleres med et varieret udbud af aktiviteter så som koncerter i samarbejde med professionelle musikere og
sangere (både rytmiske og klassiske), cd-optagelser, hyggeaftener,
weekendture, korstævner m.m.
Koret i Gurre Kirke er opdelt i to grupper: De mindste – og de, som
ikke er så vant til at synge – synger i børnekoret, som øver hver tirsdag kl. 14.50-15.35 på Nygård Skole. Herudover medvirker børnekoret ved særlige lejligheder ved gudstjenesten i Gurre Kirke. Det er gratis at gå i korskolen.
De lidt mere øvede optages i ungdomskoret, der øver sammen med Tikøb
Kirkes Ungdomskor i Kirkeladen i Tikøb tirsdag kl. 16.00-17.00. Herudover medvirker man ved man ved gudstjenesterne i Gurre Kirke ca. hver
anden uge og modtager herfor et vederlag. – Et godt tilskud til lommepengene, men det skal være lysten til korsang, som driver!
Interesserede børn og unge fra 2. klassetrin og opefter kan henvende
sig til mig.
Organist Henrik Schrøder

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST I
GURRE

SØNDAG DEN 5. SEPTEMBER, KL.10
Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og under gudstjenesten
medvirker kirkens kor, Niels Jørn Jessen på trompet og KFUM/K
Spejderne fra Tikøb. Alle børn er velkomne til at medbringe lidt af
årets høst, som vi vil bære ind i kirken, for at vise, hvad det er, vi
kommer for at sige tak for.
Efter gudstjenesten holder Jørgen Ahrendts høstklædte hestevogn
foran døren og vil køre alle børn en tur i skoven. På pladsen nedenfor kirken vil festteltet være rejst, hvor man kan spise sin medbragte
madkurv eller pølser fra grillen. Drikkevarer kan købes. Der vil være
harmonikamusik, sang, børneloppemarked, lagkagekonkurrence,
traktorudstilling og meget, meget mere arrangeret af Gurre Kirkes
naboer, Gurre Beboerforening og Gurre Menighedsråd.

