NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
DECEMBER
5.12.2.s.i advent
12.12.3.s.i advent
19.12.4.s.i advent
24.12. Juleaften
25.12. Juledag
26.12. 2. Juledag

TIKØB GURRE PRÆST
14.00
10.30
Annemette Nissen
Familiegudstjenester
k)
10.30
9.00
Hanne Storebjerg
16.00
10.30
Annemette Nissen
Musikgudstjenester
16.30
15.00
Annemette Nissen
10.30
ingen Annemette Nissen
ingen
10.30
Annemette Nissen

JANUAR
1.1. Nytårsdag
16.00
2.1. Helligtrekongers
søndag
9.00
5.1. Sandwichgudstjeneste
9.1.1.s.e.H.3.k
ingen
16.1.2.s.e.H.3.k
ingen
23.1.3.s.e.H.3.k
ingen
30.1.4.s.e.H.3.k
ingen

ingen

Hanne Storebjerg

10.30
17.30
10.30
10.30
10.30 k)
10.30

Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

FEBRUAR
2.2. Kyndelmisse
ingen
6.2.5.s.e.H.3.k
ingen
9.2. Sandwichgudstjeneste
13.2. Sidste s.e.H.3.k
ingen
20.2. Septuagesima
ingen
27.2. Seksagesima
ingen

17.30
10.30
17.30
10.30
10.30 k)
10.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

MARTS
6.3. Fastelavn

14.00
10.30
Annemette Nissen
Familiegudstjenester

k) Kirkekaffe
Tikøb kirke er lukket fra 3. januar til 1. marts 2011 p.g.a. indvendig kalkning. Alle gudstjenester og kirkelige handlinger vil i dette
tidsrum foregå i Gurre Kirke.

Kirketaxa
Hvis man ønsker at benytte kirketaxaen til
højmessen kl. 10.30 skal man ringe til Kirkekontoret telefon 49 75 80 83 senest fredag kl. 10.
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

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

KIRKEBLAD

Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
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Præsten har ordet

Julekoncert

ADVENTSTID

SØNDAG 19. DECEMBER KL. 16.00
JULEKONCERT I TIKØB KIRKE

SOGNEEFTERMIDDAGE
I KIRKELADEN

G.F. HÄNDEL: MESSIAS

FREDAG DEN 26. NOVEMBER, KL. 14.30
Søfartsmuseets direktør Jørgen Selmer, Helsingør
vil fortælle om det nye søfartsmuseum i den gamle
værftsdok.

Snart er det advent. Til advent skal julekrybben frem.
Alle burde have en julekrybbe.
På et lille bord, på klaveret, i vindueskarmen eller i
reolen. Julekrybber fås i alle prisklasser og for enhver
smag.
Inden det bliver december, kan man nå at få nok af batteridrevne julemænd og indkøbscentrenes kunstige
gran, der har samlet støv siden oktober. Nogen reagerer ved at ”stå af ”. De vil ikke have julepynt i deres
hus og taler om julens forberedelser som en pligt. Derfor gælder det om at finde modbilleder frem. Langsomme, smukke modbilleder til den kommercielle jul.
Modbilleder som julekrybben, adventskransen og de
levende lys. Krybbens små figurer står hele december
på den samme plads. Men i børnenes øjne fortæller de
hver dag på nye måder den samme historie: Hyrderne
med deres får, vismændene med kameler og kostbare
skatte, englene og stjernen, Josef og Maria og Jesusbarnet. For børn, der hver dag i december ser på julekrybben, er dens historier mindst lige så fortryllende,
som dem om nisser og julemænd.
For de store børn og voksne kalder krybben minder
frem, - fra barndommens jul eller fra dengang ens børn
var små. Den fortæller stadig julens historie: Barnet
der fødes. Glæden der kommer til verden. Forhåbningerne, der opfyldes. De barnløse, der bliver forældre.
De gamle, der får deres livsdrøm opfyldt. Englene, der
synger. Stjernen, der lyser i nattemørket. Gud bliver
menneske.
At tænde lys i decembermørket hører også adventstiden til. Levende lys, der ikke kun lyser op, men også
varmer. Lysene hygger, men er samtidig også et tegn.
Et tegn på det, vi fejrer til jul: Lyset, som mørket ikke
kan få bugt med. Lyset, der overvinder vort indre mørke. Lyset, der kom til verden julenat i barnet Jesus.
Guds lyset, der skinner i verden. Det lys vi særligt
trænger til og lettest for øje på, når mørket sænker
sig om os og i os.
Der er 4 lys i adventskransen. Et lys til hver af de 4 adventssøndage. Og kun et ad gangen. For det langsomt
tiltagende lys, tager os ud af travlheden og holder os

fast i tiden, der langsomt bevæger sig frem mod julen.
Mod travlheden og jaget i december, må vi sætte ind
med en modbevægelse: Langsomheden, så forventningen og eftertanken kan vokse. I både børn og voksne.
Advent betyder ”komme”. Advent er forberedelsestid.
En tid til forventning og glæde ved spisebordet, i huset og i hjertet. Udskyd derfor julen, til det bliver jul.
Vent med at give børnene gaver. Gem julesmåkager og
konfekt. Forventning og glæde skal have tid til at vokse. Hold mørkningstime hver dag. En stund ved adventskransen. Lyt til julens store musik. Læs i biblen
eller salmebogen eller gå i kirke. Hold advent og giv
hjerte og tanker tid til at forberede sig til julens højtid,
lyset, der fødes i mørket. Gud, der kommer til verden.
Det første lys er Ordet talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
Det tredje lys har intet øje set
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Der er lagt op til en begivenhed langt ud over det sædvanlige ved årets julekoncert i Tikøb Kirke.
Nordsjællands Kammerensemble opfører i samarbejde med Tikøb og Gurre Kirkers Kor G.F. Händels berømte og elskede værk Messias for kor, solister og orkester.
Værket, som består af 3 dele, varer fra Händels hånd
næsten tre timer. Derfor er det blevet almindeligt, at
fremføre en reduceret version, hvor kun værkets første
og tredje del spilles. Således bliver det også i Tikøb,
hvor koncerten således kommer til at forløbe med to
afdelinger på hver ca. 45 minutter. Koncertens anden
afdeling indledes og afsluttes med det populære Hallelujah-kor fra Messias’ anden del, så publikum får
altså lejlighed til at høre denne elskede sats to gange
ved koncerten.
Solistensemblet består af Anna Jobrant (sopran), Elenor Wiman (alt), Emil Lykke (tenor) og Jakob Bloch
(bas) – alle sammen sangere, som i en ung alder har
vundet stor anerkendelse som oratoriesangere.
Nordsjællands Kammerensemble ledes af Henrik
Schrøder, som er organist ved Tikøb og Gurre Kirker.
Henrik Schrøder har Kirkemusikalsk Diplomeksamen
fra Det jyske Musikkonservatorium og Diplomeksamen i direktion fra Det kgl. danske Musikkonservatorium.
Ved koncerten medvirker som nævnt også Tikøb og
Gurre Kirkers Kor, som i disse år er inde i en kolossal
udvikling. Koret medvirkede sidste år med stor succes
ved opførelsen af to Bach-kantater, så det er nu anden
gang, at korene medvirker ved en ”rigtig” klassisk
koncert. – Et flot vidnesbyrd om det høje niveau, som
koret efterhånden har nået.
Billetter til koncerten kan købes ved indgangen fra kl.
15. Entré 80 kr. (børn halv pris).
Entréindtægten går til dækning af udgifterne i forbindelse med koncertens afholdelse.

(Johannes Johansen 1974)

Glædelig Advent og Jul
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene ønsker

Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

Sogneeftermiddage

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 kontrastrigt 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
”Dostovjewski - 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.

alle en glædelig jul og et godt nytår

NYT FRA TIKØBS MENIGHEDSRÅD
Tikøb Kirke og Kirkelade bidrog aktivt til en god kulturnat i Tikøb den 17. september 2010, hvor der var åbent i kirken med koncert ved Kenneth Lauritzen,
mulighed for et besøg i kirketårnet og i Kirkeladen var der fernisering ved billedkunstner Lisbeth Mortensen. Senere på aftenen var der kaffe og kage og fremragende underholdning ved sanggruppen SOS i en propfyldt Kirkelade.
Et andet vellykket arrangement var sogneeftermiddagen en uge senere, hvor Jens
Kristian Krarup, fhv. rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut, meget levende fortalte om det 3. bind i serien af hans bøger om Den Danske Klosterrute, en ca. 1800 km lang turist- og pilgrimsvandrerrute, der forbinder 48 steder,
hvor der blev bygget klostre i Middelalderen. Det 3. bind udkom 15. september
2010 og hedder "Fra Helsingør til Slangerup med Eskilsø". Det er en komplet
guide til ture på den 110 km lange strækning gennem den kommende nationalpark "Kongernes Nordsjælland" med temaerne kirke, kunst, historie og natur.
Området rummer en mangfoldighed af slotte, kirker, klostersteder og kulturmiljøer. Ruten går også igennem store, stille løvskove og langs smukke søer og
cirka en tredjedel af bogen handler om Helsingør og omegn.
Menighedsrådet ser frem til december måneds mange arrangementer og den
forestående jul. Tikøb Kirke lukkes i januar og februar p.g.a. indvendig kalkning. Vi åbner igen til fastelavn, hvor vi glæder os til at se alle børn udklædte.
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Gravesen

JULETRÆSFEST I TIKØB
Hermed inviteres alle til den årlige juletræsfest i Tikøb
SØNDAG DEN 5. DECEMBER 2010.
PROGRAM:
KL.14.00 FAMILIEGUDSTJENESTE MED KRYBBESPIL
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole, Børneklubben,
Kirkens Børne - og Ungdomskor. Endvidere
medvirker, Mariekiksene med sang, spejderne med
faner og Niels Jørn Jessen på trompet.
KL. 15.15 JULEFESTEN starter i den festligt pyntede
gymnastiksal på Tikøb skole.
Der serveres gløgg, æbleskiver og sodavand. Nisseorkesteret spiller,
julemanden lander, vi danser om juletræet og synger gamle og nyere
julesange. Der er julelege og godteposer til alle børn.
KL.17.00 JULEFESTEN SLUTTER
Billetter á 35 kr. kan købes i Tikøb Brugs. Billetten er samtidig betaling
for gløgg og æbleskiver til de voksne, sodavand, æbleskiver og godteposer til børnene.

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
GURRE KIRKE KL.15.00 • TIKØB KIRKE KL.16.30

KYNDELMISSE I GURRE OG TIKØB
ONSDAG DEN 2. FEBRUAR, KL. 17.30
Da Tikøb Kirke er lukket p.g.a. indvendig kalkning, vil Kyndelmissegudstjenesten foregå i Gurre Kirke. Medvirkende: Børneklubben, Kirkens Børne - og Ungdomskor samt konfirmander. Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager i Kirkeladen i Tikøb.

JULEHJÆLP 2010
I beskeden udstrækning har kirken igen i år mulighed for at give et tilskud til julens ekstra udgifter. Midlerne kommer fra et legat, som bestyres af sognepræsten. Hvis man er enlig forsørger eller er arbejdsløs, på
bistandshjælp eller er syg, kan man sende en kort ansøgning til sognepræst Annemette Nissen, Præstevænget 12, 3080Tikøb. jan@km.dk
Der ydes kun hjælp til beboere i Tikøb og Gurre sogne.
Ansøgningsfrist 10.december.

MINDEUDSTILLING I KIRKELADEN
FOR MALEREN CHRISTINE ØSTERGAARD

NYTÅRSUDSTILLING i KIRKELADEN
15. JANUAR-15. FEBRUAR

Maleren
Christine
Østergaard (tidl. Øerne), som vil være
kendt af mange, døde
i begyndelsen af august og blev bisat fra
Gurre Kirke.
Derfor har leder af
Helsingør Aftenskole
Poul Erik Kandrup,
hvor Christine Østergaard underviste i
mange år, malerens
søn Lars Østergaard
og sognepræst Annemette Nissen taget
initiativ til at holde en
mindeudstilling i Kirkeladen med et udsnit
af malerens mangeartede produktion.
Skulle man sætte en
fælles overskrift over
udstillingens værker Opstandelse og livet
er det ” Indtryk af og
udtryk for det guddommelige, der manifesteres ved Lyset - det kosmiske Lys”
De udstillede billeder er udført i forskellige teknikker og materialer som akvarel, pastel, gouache, tempera, olie og batik. Der holdes

Lørdag den 15. januar, kl.15-17 inviteres der til fernisering på en spændende
udstilling med den russiske kunstner NATALIA FEDOROVA.
Natalia Fedorova er født i St. Petersborg og har malet siden hun var 12 år. Hun
har eksamen fra Kunstakademiet Muklina i St. Petersborg. I 1997 kom hun til
Danmark med sin familie, hvor hun har boet og arbejdet siden. Natalia Fedorova arbejder meget forskelligt som kunstner. Hun maler med olie og akryl,
gouache, akvarel,
fotokollager med
meget forskellige
motiver. Så kom, se
og mød Natalia Federova, som vil
være til stede ved
ferniseringen.

FERNISERING FREDAG DEN 12. NOVEMBER
KL.15-17, og udstillingen vil kunne ses til 3. januar 2011 i Kirkekontorets
åbningstider og efter gudstjenesterne.
Der serveres vin/kaffe/the, snacks og småkager til ferniseringen.
Ved evt. salg vil 25% gå til Læger uden grænser.,

TIKØB OG GURRE KIRKERS BØRNE- OG
UNGDOMSKOR
Børne- og ungdomskorene i Tikøb og Gurre Kirker er inde i en god gænge
med god tilslutning og et meget tilfredsstillende klangligt og musikalsk niveau,
som stadig udvikles.
I december, som traditionelt er korets højsæson med mange spændende udfordringer, medvirker koret ved familiegudstjenester og ved sogneeftermiddagen, hvor koret traditionen tro vil gå i Luciaoptog. Herudover medvirker korene ved julekoncerten i Gurre den 19. december med den traditionelle koncert under titlen ”De ni læsninger” samt ved den store koncertopførelse af
Händels Messias i Tikøb Kirke – også den 19. december. Det siger noget om
korets formåen, at man magter at afvikle to julekoncerter med forskellige programmer på samme dag! Koncerten bliver optaget, så korsangerne – hvis det
tekniske resultat er tilfredsstillende – kan få et varigt minde om en stor koncertoplevelse.
Straks i det nye år tager vi traditionen tro fat på det årlige musicalprojekt sammen med Fredensborg Provstis kor. Alle de medvirkende kor øver på sangene
ved de ugentlige prøver i januar og februar, og den 26-27. februar mødes korene til en intensiv korweekend, hvor sangene bliver pudset af før den afsluttende koncert søndag eftermiddag.
I år skal korene opføre musicalen ”Et Himmerlandseventyr” for børne- og ungdomskor, solister og band. Musicalen, som er komponeret af Henrik Schrøder
med tekst af Christian Eiming, handler om Johannes V. Jensen og søsteren Thit
Jensen. Ved koncerten akkompagneres børnekoret af det professionelle band
Late Night Orchestra, som til lejligheden er udvidet til en kvintet. Desuden
medvirker skuespilleren Anne Marie Pock-Steen som instruktør og fortæller.
Koncertstedet går på skift imellem de medvirkende kor, og da vi var i Tikøb
sidste gang, bliver det på udebane denne gang. Også denne koncert bliver naturligvis foreviget, så kormedlemmerne kan høre resultatet af anstrengelserne
på stereoanlægget derhjemme.
Der er ikke langt tid til at hvile på laurbærrene efter korweekenden, da korene allerede den følgende søndag skal medvirke ved den festlige genåbning af
Tikøb Kirke. Søndag den 20. marts medvirker biskoppen i samme anledning
ved gudstjenesten, så også her er der brug for ekstraordinære korindslag.
Herefter det på høje tid at tage fat på forberedelsen af korindslagene ved festgudstjenesten palmesøndag, og inden vi ser os om, så er vi fremme ved forårskoncerten i Gurre Kirke, hvortil ungdomskoret allerede er godt i gang med
spændende indslag fra den rytmiske genre.

Læs mere på
www.nfgallery.dk
Der bydes på et glas
vin/kaffe/the snacks
og småkager.

KOM OG VÆR MED TIL BABYSALMESANG
Onsdag den 12. januar starter babysalmesangen igen ved kirkesanger og sangpædagog Tine Grönlund. Undervisningen foregår i Gurre Kirke fra kl.10.0010.45 og derefter er der mulighed for at drikke kaffe og mødre hygge/snakke
i kirkens dåbslokale til kl.12.
Alle børn i Tikøb og Gurre 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 påske 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.

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 5. JANUAR, KL.17.30

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Så skete det som ikke måtte ske, den 5. eller 6. september blev vore PH lamper i kirken stjålet igen, næsten på årsdagen for sidste indbrud den 8. – 9. september 2009. Da vi sidste år fik installeret nye PH lamper, fik vi fejlagtigt oplyst at de ville være mærket med et særligt stelnummer, så der ikke kunne indkøbes løsdele, og de derfor ville være umulige at videresælge.
Det viste sig ikke at være rigtigt, da ændringen først trådte i kraft i 2010. På
nuværende tidspunkt er vi i gang med at undersøge mulighederne for at sikre
kirken mod indbrud og derefter vil vi tage stilling til, hvilke lamper der skal
indkøbes. Skal vi igen købe PH lamper, som er interessante for tyve eller nogle andre smukke lamper. Der sker indbrud i hver femte kirke hvert år og det
er specielt designer lamper og møbler osv. som stjæles.
Høstgudstjenesten og høstfesten er efterhånden blevet en tradition, hvor Gurre beboerne mødes og fejre efterårets komme, og det var en rigtig dejlig dag.
Sandwichgudstjenesterne får de unge og bedsteforældre med børn i kirke, kom
og vær med, vi får altid en hyggelig snak over en kop kaffe bagefter.
Sidste gang stoppede et par, som kiggede på hus i Gurre lige indenfor, for at
se hvad der foregik i den oplyste kirke og en dame som kom for at se kirken
deltog i sandwichgudstjenesten og samværet bagefter. Det er dejligt at få
uventet besøg i kirken.
På kirkegården er graver og kirkeværge ved at gennemgå gravstederne, så vi
kan sikre os at både de gravsteder vi passer og de gravsteder ejeren selv ordner ser pæne og velholdte ud. I kirken får vi i slutningen af november sat nyt
køkken op.
Den 1. oktober blev vi til et selvstændigt sogn, Gurre sogn. Indtil da var vi et
kirkedistrikt og forandringen har mest administrativ betydning. Tikøb og Gurre sogne er et pastorat.
Tikøb Kirke vil være lukket i januar og februar 2011, og vi er glade for at kunne byde Tikøbs sognebørn velkommen i Gurre Kirke.
Gurre Menighedsråd ønsker jer alle en glædelig jul.
Vibeke O’Sullivan

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 5. DECEMBER, KL.10.30
Søndag den 5. december, kl.10.30 holder vi familiegudstjeneste i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne - og Ungdomskor med Luciaoptog, trompetisten Niels Jørn Jessen og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler med:
Juledukketeaterforestillingen: REJSEN TIL BETLEHEM.
Under adventshyggen efter gudstjenesten er der sang og leg for børnene samt
trylleshow.

Kom og tænd juletræet for sidste gang og hør historien om ”De vise mænd”.
Efter gudstjenesten serveres der sandwich. Alle er meget velkomne.

SANDWICHGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 9. FEBRUAR, KL.17.30
FASTELAVN I GURRE OG TIKØB KIRKER
SØNDAG DEN 6. MARTS, KL.10.30 OG KL. 14.00
Vi begynder med en festlig gudstjeneste for store og små og slutter med at slå
katten af tønden, lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. Vi glæder os til
at se alle børn udklædte.

NYT FRA HORSERØD
I begyndelsen af september havde vi en dejlig høstfest i fængselskirken med
lotteri til fordel for de katastroferamte i Pakistan. Vi sendte 520 kr. af sted til
Folkekirkens Nødhjælp.
Ellers fylder Dr dokumentaren ”Fængslet” også i hverdagen i Horserød. Nogle fanger føler sig udstillet og synes ikke, at udsendelserne er repræsentative
for flertallet af indsatte. Andre fanger siger, at det er jo sådan, det også er.
Mange ansatte er glade for, at forholdene i fængslet bliver kendt, og det er
spændende, hvad udsendelserne kan komme til at føre med sig.
I kirken har vi den store glæde, at et tidligere muslimsk medlem af kirkekoret, som nu er løsladt og massivt støttet af Exit, skal døbes d. 28. november
sammen med sin lille dreng på 7 mdr. Dåben skal foregå i Apostelkirken på
Vesterbro og Horserødderne skal ind og medvirke ved gudstjenesten. Vi skal
synge en barnedåbssalme inden dåben og en voksendåbssalme efter, og så skal
vi også stå for post- og præludium. Det bliver stort.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

REJSEN TIL BETLEHEM
Ved hjælp af en tidsmaskine går dukkerne Anna og Henrik på opdagelse i beretningen om juleevangeliet. Her møder de bl.a. en Josef, Maria, hyrderne og
de andre kendte figurer i juleevangeliet. Gennem deres møde med dem fortælles julens evangelium på en humoristisk og anderledes måde for både børn
og voksne. Stykket varer cirka 20 minutter og er skrevet for børn op til cirka
ni år.

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 19. DECEMBER, KL.10.30
MUSIKGUDSTJENESTE ”De ni læsninger”.
Vi synger julen ind i Gurre Kirke med ”De ni læsninger” efter engelsk
tradition.
Gurre - og Tikøb Kirkers Børne - og Ungdomskor vil sammen med kirkesanger Tine Grönlund synge dansk og udenlandsk advents - og julemusik, som knytter sig til læsningerne, som vil fremføres af årets konfirmander.
Tilrettelæggelse og musikalsk ledelse: Henrik Schrøder.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på gløgg.

