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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.
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
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TIKØB MENIGHEDSRÅD

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.

Marts - April - Maj 2011

TIKØB og GURRE KIRKER

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.
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KIRKEBLAD
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Friluftsgudstjeneste Tikøb-Gurre-Hornbæk-Hellebæk ved Esrum Sø
k)=Kirkekaffe

TIKØB-GURRE

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
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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. juni 2011.
Meddelelser hertil senest 1. maj.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Forside:
Anselm Kiefer
Sol invictus

Præsten har ordet

Konfirmation 2011

DEN UOVERVINDELIGE SOL

GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 22. MAJ, KL.10.00

Forsiden på kirkebladet er Anselm Kiefers billede: Sol Invictus eller Den uovervindelige sol,
som netop har været vist på Louisiana. Et menneske, sandsynligvis kunstneren selv, ligger for
foden af den næsten 5 m høje sorte solsikke. I
Kiefers univers er blomsterne tvetydige; de strækker sig på én gang mod himlens nye liv, solen og
lyset og jordens forrådnelse, døden og mørket.
Symbolikken(lys og mørke) i billedet er stærkt.
Efter en lang og mørk vinter glæder vi os til foråret. Vi glæder os til at se den mørke bare jord
forandre sig til et blødt tæppe af anemoner og
viol. Men allermest glæder vi os til, at dagene tiltager i længde og lysstyrke - at solen får magt
igen. For lyset er livsnødvendigt for os. Derfor
har lyset - med solen som symbol- altid været
genstand for tilbedelse og ærefrygt i mange religioner og kulturer. Sol Invictus eller Den uovervindelige, ubesejrede Sol er således navnet på en
orientalsk solgud fra Syrien.
I Bibelens første skabelsesberetning er lyset det
første Gud skaber:” Der skal være lys! Og der
blev lys. Gud så, at lyset var godt og Gud skilte
lyset fra Mørket.” Lyset er godt. Først og sidst
sollyset.Lys og liv hænger uløseligt sammen. Vi
ved, at lys er en forudsætning for liv. Og det er
ikke kun i teorien, vi ved det. Vi ser og mærker
det omkring os og på vores egen krop og sjæl.
Solsikken strækker sig efter lyset og drejer sig efter solen. Det gør vi også. Et middel mod vinterdepression er derfor også lysbehandling. Lys er
betingelse for liv.
Lysets modsætning er mørket. Mørke er fravær
af lys. Det gælder fysisk såvel som psykisk. Mørket såvel som lyset er en del af verden, en del af
den menneskelige tilværelse, som også Kiefer viser med sit billede.
Men lyset er stærkere end mørket.”Lyset skinner
i mørket og mørket greb det ikke”.
Vi ved det af erfaring. Mørket må vige når lyset

kommer. Står man i et rum, hvor lyset er tændt
og åbner døren ind til et mørkt rum - så er det lyset, der falder i det mørke rum. Lyset er stærkere end mørket.
Det er også hvad kristendommen fortæller os.
Den kristne Gud er lysets Gud. Jesus er bæreren
af dette lys, som han lader komme til syne og
skinne i verden for mennesker. Der, hvor dette lys
viser sig i sin mest strålende kraft, er i påskens
evangelium, hvor lyset gennemtrænger alt mørke og kalder livet frem af døden. Vel så det langfredag ud som skulle mørket sejre. Solen blev
sort. Men påskemorgen, da solen stod op, viste
det sig, hvem der var den virkelige sejrherre.
Det er det budskab vi skal høre en forårsmorgen
i april, når fastetiden er forbi. Undervejs kan vi
glæde os over solens tiltagende styrke og så i
øvrigt ikke glemme, at vi af Lysets Gud er sat til
at bekæmpe alt det, der hører mørket til, alt det
der ødelægger livet og alt det livsbekræftende
såsom glæde, kærlighed, tillid, alt det, som får os
til at strække os efter lyset og gro som mennesker. Det er ikke altid så ligetil. Det er en livslang
opgave. Men vi er ikke overladt til os selv.
Himlens og jordens Skaber lader sit livgivende,
uovervindelige, ubesejrede lys skinne på os.
For ventetidens mørke,
når vi ikke ved, hvad der skal ske,
men er parate, stille og opmærksomme,
takker vi dig, Gud,
for i dig er mørket som lyset,
og natten lyser som dagen
(fra Janet Morley: All desires known)

Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene ønsker

Leonore Lee Krarup Belling, Kongevejen 268, 3070 Snekkersten
Christine Victoria Lillie, Gurrevej 407 A, Gurre, 3490 Kvistgård
Camilla Thomsen, Rolfsvej 9 B, 3000 Helsingør
Marco Gowing Hjersted, Smedebakken 2, Gurre, 3490 Kvistgård
Jonas Klavins Olsen, Ømosevej 4, Øerne, 3000 Helsingør
Rune Køppen, Gurrevej 312,Gurre, 3000 Helsingør

TIKØB KIRKE
STORE BEDEDAG DEN 20. MAJ, KL. 9.30
Katrine Lund Andersen, Meulenborg Park 71, 3070 Snekkersten
Kamille Lykke Bang, Torpenvej 34, 3050 Humlebæk
Laura Gabrielsen, Teglgårdsvej 637 st. tv, 3050 Humlebæk
Lærke Salhauge Rasmussen, Ørsholtvej 7, 3490 Kvistgård
Sascha Ahrendt Rasmussen, Munkegårdsvej 18, 3490 Kvistgård
Caroline Augusta Richelsen, Søvej 2A, 3100 Hornbæk
Sally Marie Schjønning Uhrskov, Skolebakken 3, 3050 Humlebæk
Tobias Damtoft Nowak Andersen, Ørbækgårds Alle 418,
2970 Hørsholm
Johannes Thøger Carstensen, Lønholtvej 5, 3480 Fredensborg
Martin Lyngkvist Findsen, Langdraget 215, 3250 Gilleleje
Philip Føns Gjørup, Klosterrisvej 6, 3100 Hornbæk
Torben Alexander Lund Pedersen, Kronborg Ladegårdsvej 84 A,
3000 Helsingør
Emil Hartmann Rasmussen, Lykkemosevej 2, 3480 Fredensborg
Gustav Føns Schrøder, Klosterrisvej 6, 3100 Hornbæk

Sogneudflugt
SOGNEUDFLUGT TIL
STEVNS
FREDAG DEN 27. MAJ 2011
Kl.
PROGRAM
Kl. 8.00 Afgang Gurre (Kirken)
Kl. 8.10 Afgang Tikøb (Præstegården)
Kl. 8.20 Afgang Kvistgård (Hornbækvej)
Kl. 10.15 Ankomst Jomfruens Egede
Morgenkaffe med smurt rundstykke
Rundvisning
Kl.11.30 Vemmetofte Kloster
Kl.13.00 Ankomst Stevns Klint
Middag på ”Højeruplund”
Højerup Kirke
Mindelunden
Gjorslev Slot
Eftermiddagskaffe ”Bøgeskoven”
Afgang via Strøby (Martin A. Hansen)
Vallø Slot
Hjemkomst

STORE BEDEDAG DEN 20. MAJ, KL.11.30

Kl.15.00
Kl.15.30
Kl.16.00
Kl.16.30
Kl.19.00

Maja Sønderberg Vinther Hansen, Harreshøjvej 46 A, 3080 Tikøb
Caroline Nordbeck Henriksen, Kildegårdsvej 3,3100 Hornbæk
Anne Lotte Jensen, Frodesvej 5, 3080 Tikøb
Camilla Jensen, Hornbækvej 160, 3490 Kvistgård
Caroline Nielsen Landergren, Fredensborgvej 12 m, st.th, 3080 Tikøb
Signe Arstorp Madsen, Apperupvej 42, 3140 Ålsgårde
Sidse Michaelsen, Harreshøjvej 36, 3080 Tikøb
Emmelie Tymm Rasmussen, Hornbækvej 482 A, 3080 Tikøb

Turen koster 400 kr. og inkluderer kørsel,
formiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe, rundvisning. Drikkevarer til middagen
må betales derudover. Tilmelding til sognepræst Annemette Nissen : Tlf. 49 75 80 02
inden 14.maj

Mikkel Kongebo, Hornbækvej 455, 3080 Tikøb
Magnus Skærlund Svendsen, Halvdansvej 31, 3080 Tikøb
Mathias Agerbo Traulsen, Fiskedamsvej 3, 3480 Fredensborg
Asger Skibsted, Kvistgårdsvej 14, 3080 Tikøb
Sebastian Lehto-Steenberg, Esrumvej 454, 3080 Tikøb

alle en glædelig påske

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Tikøb Kirke har været lukket i januar og februar 2011 og fremstår nu
med nykalkede vægge og hvælvinger. Altertavlen har været til restaurering på Karin Lykke og Morten Franch Jessens konservator-værksted
i Jægerspris og vil blive genopsat. Dette fejres ved en festgudstjeneste
den 20. marts 2011, hvor biskop Lise-Lotte Rebel vil forestå gudstjenesten.
Den meget festlige, midlertidige altertavle, som blev taget i brug Palmesøndag 2010, vil blive taget ned efter Fastelavnsgudstjenesten den
6. marts 2011, den forventes opsat i Kirkeladen, hvor den vil skabe lys
og glæde.
Julekoncerten i Tikøb Kirke bød på en meget stemningsfuld udgave af
Händels "Messias", som klingede godt i den velbesøgte kirke.
Et andet, varmende lyspunkt i vintermørket og kulden var sogneeftermiddagen i Kirkeladen den 28. januar 2011, hvor Per Herholdt Jensen
medrivende og engageret fortalte om en interessant rejse gennem
Mexico fra Mexico City til Puerto Vallarta ved Stillehavskysten. Foredraget var ledsaget af farverige lysbilleder, som illustrerede det spændende lands kultur, bygninger og natur.
Tikøb Kirkes kirketjener, Lars Ole Larsen, er desværre blevet ramt af
sygdom, men er forhåbentlig i bedring. Kirketjener-hvervet er i den forbindelse midlertidigt overgået til vikaren Børge Weis.
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Gravesen

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
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.

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
2011/2012
ONSDAG DEN 2. MARTS, KL.16-18
Kirkeladen, Præstevænget 12, 3080 Tikøb
DÅBS/ NAVNEATTEST MEDBRINGES
KONFIRMATIONER 2012
Gurre Kirke: Store Bededag, fredag den 4. maj, kl. 10.
Tikøb Kirke: Søndag den 6. maj, kl. 9.30 + 11.30

PÅSKEFEJRING I TIKØB KIRKE
PALMESØNDAG DEN 17. APRIL, KL.14
holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE I TIKØB KIRKE. Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne - og Ungdomskor.
Efter gudstjenesten er der fejring i Kirkeladen, hvor vi skal synge
forårssange, male påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle påskelege.

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE
SKÆRTORSDAG AFTEN DEN 21.APRIL, KL. 19.30
holder vi gudstjeneste med altergang i Tikøb Kirke. Efter gudstjenesten er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres ost og rødvin.

KONCERTER I TIKØB KIRKE

FORÅRSUDSTILLING I KIRKELADEN

SØNDAG DEN 13. MARTS KL. 16
ORGELKONCERT MED KRISTIAN KROGSØE,
ÅRHUS DOMKIRKE

DEN 1. APRIL TIL 1. MAJ
DER ER FERNISERING FREDAG DEN 1. APRIL, KL.15-17

Søndag den 13. marts kl. 16 venter
der publikum en orgeloplevelse ud
over det sædvanlige. Det er den unge talentfulde domorganist, Kristian
Krogsøe, som gæster Tikøb Kirke.
Kristian Krogsøe blev i 2007 – som
kun 24-årig – udnævnt som domorganist ved Århus Domkirke og sidder således i en af landets absolut
mest prestigefyldte organiststillinger. Det siger sig selv, at Kristian
Krogsøe allerede er et varmt solistnavn, også på den internationale orgelscene, så det et held for det
nordsjællandske orgelpublikum, at han har haft mulighed for at lægge
vejen forbi Tikøb.
Ved siden af domkirken og sin koncertvirksomhed underviser Kristian Krogsøe på Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra han selv er
uddannet med Kirkemusikalsk Diplomeksamen i 2006. I foråret 2009
afsluttede han med karakteren "summa cum laude" 3 års studier i solistklassen på Universität der Künste i Berlin som elev af prof. Leo van
Doeselaar og Erwin Wiersinga. Han har desuden studeret improvisation hos Dirk Elsemann.
Efter koncerten har publikum lejlighed til at hilse på dagens solist ved
en reception i Kirkeladen, hvor menighedsrådet er vært med en lille
forfriskning.

Vi glæder os over igen, at kunne
slå dørene op og invitere til udstilling i Kirkeladen. Denne gang
er det maleren LIS FILTENBORG fra Espergærde, der udstiller.
Lis Filtenborg begyndte for nogle
år siden, på opfordring af venner
og bekendte, at vise sine malerier
frem for offentligheden. Hun elsker at male og udfordre sig selv
på lærredet, hvilket kommer til
udtryk i de variationer af maleteknikker, motiver og stilarter hun
bevæger sig indenfor. Når hun
maler, oplever hun, at forsvinde
helt ind i sit eget univers, uden den mindste tanke på andet end maleriet og penslen. Hun maler med akryl på lærred og kan lide at lege med
guld og ting, som hun finder rundt omkring. Inspirationen til malerierne kommer fra barndommen ved Vesterhavet, rejser i Østen og i omegnen af Espergærde. Desuden har hun igennem årene modtaget kurser og været på kunsthøjskoler.
Der er FERNISERING fredag den 1. april, kl.15-17, hvor kunstneren
vil være tilstede. Der vil være mulighed for at nyde eftermiddagskaffe/the med kage, samt et glas vin med snacks.

MUSIK I GURRE KIRKE
FORÅRSKONCERT TIRSDAG DEN 24. MAJ KL. 19.30

JALINA TRIO
SØNDAG 27. MARTS KL. 16
2010 fik Tikøb Kirke foræret et
smukt Hornung og Møller-flygel, som vi allerede har nydt
godt af ved flere lejligheder.
Med flygelet i kirken har vi nu
fået endnu flere farver på paletten i kirken i forvejen varierede
udbud af koncerter. Derfor er vi
glade for at kunne præsentere
det internationalt anerkendte
ensemble, Jalina Trio, som består af de to søstre, Line Fredens, violin, og Janne Fredens,
violoncel, samt pianisten Søren
Rastogi.
Jalina trioen blev i 1997 invite- Jalina Trio - Janne Fredens, Line Freret til at deltage i en workshop dens og Søren Rastogi
hos violinisten Isaac Stern med efterfølgende koncert i Carnegie Hall.
Herefter har trioen musiceret over hele verden: Danmark, England,
Tjekkiet, Ungarn, Italien, Norge, Sverige, Japan, Australien, Israel,
USA og Tyskland, hvor de har modtaget fantastiske anmeldelser og
vundet flere priser.
Ved koncerten i Tikøb Kirke har trioen valgt at spille et varieret program med værker af Haydn, Schumann og Mendelssohn.
Der er gratis adgang til begge koncerterne, men publikum har ved udgangen mulighed for at give et frivilligt bidrag til udgifterne i forbindelse med afholdelsen af koncerterne.

FESTGUDSTJENESTE I TIKØB KIRKE

SØNDAG DEN 20. MARTS 2011, KL. 10.30
I anledning af Tikøb Kirkes renovering og altertavlens restaurering
indbydes alle til festgudstjeneste i Tikøb Kirke. Gudstjenesten forrettes af Biskop Lise-Lotte Rebel og under gudstjenesten medvirker
Kirkens Børne- og Ungdomskor. På festligt gensyn!

Som traditionen byder hilses sommeren velkommen i Gurre Kirke
med en koncert, hvor alle kan
være med til at synge en række af
de kendte og elskede danske sommersange. Ideen med denne aften
er tillige at give en platform for
den lokale musikudfoldelse. Programmet er rigt afvekslende med
værker hentet fra både det klassiske og det rytmisk repertoire, så Vel mødt til en afslappet forårskoncert
der vil være noget for enhver i den nys udsprungne bøgeskov!
smag. Ved koncerten medvirker
Tikøb og Gurre Kirkers Kor, Tikøb-koret Mariekiksene, kirkesanger
Tine Grønlund, organist Susanne Ketelsen samt organist Henrik
Schrøder, som har tilrettelagt koncerten.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.

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. I Tikøb vil T.I.F´s Venner stå for tøndeslagning til hest.
Vi glæder os til at se alle børn udklædte.

RYTMISK MUSIKGUDSTJENESTE
I GURRE KIRKE JULIE LIND MED BAND
TORSDAG DEN 5. MAJ, KL. 19.30
Torsdag den 5. maj, inviterer vi til en anderledes
gudstjeneste i Gurre Kirke. Gudstjenesten vil finde sted om aftenen,
kl.19.30 og sammen med organist Henrik Schrøder vil Julie Lind med
band stå for de rytmisk, musikalske indslag. Der bliver forskellige
læsninger ved årets konfirmander og gudstjenestens tema vil være
SKYLD OG TILGIVELSE. Så kom og vær med og få en god oplevelse. Efter gudstjenesten serveres der Cola og Chips.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
To medlemmer af menighedsrådet så sig af personlige grunde nødsaget til at træde ud af menighedsrådet i slutningen af 2010. Det var vores kirkeværge Erik Bundegård og den bygningskyndige og tidligere
formand Carsten Carstensen. Vi takker begge for det store arbejde de
har lagt i menighedsrådet de sidste mange år. Anders Tranberg og Ulla Hultqvist, som var stedfortrædere, er trådt ind i menighedsrådet.
Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde: Mette Joanesarson næstformand, Orla Johansen kontaktperson og kirkeværge, Anders Tranberg bygningskyndig og Vibeke O'Sullivan formand.
Menighedsrådet har brugt meget tid de sidste måneder på de problemer, som blev skabt af indbruddet i efteråret, hvor PH lamperne blev
stjålet. Vi har besluttet at sikre kirken mod ubudne gæster og har valgt
et mobilvideo system.
Systemet forventes installeret i løbet af februar måned og vil være aktiveret, når der ikke er personale til stede. I skrivende stund har vi stadig rislamper i kirken, da vi denne gang har valgt at få en ekspert i belysning af kirker, til at vejlede os. Arkitekten er kommet med flere forslag til lamper, som vil passe i Gurre Kirke. Vi vil foretage en prøveophængning og derefter vil Menighedsrådet beslutte, hvilken løsning
det skal være.
Den megen sne og kulde i november og december gjorde det vanskeligt
for kirkegængere og personale at færdes på vejen op til kirken. Vi har
derfor bestilt en sneslynge, som vil være en stor hjælp for graveren, og
gøre det sikrere og nemmere at komme op til kirken. Det var ikke kun
ude vi havde problemer, det viste sig også umuligt at varme kirken op i
den lange frostperiode. Derfor vil der hurtigst muligt blive opsat forsatsvinduer og varme systemet vil blive udbedret til sommer.
Menighedsrådet ønsker alle et godt forår.
Vibeke O'Sullivan

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT TIL
ANEMONEØEN I GURRE SØ
Onsdag den 27. april holder Børneklubben sin årlige udflugt. Vi
kører i hestevogn gennem den nyudsprungne bøgeskov og slutter
med at grille sammen med alle forældre.

SANDWICHGUDSTJENESTER I GURRE KIRKE
ONSDAG DEN 30. MARTS OG ONSDAG DEN 8. JUNI, KL. 17.30
Der serveres sandwich efter gudstjenesterne.
Alle er meget velkomne!

PÅSKEFEJRING I GURRE KIRKE
Palmesøndag den 17. april, kl.10.30 holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker kirkens kor.
Efter gudstjenesten er alle velkomne til fejring i kirken, hvor vi skal
synge forårssange, male påskeæg og lege gamle påskelege.

NYT FRA HORSERØD
Fængselskirken har på mange måder haft en dejlig december måned
og en rigtig god julefest.
Den 11. december havde vi familiegudstjeneste med 65 voksne og
børn i kirken. Det var en meget festlig eftermiddag, hvor der blev sunget, klippet og klistret, og højdepunktet var besøg af julemanden, som
var en af de indsatte, der var klædt ud.
Julemiddagen d. 23. dec.var helt usædvanlig hyggelig, og Annette Høg
havde lavet så dejlig mad, så de indsatte var sikre på, at deres mor ikke kunne have gjort det bedre.
Koret er jævnligt ude at synge med vekslende deltagelse af de indsatte.
På en eller anden måde går det hver gang, og vi tager hjem med glæde
over mødet med mennesker, der strømmer til og går løftede hjem.
Hverdagen er begyndt igen med alle de vanskeligheder, som den nu
indeholder. Alligevel glæder vi os over, at lyset og den lange dag er på
vej tilbage til os.
Hanne Storebjerg

