TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
SEPTEMBER
4.9.11.s.e.trinitatis
11.9.12.s.e.trinitatis
18.9.13.s.e.trinitatis
25.9.14.s.e.trinitatis

TIKØB GURRE
14.00
10.30
Høstgudstjeneste
10.30
9.00
9.00
10.30
10.30
9.00

OKTOBER
2.10.15.s.e.trinitatis
19.30
9.10.16.s.e.trinitatis
10.30 k)
12.10. Sandwichgudstjeneste
9.00
16.10.17.s.e.trinitatis
23.10.18.s.e.trinitatis
10.30
30.10.19.s.e.trinitatis
9.00
NOVEMBER
6.11. Alle helgens dag
9.11. Sandwichgudstjeneste
13.11.21.s.e.trinitatis
20.11.s.s.i kirkeåret
27.11.1.s.i.advent

10.30 k)
9.00
10.30
9.00

DECEMBER
4.12.2.s.i.advent

14.00

11.12.3.s.i.advent

10.30

10.30 k)
9.00
17.30
10.30
9.00
10.30

9.00
17.30
10.30 k)
9.00
10.30

PRÆST
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg

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

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

10.30
Annemette Nissen
Familiegudstjenester
9.00
Hanne Storebjerg

k) Kirkekaffe

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.
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Præsten har ordet
HØST ER HØJTID

Sommeren går på hæld og snart træder vi over tærsklen til efterårets måneder. De blussende farvers tid. Orange, rød, gul og
gylden. Vi synger om septembers himmel, der er så blå og om
hybenhjertet, der slår bag falmet rosendragt.
Sensommer og begyndende efterår er en tid, der er mættet af
sommerens vækst. Frugttræernes grene er tunge og indbyder til,
at man bare rækker hånden ud og forsyner sig. Hvilken rigdom!
Det er også en rigdom, at vi har så smukke efterårssalmer og
sange. Vi synger om det modne korn, om høst og om den jord,
som giver os det daglige brød. Det er da muligt, at vi ikke
tænker over det på samme intense måde, som man gjorde i
Jeppe Aakjærs barndomstid - ”Nu er det længe siden, men
end det gemmes i mit sind, hvordan i barndomstiden, den
kære rug kom ind -”. Men hver tid har sine billeder, hver tid
har sine minder. Hver især gemmer vi i vores sind og tanker,
billeder og sanseindtryk fra denne årstid.
Høsten er en vigtig tid. Det er vigtigt, at få den godt i hus. I
landmandens ansigt kan man omtrent læse vejrudsigten, om
der er udsigt til sol og vind, eller om et regnvejr er under opsejling. Selvom det nu kun er få af os, der direkte er involveret i høstarbejdet, så må vi ikke glemme dens betydning.
Høst er højtid, høsten minder os om noget grundlæggende.
Den minder os om det daglige brød, om alt det vi dagligt lever af. Kornet lægges i jorden, for at det skal vokse sig modent til høst, bære mange fold og blive til mad for mange. I
kornets kerne er sommerens varme og næring bevaret. Så ikke uden grund, har der altid været knyttet mange traditioner
til høsttiden. Der har været holdt fester, og der bliver stadig
holdt fester, ligesom vi gør det i både Gurre og Tikøb. Førhen
var det nogen steder en tradition, at man pyntede det sidste
neg på marken, som en yndig pige. Man kørte så det forklædte neg hjem under stor jubel. Nogen brugte også i forbindelse med bagning af brød, at ridse et kors i brødet. Hver gang
man skar en skive af brødet, blev man så mindet om, at brødet og høsten er Guds gave til mennesker.
Vi fejrer da også høsten i kirken. Vi holder høstgudstjeneste.
Og selvom de færreste af os har skovlet korn eller har fået rifter af de stride stubbe, så ved vi godt, at hvis det ikke var fordi jorden gav afgrøde, så var vi her heller ikke. Vi bliver fattige mennesker den dag, vi holder op med at takke for og
påskønne det daglige brød. Vi bliver små mennesker, hvis vi
tror, der ikke findes noget større end os selv. Hvis vi glemmer at undres og forundres over det skaberværk, vi dagligt
træder ud i.
I Det Nye Testamente bruges billedet af hvedekornet om Jesus. Kornet lægges i jorden for at blive til liv for mange. Og
kornet møder vi igen i det brød, vi modtager i nadveren. I en
ny salme bruges der billeder fra høsten af både korn og druer, som forbinder det daglige brød med brødet og vinen
ved nadverbordet

Som korn fra mange marker
ud over jorden lagt
i dette brød på bordet
til ét blev sammenbragt
Gud fra hvert et sted
så vi til ét kan blive
i Himmerigets fred.
Fra tunge drueklaser
blev mange dråber saft
forenet her i vinen
der rummer Herrens kraft
Lad sådan kirken samles
fra hvert et land på jord
og bliv Guds familie
ved Himmerigets borg.

I Bibelen og salmebogen bruges der billeder fra det liv vi kender.
Billeder, der taler til os om det fundamentale ved livets opretholdelse. Det gøres der for på en helt konkret måde at fortælle os om,
hvad Gud giver os. Det, der kan være så uforståeligt og ubegribeligt, det bliver pludselig meget håndgribeligt, når vi får det fortalt gennem billeder af det vi kender. Her i kirken bliver kornet
derfor et billede på mere end det korn, vi kan købe i mel og grynposer. Det bliver et billede på liv og opstandelse. ”Giv os i dag
vort daglige brød” beder vi i Fader Vor. Og det daglige brød er
langt mere end rugbrødsskiverne i madpakken eller ved køkkenbordet. Det daglige brød, det er alt det, vi har brug for, for at kunne leve. Dagligt brød handler om meget mere end blot om at overleve. I den lille katekismus fra 1529, som står bag i vores salmebog, skriver Luther til bønnen ”Giv os i dag vort daglige brød”:
Hvad betyder det? Luther svarer:” Alt hvad der hører til livets ophold og nødvendighed, som mad, drikke, tøj, sko, hus, gård, marker, kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, godt vejr,
fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, gode naboer. Ja, sådan
skrev Luther for 500 år siden. Og selv om forklaringen indeholder ord og forhold, som er ændret, så er betydningen det ikke.
Mad, tøj, et hjem, en familie, gode venner, det er jo dog også,
hvad vi har brug for, for at kunne leve.Det vokser jo medens, vi
sover. Sådan skriver Aastrup i salmen ”Du gav mig o Herre en
lod af din jord”. Der er meget, som vi er herre over, og som vi
kan påvirke. Men der er grundlæggende forhold, hvor vi alene er
dem, der tager imod. Sådan er det i forholdet til Gud. Derfor har
vi stadigvæk al mulig grund til at takke for det daglige brød. Alt
det, der er med til at forny vores liv og give vores tilværelse fylde og indhold. Som sommerens varme og næring er bevaret i kornets kærne er Jesu liv, død og opstandelse bevaret i Guds ord, som
vi kommer i kirke for at høre. Det er det ord, der vil spredes, der
i dåben plantes i vort hjerte, som i nadveren giver os næring og
som vil bære mange fold i dit og mit liv - Gud til ære og vort medmenneske til gavn. Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

Koncert, kunst og kulturnat
KONCERT I TIKØB KIRKE

PIANOIMPROVISATIONER KULTURNATTEN fREDAG
DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.30

Ved kulturnatten i Tikøb den 16.
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 har med stor succes
spillet ved kulturnatten i Tikøb
de to foregående år, så der er
grundlag for at håbe, at det er en tradition, som er ved at udvikle sig. 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 16. 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 flygel.
Man er også velkomne i kirketårnet, hvor man bl.a. kan se
det gamle urværk og kirkens 2 store malmklokker fra 1700tallet. I Kirkeladen er der fernisering på en flot udstilling
med billedkunstner Henriette Skaastrup Jensen. Hun vil
selv være til stede og fortælle om sin kunst, og Menighedsrådet vil byde på et glas. Aftenen slutter i Kirkeladen
med koncert og underholdning ved SOS.
foreningen i TIKØB Vel mødt!

HØSTUDSTILLING
I KIRKELADEN
16. SEPTEMBER - 16. OKTOBER
med billedkunstner
HENRIETTE SKAASTRUP JENSEN
I forbindelse med Kulturnatten i Tikøb fredag den 16. september,
kl.19-21 holdes der fernisering på en udstilling med billedkunstneren Henriette
Skaastrup Jensen. Henriette er ud af en
yderst kreativ familie, opvokset i Frederikshavn med 5 søskende, hvor moderen
malede, 2 søskende kastede sig over keramik, 2 har flirtet med malerier og én også har hugget stenfigurer,
er Henriette Skaastrup den eneste af børneflokken som aldrig tidligere har forsøgt sig med kunstneriske udfoldelser.
Men da hun blev pensioneret i 2010, efter 21 år som jurist i transportbranchen, skulle det bare prøves, og uden forkundskaber af nogen art kastede hun sig hovedkulds ud i akvarelmaleri det første ½
år, oliemaleri det næste og prøver nu kræfter med pastelkridtet, som
er en særlig udfordring, fordi moderen Karen Eisenhardt var en fantastisk dygtig portrætmaler i netop denne genre. Med over 100 billeder som det foreløbigt er blevet til med varierende klassiske motiver
fra blomster, landskaber, stilleben frugter, portrætter og figurbilleder,
3 afholdte udstillinger og 3 i vente er der stadig fuld fart på den nye
passion så pensionisttilværelsen foregår bestemt ikke i nedsat tempo!
Familien tæller bagud malere helt tilbage til stavnsbåndets ophævelse og har rødder til Skagensmalerne, hvor oldemor Henriette (kusine til Anna Ancher) blev gift med Karl Madsen* én af de første unge malere der kom til Skagen i 1870’erne og som udover direktørjobbet på Statens Museum for kunst også blev den første direktør
på Skagens Museum da det blev etableret i 1928.
Karl Madsen gav Anna de første tegnelektioner og bragte siden malervennen Michael Ancher med til Skagen, hvor han giftede sig med
Anna i 1880, samme år som Karl Madsen havde giftet sig med Henriette Møller og Viggo Johansen med Henriettes lillesøster Martha
(bryllupsåret som det blev kaldt i kredsen). Henriette har boet 40 år
i Kokkedal, mens juristkarrieren blev varetaget i København, de seneste 5 år hos Dansk Erhverv i Chr.Den IV’s smukke gamle børsbygning i København, en fantastisk oplevelse og inspiration omgivet af kunst på alle sider fra Krøyers berømte børsbillede til Kluges
senere pendant. * Bogudgivelse om Karl Madsens forfatterskab og betydning for datidens kunstforum og Skagens Museum, mv. er under forberedelse.

håber alle har haft en god sommer

NYT FRA TIKøB MENIGhEDSRåD
Det var en meget positiv oplevelse at overvære Friluftsgudstjenesten ved
Esrum Sø 2. Pinsedag. Mellem 150 og 200 kirkegængere havde fundet
vej i det gode vejr til Sønderborggårds marker på Søbrinken. Den efterfølgende kirkekaffe i det fri var ligeledes velbesøgt. Friluftsgudstjenesten var fyldigt beskrevet dagen efter i Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis.
Af de mindre positive oplevelser er gentagne indbrud på Tikøb Kirkegård, som bl.a. er gået ud over graverens håndværktøj og maskiner. Tikøb Menighedsråd har derfor været nødt til at bruge nogle af vore sparsomme frie midler (hovedparten af Menighedsrådets budget er styret
udefra) til at forhindre en gentagelse.
Tikøb Menighedsråd er blevet kontaktet af Det Kongelige Danske
Kunstakademi, Konservatorskolen, angående et kandidatspeciale omkring "Polykromt Bemalede Døbefonte". Tikøb Kirkes fornemste inventar er den romanske døbefont fra ca. 1200 af skånsk sandsten og med
oprindelige farvespor bevaret både på kumme og fod. Den er dekoreret
med bladornament og langstrakte hvivlede blade. Skriftebåndet bærer
indskriften "Til ære for vor Herre Jesus Kristus og jomfru Maria og alle Helgener. Alexander gjorde mig." Dåbsfadet er sydtysk med motivet.
Bebudelsen (1575). Tikøb Menighedsråd har i foråret/sommeren 2011
givet tilladelse til en udtagning af mikroskopiske farveprøver, som så
bliver analyseret. Menighedsrådet venter meget spændt på den afsluttende rapport.
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Gravesen

høSTGuDSTJENESTE OG høSTFEST
I TIKøB 4. SEPTEMBER
Søndag den 4. september holder vi høstgudstjeneste og høstfest i Tikøb.
Vi begynder i Tikøb Kirke, kl.13. Kirken vil være pyntet i alle høstens
farver og under gudstjenesten medvirker børne- og ungdomskoret, børneklubben, spejderne med faner og Niels Jørn Jessen på trompet. 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 vil Ahrendts høstklædte hestevogn holde foran kirkedøren, og kører alle til høstfest hos Tikøb Dæk, Hornbækvej 450, med
aktiviteter og underholdning for både børn og voksne med halmborg,
havetraktor-træk og drageflyvning, kagekonkurrence og kræmmermarked. Grillen er tændt og man kan købe pølser, is, sodavand, vin, øl, kage og kaffe. Kom og vær med til en festlig eftermiddag.
Foreningerne i Tikøb.

SOGNEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
Fredag den 30. september
Sognepræst Hans Henrik Ross, Humlebæk vil fortælle om Jerusalem i
fortid, nutid og fremtid.
Fredag den 28 .oktober
Susanne Larsen, tidligere direktør i SAS, nu præsident for Røde Kors vil
fortælle om sit spændende liv.
Fredag den 25 .november.
Cand. mag René Juul, Østerbro, der til daglig underviser på Universitetet i
København , vil fortælle om Wien, som engang var Habsburgernes residensstad, Mozart, Beethoven og valsekongernes by, rig på kultur, historie
og arkitektur.
Fredag den 9. december.
Julefest med underholdning, sang og musik, julekaffebord og godter.
Juletræet vil være pyntet, og så skal vi naturligvis spille årets julebingo.
Fredag den 27. januar
Søofficer, foredragsholder og forfatter Per Herholdt Jensen vil med ord og
billeder fortælle om sin drømmerejse til Kina. Rejsen går til tre byer med
hver sit særpræg Hovedstaden Beijing, Shanghai ude ved kysten og endelig Guilin i et område i Sydkina, som kineserne selv opfatter som landets
absolut smukkeste.
Fredag den 24. februar
Med afsæt i sin bog ”Troldtøjets Sand” vil journalist og områderedaktør for
Frederiksborg Amts Avis Karl Erik Frederiksen, Tisvilde, give liv til gamle Nordsjællandske sagn og vandrehistorier. Han var indtil for et år siden
formand for foreningen bag Nordens største fortællefestival, der holdes i
Sagnlandet i Lejre hver pinse.

Sommeren har vejrmæssigt været en blandet fornøjelse, og at
Annemette Nissen var sygemeldt i 8 uger har naturligvis præget
sommeren i kirken. Vi har haft flere præster fra provstiet og pastor emeritus Knud Sloth til at forestå de kirkelige handlinger, når Hanne Storebjerg ikke var til rådighed. Men alt er forløbet fint. Annemette
er nu tilbage på arbejde, så vi ser frem til efteråret med vores sædvanlige kirkebetjening. Den nærmeste tid byder på vores festlige høstgudstjeneste og de specielle sandwichgudstjenester.

Søndag d. 13. november kl. 15-18 i Hornbæk Kirke.
Her kommer Hans Anker Jørgensen og Lisbeth Smedegaard Andersen
Endvidere medvirker organist Jan Reich.
Søndag d. 22. januar kl. 15-18 i Gurre Kirke
Her kommer Lars Busk Sørensen og Arne AndreasenEndvidere medvirker organist Henrik Schrøder.
Hans Anker Jørgensen er cand. theol. fra København 1977 og har været
præst for ”ugudelige” københavnere i næsten 30 år, bl.a. i Tingbjerg, på Islands Brygge og på Københavns Universitet. Er nu tekstforfatter og foredragsholder, og har udgivet ”Til fælles sang” – 38 salmer for store og små
mennesker (1986), ”Kærlighedens Søn” – salmer og sange til 2000-års festen (1999) og ”Frømandens kys” – gudelige viser og socialdemokratiske
salmer (2006). Han er repræsenteret med 6 salmer i Den Danske Salmebog
– af dem er 3 også i Højskolesangbogen. Nogle af salmerne er oversat til
svensk, norsk, tysk, færøsk, islandsk og engelsk.

Lisbeth Smedegaard Andersen er tidligere
sognepræst i Risskov og Holmens Kirke.
Hun har udgivet salmesamlinger, og bøger
om kunst og teologi, og er repræsenteret i salmebogen med 7 salmer.

Onsdag den 31. august starter BABYSALMESANG ved kirkesanger og
sangpædagog TINE GRÖNLUND. Undervisningen foregår i Tikøb
Kirke fra 10.00-10.45 og derefter er der mulighed for kaffemik i Kirkeladen til kl.12.
Alle børn fra 3 måneders alderen er velkomne. Det koster 200 kr. at
være med, og vi slutter til jul. Tilmelding til Tine Grönlund på 60680602.

Olivier Antunes & Jesper Lundgaard Duo

Hvis du gerne vil høre om, hvad kristendommen går ud på, og hvad det
vil sige at være døbt, så kom og vær med i BØRNEKLUBBEN.
Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præstevænget 14,Tikøb. Børn der
går i Familiehuset bliver hentet der og fulgt tilbage igen kl.16.00.
Det koster ikke noget at være med og alle børn er velkomne.
Vi starter ONSDAG DEN 31. AUGUST, KL.15.00.

Hellebæk, Hornbæk, Gurre og Tikøb kirker inviterer til to eftermiddage med indblik i tankerne og arbejdet bag moderne salmedigtning. Til
det har vi inviteret 4 forskellige salmedigtere, som alle vil give deres bud
på moderne salmer. Vi får mulighed for at synge nogle af salmerne sammen, og gennem diskussion og spørgsmål måske blive lidt klogere på
det med salmer.
Det er gratis at deltage, og der vil ved hvert arrangement være en god
pause med kaffe og kage.

Fredag den 27. april
Cand. phil i dansk, anmelder på bl.a. Weekendavisen, foredragsholder og
underviser Liselotte Wiemer vil fortælle om - Barnet, troen og kærligheden
- i Astrid Lindgrens univers.

ENESTåENDE JAzz-DuO I TIKøB KIRKE
SøNDAG 28. AuGuST KL. 16

Velkommen vi begynder onsdag 31 august kl. 15.00

Den fælles pinsegudstjeneste på Svend Madsens mark ved Esrum Sø
var en utrolig dejlig oplevelse, hvor alle sanser blev tilfredsstillet. Prædiken, sangen, musikken, naturen og vejret gik op i en højere enhed. Den
efterfølgende kirkekaffe fik deltagerne til at nyde samværet længe.

Hans Anker Jørgensen siger om arbejdet med
moderne salmer:
”Bortset fra trangen til at føre mig selv frem,
handler det om at give det videre, jeg selv har
modtaget, så glæden kan blive for hele folket
– også i næste generation”.

Fredag den 18. maj: Sogneudflugt

Det er to musikere indenfor
jazzens absolutte topklasse, som
denne sensommersøndag gæster
Tikøb Kirke. Begge musikere besidder et kolossalt musikalsk overskud, hvor virtuositet, sammenspil
og spontanitet smelter sammen til
en højere enhed. Olivier Antunes
og Jesper Lundgaard er i kraft af deres efterhånden mangeårige samarbejde
i stand til at skabe en levende og intim kontakt med publikum. Begge musikere er opfostret i den traditionelle jazz-stil med personligheder som Oscar Peterson og Niels-Henning Ørsted Pedersen som stilmæssige forbilleder. De lader det traditionelle og det eksperimenterende befrugte hinanden.
Med afsæt i kendte danske sange, salmer, spirituals og lidt fra den Amerikanske Songbook fabuleres der gennem jazzens tonesprog, og publikum tages med på en rejse ud i spontanitetens legende univers.
Der er gratis adgang til koncerten, men publikum har ved udgangen mulighed for at give et frivilligt bidrag til udgifterne i forbindelse med afholdelsen af koncerten.
Efter koncerten er der en lille reception i Kirkeladen, hvor publikum vil
have lejlighed til at hilse på de optrædende musikere.

NYT FRA GuRRE MENIGhEDSRåD

Kan en salme være moderne to eftermiddage om salmer i moderne tid og tankerne bag.

Fredag den 30. marts
Som optakt til påsken vil civilingeniør Jørgen Taagholt vise os sin film om
turen til Passionsspillet i Oberammergau. Filmen varer godt 60 minutter og
omhandler baggrunden for passionsspillet, turen gennem Tyskland, et ophold i Rothenburg, om Oberammergau og enkelte scener fra Passionsspillet, besøg på Schloss Neuswanstein, ophold i Tyrol samt hjemtur via Bayreuth.

KOM OG VÆR MED TIL BABYSALMESANG I TIKøB KIRKE.

BøRNEKLuBBEN I TIKøB

I GODT SELSKAB MED NYE
SALMEDIGTERE

Lisbeth Smedegaard Andersen siger om arbejdet med moderne salmer:
”Drivkraften bag moderne salmeskrivning er vanskelig at udtrykke kort,
bortset fra det naturlige i, at man som præst og teolog, med glæde ved de
gamle salmer, har lyst til også at forkynde evangeliet i nye salmer. Enhver
tradition skal fornyes, hvis den skal blive ved med at leve”.

MuSIK I GuRRE KIRKE
Søndag den 6. november kl. 16.00:
Allehelgenskoncert
Gabriel Fauré: Requiem
I 2011 genoptager vi traditionen med højtideligholdelse af Allehelgensdag
med en koncert i Gurre Kirke.
I år bliver koncertens hovedværk den franske komponist Gabriel Fauré’s
Requiem for kor, orgel og to solister. Med sit fine romantiske orgel er Gurre Kirke en ideel ramme for dette kendte og elskede senromantiske mesterværk. Koncerten indledes med Gabriel Faurés smukke Cantique de Jean Racine for kor og orgel.
Ved koncerten medvirker Nordsjællands Kammerkor og Tikøb og Gurre
Kirkers Ungdomskor under ledelse af Henrik Schrøder.
Der er fri entré.
Organist Henrik Schrøder

Gurre Menighedsråd søger nye medlemmer til næste års valg. Kontakt
os og få en snak, det er spændende frivilligt arbejde.
Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på indkaldelsen til menighedsmøde, som står nedenunder.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et godt efterår.
Vibeke O'Sullivan

INDKALDELSE TIL MENIGhEDSMøDE

søndag den 30. oktober 2011.

Gurre menighedsråd har hermed fornøjelsen at indkalde til Menighedsmøde, som afholdes umiddelbart efter højmessen kl. 10.30.
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.
Dagsorden for menighedsmødet.
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2010 og budget 2011 og 2012.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens
aktiviteter.
5: Evt.
Vel mødt.

høSTGuDSTJENESTE OG høSTFEST
I GuRRE 4. SEPTEMBER

Søndag den 4. september, kl.10.30 holder vi høstgudstjeneste i Gurre
Kirke. Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og under gudstjenesten medvirker kirkens kor og Niels Jørn Jessen på trompet. 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 købe kaffe, drikkevarer og pølser fra
grillen. Der vil være folkedans, harmonikamusik, sang, leg, lagkagekonkurrence, forskellige boder, traktorudstilling m.m. arrangeret af
Gurre Kirkes naboer, Gurre beboerforening og Gurre Menighedsråd.

NYT FRA hORSERøD
Sommeren er på mange måder en god tid i Horserød, fordi de indsatte kan være ude af barakkernen om dagen. Vores inspektør siger, at
omgivelserne i fængslet kompenserer for de dårlige bygninger.
For bygningerne bliver meget varme om sommeren. En indsat har målt
op til 34 gr. på sin celle om natten. Den temperatur tillader ikke megen søvn. I kirken har vi haft en dejlig midsommerfest med grillmad,
is og jordbær. Heldigvis var vejret godt, så det blev et rigtigt godt arrangement. Lidt vemodige blev vi også over, at lyset nu aftager, og vi
går den mørke tid i møde igen.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

