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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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Kalkmaleri Madonna
Måløv Kirke

Præsten har ordet

Julekoncerter

ADVENTSTID
Adventstiden nærmer sig med hastige skridt, den minder
os om, at julens højtid snart er indenfor rækkevidde. Vi
skal fejre at Jesu er kommet til os, som Kirkebladets forside så smukt illustrerer Jomfru Maria med det lille Jesusbarn. Vi går nu ind i en tid, hvor vi tænder lys midt i
mørket.
Vi er i november, hvor vi omsluttes af et sent morgenmørke og en tidligt aftenmørke.
Digteren Henrik Nordbrandt (f.1945) har skrevet i sin
digtsamling Håndens skælven i november, at året i Danmark har 16 måneder, hvor de yderligere måneder er november, november, november, november, der føles som
en grå og regnvåd vandring i mørke, hvor sommertiden er
slut, træernes grene står nøgne og vinteren banker på.
Men midt i mørket tænder vi altså dette første lys i adventskransen, vi går inden døre, væk fra mørket og måske
betragter vi mørket gennem lysets flamme. Vi tænder det
første lys allerede søn. d. 27. november. Lyset vi tænder
er ikke blot et almindeligt stearinlys, dette ene lys indvarsler en ventetid på noget, der skal til at ske, det minder os om, at Kristus er født ved juletid, og at vi i forventning skuer mod denne begivenhed, Kristi fødsel. På
latin er ordet for advent: adventus, det betyder: (at ankomme eller han kommer), vi venter simpelthen på Kristus komme og fødsel. Glæden ved denne begivenhed intensiveres for hver søndag i advent, hvor vi tænder atter
et lys. Men midt i juletravlheden, som reklamer og medierne allerede påbegynder midt i november er der også
mange lys der glimter, blå, røde og grønne, vi besnæres
måske af alle disse lys, lys fra butiksvinduer og fra byens
guirlander og plasticjuletræer, der drejer rundt med guldlametta. Vi prøver selv at kile lys ind i mørket, idet denne årstid ikke byder på mange lys-timer. Men det virkelige lys der skinner, er lyset fra det lille barn i krybben og
kan det lyse vores sind op? Jo, det kan det, fordi det lille
barn i krybben, Guds søn, er Guds kærlighedserklæring
til os mennesker, om at han elsker os alle ubetinget. Tænk
at livets skaber er kærlighed og elsker os alle ubetinget det kan skabe lys i enhver menneskesjæl. Vi ser frem til
at fejre det lille Jesusbarn´s komme til verden.
Det er et lys med et håb, der bryder et omsluttende november og decembermørke, men det væsentligste lys, der
tændes og brænder er det i adventskransen. Det er et lys
om et håb, der ikke kun vidner og Kristi fødsel, men det
har også et andet perspektiv der fremsætter Kristi genkomst, hvor Kristus kommer til os i sin himmelske skikkelse med guddommelig magt. Med adventstidens kom-

SØNDAG DEN 11. DEC. KL. 19.30
JULEKONCERT MED KØBENHAVNS KAMMERENSEMBLE

me fejer vi både Jesusbarnets fødselsdag og samtidig venter vi på Kristus komme på ny.
Hermed er mørket definitivt brudt. Glædelig advent.
Louise Kiær
”Natten er fremrykket, dagen er nær.
Lad os da aflægge mørkets gerninger
og tage lysets rustning på”
Romerbrevet 13,12

Nyt ansigt i Gurre – Tikøb
Da jeg har fået mulighed
for i den kommende tid
at arbejde i løntilskudsjob som præst i Tikøb Sogn og Horserød
Statsfængsel, vil jeg hermed kort præsentere mig
selv.
Jeg hedder Louise Kiær,
er 36 år, født og opvokset på Ærø. I dag bor jeg
på Sjælland med min
samlever og søn på snart
1 år.
Jeg blev teolog i 2010,
og har derefter været på Pastoralseminariet. For mig er det
at forkynde evangeliet en drivkraft i selve præstegerningen. Kristendommen er for alle, det er det glade budskab,
som enhver kan have glæde af at høre. Kristendommen
har noget at sige os mennesker, om vi står i de mest glædefulde øjeblikke i vores liv - eller sorgfulde.
Derfor ser jeg meget frem til den kommende tid, hvor jeg
i den grad kan prøve kræfter med præstegerningen.
Jeg glæder mig til at møde menigheden, og ser også frem
til et godt samarbejde med de 2 præster og andre ansatte,
samt menighedsrådene.
At jeg som nyuddannet også får mulighed for at virke som
præst i fængslet, er jeg meget taknemmelig over, og jeg
glæder mig til den menneskelige kontakt med de indsatte, og til at opleve at også dér er præstens virke værdifuld.
Jeg ser også frem til at prøve kræfter med bl.a. undervisning af konfirmander, andre kirkelige handlinger og hvad
der ellers rører sig i sognet.
På glædelig gensyn.
Louise Kiær

Præsterne og menighedsrådene ønsker

Københavns Kammerensemble blev grundlagt i 1978 af tre
gamle venner fra Københavns Sangskole. Det var Hans Gammeltoft-Hansen på fløjte, Gert Herzberg på Obo og Steen
Lindholm på cembalo.Derudover består ensemblet af Violinisten Wladislaw Marchwinski og Cellisten Anders Öberg.
Ensemblet har specialiseret sig i barokmusik og moderne musik. Gammelt og nyt. Barokmusikken, fordi det er et indlysende repertoirevalg for den særlige sammensætning af instrumenter. Men samtidig har Københavns Kammerensemble fået flere nulevende komponister til at komponere værker
til dem. Ved koncerten i Gurre Kirke spiller Københavns
Kammerensemble en blanding af gammelt og nyt.
Der er fri entré.

Sogneeftermiddage
SOGNEEFTERMIDDAGE
I KIRKELADEN
FREDAG DEN 25. NOVEMBER, KL. 14.30
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, KL. 14.30
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, KL. 14.30
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, KL. 14.30
Med afsæt i sin bog ”Troldtøjets Sand” vil journalist og områderedaktør for Frederiksborg Amtsavis 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.

SØNDAG 18. DEC. KL. 16.00
JULEKONCERT I TIKØB KIRKE
DE NI LÆSNINGER
Efter et par år med store symfoniske værker på programmet
ved julekoncerten i Tikøb Kirke vender vi tilbage til den mere traditionelle julekoncert med ”De ni Læsninger” efter engelsk tradition. Koncerten forløber som en genfortælling af
historien om Jesu fødsel i afvekslingen mellem læsningerne
og de hertil knyttede musikindslag.
På programmet er bl.a. nogle af de mest kendte engelske
Christmas carols i flotte arrangementer med overstemmer,
sådan som vi kender det fra de berømte engelske drengekor.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og
Ungdomskor og – som noget nyt – bliver de i år bakket op af
Nordsjællands Kammerkor. Korene bliver akkompagneret af
et lille strygerensemble og orgel.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

FREDAG DEN 30. MARTS, KL. 14.30
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.
FREDAG DEN 27. APRIL, KL. 14.30
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.
FREDAG DEN 18. MAJ
Sogneudflugt

alle en glædelig jul og et godt nytår

NYT FRA TIKØBS MENIGHEDSRÅD
Sensommeren og efteråret har budt på flere positive oplevelser omkring Tikøb
Kirke. Først en festlig Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest, derefter Tikøb Kulturnat, hvor Kenneth Lauritzen spillede egne værker på klaver i Tikøb
Kirke og aftenen sluttede af i Kirkeladen, hvor et veloplagt publikum hørte de
lige så veloplagte sangere fra SOS underholde med stor musikalitet. Kulturnatten bød også på en velbesøgt fernisering i Kirkeladen, hvor billedkunstneren
Henriette Skastrup Jensen meget levende fortalte om sine udstillede værker.
Menighedsrådet undersøger for tiden mulighederne for forsatsvinduer til Tikøb
Kirke og i den anledning har Per O. Gravesen (Næstformand) og Knud Sloth
(Kirkeværge) besøgt enkelte kirker i Nordsjælland. En af disse var Måløv Kirke med kalkmaleriet "Madonna fra Måløv", som er blevet kaldt "perlen blandt
den tidlige middelalders mange spor i de danske kirker" og "et hovedværk indenfor den romanske kunst i Europa". Kalkmaleriet blev fundet, da en del af
hvælvingerne i Måløv Kirke faldt ned i 1937, og det er usædvanligt velbevaret.
Forgyldningerne er originale ligesom den blå baggrund, der er baseret på farver
på basis af halvædelstenen Lapis Lazuli. Lapis Lazuli var i Middelalderen lige
så dyrt som guld og i den forbindelse skal det nævnes, at der er fundet spor af
forgyldning og Lapis Lazuli på Tikøb Kirkes døbefont.
De næste måneders aktiviteter, som omtales andetsteds her i Kirkebladet, starter med Juletræsfesten den 4. december 2011, der indledes med den festlige Familiegudstjeneste i Tikøb Kirke.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god jul og et godt nytår
Per O. Gravesen

JULETRÆSFEST I TIKØB
Hermed inviteres store og små til den årlige juletræsfest i Tikøb
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2011
PROGRAM:
Kl.14.00: FAMILIEGUDSTJENESTE med opførelse af krybbespillet
”SIMEON OG DRENGEN”.
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole.
Kirkens Børne- og Ungdomskor
Børneklubben
Mariekiksene med sang
Spejderne med faner
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
nye julesange. Der er juleunderholdning
og godte poser 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

JULEHJÆLP 2011
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, 3080 Tikøb, jan@km.dk.
Ansøgningsfrist 10. december.

JULEUDSTILLING I KIRKELADEN
2. DECEMBER - 2. JANUAR
Edith Bülow har
gennem mange
år interesseret sig
for kunst, har studeret kunsthistorie og gennem
mange år undervist børn i maling. Hun har
været bosat i Indien og altid haft
rejseblod i årene,
der har affødt
masser af inspiration fra andre
himmelstrøg. Er
uddannet
på
Audonicon
i
Skanderborg. Har fulgt adskillige kurser i tegning og maling bl.a. på Holbæk
Kunsthøjskole, Søtoftegaard og har været elev af Josef Salamon .
Edith Bülow arbejder med både olie, akryl, grafik, billedcollage og kridt. Hendes billeder bevæger sig mellem stof og form. Gennem denne bevægelse dukker det egentlige indhold frem af farveverdenen. Motivet fastholdes for derefter igen at transformeres til farve på et nyt niveau. Inspirationen kommer fra
lyset og oplevelsen af naturen og farverne er motivationen.

KAN EN SALME VÆRE MODERNE?

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

Hellebæk, Hornbæk, Gurre og Tikøb kirker inviterer til to eftermiddage med
Indblik i tankerne og arbejdet bag moderne salme digtning. Til det har vi inviteret nogle 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 m. kaffe og kage.

Efter den kolde og våde sommer har vi heldigvis haft et dejligt efterår med både sol og varm, men selvfølgelig også med rigtige efterårsdage med regn og
rusk. Som sædvanlig, må man vist sige, var vi utrolig heldige med vejret til
høstgudstjenesten og den efterfølgende høstfest. Det var en dejlig dag, hvor
mange Gurre borgere store som små deltog.
I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af Gurre Kirke, har vi fået vinduerne malet udvendig. Trappen foran kirken har fået en større renovering, da
de sidste vintres hårde vejr havde sat den i en meget dårlig stand.
Gurre Menighedsråd byder cand. theol. Louise Kiær velkommen. Louise bliver ordineret i Sct. Olai kirke den 30. oktober og skal de næste seks måneder
hjælpe vores to præster, for på den måde at få indblik i præstegerningen.
I den mørke tid, som vi nu går ind i, nyder vi specielt indendørs aktiviteter, og
her byder Gurre Kirke på mange dejlige arrangementer. Den 4. december har
vi familiegudstjeneste, den 11. december kl. 19.30 julekoncert og den 18. december De ni Læsninger. Vi glæder os til at se jer i kirken.
Gurre Menighedsråd ønsker jer alle en glædelig jul.
Vibeke O’Sullivan

SØNDAG DEN 13. NOVEMBER, KL.15-18
I HORNBÆK KIRKE
Her kommer Hans Anker Jørgensen og Lisbeth Smedegård Andersen
Organist Jan Reich

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 4. DECEMBER, KL.10.30
Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne - og Ungdomskor med
Luciaoptog og trompetisten Niels Jørn Jessen.
Efter gudstjenesten er der adventshygge med juleboller/kaffe og juleværksted.

Fredag den 2. december, kl.15-17 holdes der
FERNISERING
på en udstilling med billedkunstner
EDITH BÜLOW fra Espergærde
Edith Bülow vil være til stede under ferniseringen og der serveres kaffe/the
/kage eller et glas vin.

GOSPELWORKSHOP FOR KONFIRMANDER
TORSDAG DEN 19. JANUAR, KL.16,00 – 19.30
Som led i konfirmandundervisningen arrangeres der GOSPELWORKSHOP
for årets konfirmander i Kirkeladen i Tikøb med Helene Dahl fra Nødebo.
Helene Dahl har masser af erfaring med konfirmander og Gospel og har en
stor evne til at få alle med i glæden.
Formålet er at konfirmanderne bliver rystet sammen og får en sjov fællesoplevelse og at både konfirmanderne og deres forældre, samt alle andre der har
lyst, oplever en anderledes gudstjeneste end den traditionelle. Workshoppen
afsluttes nemlig med gospelgudstjeneste, kl.19.00-19.30 i Tikøb Kirke, hvor
alle er meget velkomne.

KYNDELMISSE I GURRE OG TIKØB
ONSDAG DEN 1. FEBRUAR, KL.17.30
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Tikøb Kirke med lyset og mørket som tema. Under gudstjenesten medvirker kirkens Børne - og Ungdomskor, Børneklubben og konfirmanderne.
Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager i Kirkeladen.

NYT FRA HORSERØD

SØNDAG DEN 22. JAN. KL.15-18 I GURRE KIRKE
Her kommer Lars Busk Sørensen og Arne Andreasen.
Organist Henrik Schrøder

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE
ONSDAG DEN 4. JANUAR, KL.17.30
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 7. MARTS, KL.17.30
FASTELAVN I GURRE OG TIKØB KIRKER
SØNDAG DEN 19. FEBRUAR, KL 10.30 & 14.00

FOREDRAG MED SOGNE- OG FÆNGSELSPRÆST
BIRGITTE KJÆR MIKKELSEN
DEN 28. FEB. 2012 KL. 19.30 I GURRE KIRKE.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu og få en festlig dag med familien.

Efteråret er for alvor på vej i Horserød som så mange andre steder. De indsattes kommentar er, at det er lettere at blive låst inde, når det er mørkt og koldt
udenfor.
I fængselskirken har vi den glæde at have haft 3 bryllupper for nylig. Det er
af betydning for hele fængslet, når der sker noget glædeligt i kirken, og brudeparrene er meget lydhøre og opmærksomme.
Den 25. oktober kommer Johannes Møllehave og holder foredrag i kirken. Det
ser både ansatte og indsatte frem til, og d. 2. november kommer Ester Brohus
og er i fængslet en hel dag for at synge på alle lukkede afdelinger og til sidst
i kirken.
I december skal vi have julefest for familierne og julegudstjeneste og julemiddag d. 24. december.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

VI SYNGER JULEN IND I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 18. DECEMBER, KL.10.30
Traditionen tro synger vi – efter engelsk tradition - julen ind med
”DE NI LÆSNINGER”
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 Henrik Schrøder og Annemette Nissen.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på gløgg.

Foredrag med sogne- og fængselspræst Birgitte Kjær Mikkelsen den 28. februar 2012 kl. 19.30 i Gurre Kirke.
Om ’Tanker før, under og efter cykelturen med Team Rynkeby fra Danmark
til Paris sommeren 2011’.
Kom og hør dette spændende foredrag med Birgitte der til daglig arbejder som
sognepræst ved Sct. Olai Kirke og som fængselspræst ved Helsingør Arrest.
Birgitte meldte sig som frivillig rytter til sommerens 2011 Team Rynkeby tur
til Paris. De cirka 1200 kilometer til Paris der skulle overstås på 7 dage gav
mange tanker.
Formålet med Team Rynkeby er at samle penge ind til Børnecancerfonden, og
det var netop dette velgørende formål, der fangede Birgittes interesse.
Vel mødt til denne spændende og anderledes beretning.

