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Friluftsgudstjeneste, Østre Stejleplads i Hornbæk
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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.

TIKØB-GURRE
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Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
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Præsten har ordet
Korsets lys, korsets gåde
Nogle kirker i kommunen gik i 2007 sammen om
at forære Helsingør Hospital et maleri med navnet ”Korsets lys, korsets gåde”. Både Tikøb og
Gurre har været med i denne gave, da folk fra hele kommunen bisættes fra hospitalets kirkesal.
Christine Østergaard forstår at male, så det rører
alle slags mennesker. Der er mange mørke stunder i kirkesalen, når det gælder død og bisættelse. Men der er også mange lyse stunder, når en
psykisk syg finder hvile ved at se på maleriet, og
når der er gudstjeneste, hvor ritualet løfter os op
over det alt sammen.
Billedet er særligt aktuelt ved påsketid, da det er
skrevet over det sidste vers i den folkekære salme ”Hild dig frelser og forsoner” DDS 192.
”Ja, jeg tror på korsets gåde
Gør det frelser af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister
Ræk mig hånd, når øjet brister.
Sig vi går til Paradis”
Det har inspireret Christine Østergaard, at
Grundtvig i samme vers har både korsets gåde og
Paradis, og det er jo den spændvidde og det
drama, som finder sted i påsken.
Det er gådefuldt, at Jesus døde på korset i dybeste afmagt og smerte. Han følte sig endda gudsforladt. Langfredag er sorgens, smertens og forladthedens dag. Det er gådefuldt, at det skulle ske.
Det er gådefuldt, at Gud skulle vise sin magt på
den her måde. Der er dog nogle få lyse ord Langfredag, da Jesus på korset siger til røveren ved siden af: ” I dag skal du være med mig i Paradis”.
Disse ord har lyst op i mange fængselsceller.
Endnu mere gådefuldt er det så, at Jesus opstod
fra de døde påskemorgen. Det var ikke smerten,
sorgen og gudsforladtheden, som fik det sidste
ord. Da kvinderne kom ud til graven påskemorgen, var den tom, og en engel fortalte dem, at de
ikke skulle være bange, for Jesus var opstået fra
de døde. De skulle skynde sig tilbage til disciplene og fortælle, hvad der var sket. Senere mød-

Konfirmation 2012
GURRE KIRKE

STORE BEDEDAG DEN 4. MAJ, KL.10.00
Emma Sofie Brauer, Smedebakken 26 B, Gurre, 3490 Kvistgård
Mikala Christiansen, Ørumgårdsvej 2, Gurre, 3490 Kvistgård
Franziska Josephine Iff, Gurrevej 395 B, Gurre, 3490 Kvistgård
Sarah Teodora Jung Mathiassen, Klyveren 20, 3070 Snekkersten
Ida Marie Marie Ringgaard, Munkegårdsvej 47 C, 3490 Kvistgård
Simone Ahlmann Petersen, Harreshøjvej 35, 3080 Tikøb
Thea Uhrbrand, Munkegårdsvej 8, 3490 Kvistgård
Kasper Stenbock Andersen, Gurrevej 447, Gurre, 3490 Kvistgård
Simon Christiansen, Ørumgårdsvej 2, Gurre, 3490 Kvistgård
Hans Peter Jensen, Vandværksvej 50, 3490 Kvistgård
Frederik Tingsø Mogensen, Gurrevej 312, Gurre, 3000 Helsingør
Gregers Jens-Ole Schwarz, Kongevejen 308 E, 3490 Kvistgård
Niels-Jakob Schrøder, Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb

Sogneudflugt
TIL SYDSKÅNE
FREDAG DEN 18. MAJ 2012
Kl.
07.55
08.05
08.15
09.00
10.00

TIKØB KIRKE

SØNDAG DEN 6. MAJ, KL.9.30

te de Jesus i en anden skikkelse, og de kendte
ham på røsten og brødsbrydelsen.
Påskens begivenheder er gådefulde. Guds planer
er gådefulde. Ikke desto mindre er disse begivenheder hele den kristne kirkes grundlag. Det
kristne håb har sit udspring i påskens begivenheder. Og det betyder, at der efter hver Langfredags
mørke kommer en lys påskemorgen. Der er ikke
nogen smerte, sorg, angst og forladthed, som er
så stor, at der ikke bagefter venter en påskemorgen. Der er intet Langfredags mørke, der er så
mørkt, at der ikke følger en påskemorgen efter.
Derfor er påsken også håbets fest.
For mange mennesker kan Langfredag være meget lang og mørk, og det kan være svært at forestille sig, at den nogensinde får en ende. Men det
gør den, siger kristendommen, for det mærkelige bagvendte er, det ofte er det usynlige, som er
mest virkeligt.
God påske
Hanne Storebjerg

Præsterne og menighedsrådene ønsker

Karen Buchardi Clausen, Ålekistevej 24, 3250 Gilleleje
Rebekka Skatvedt Dinesen, Ørnholmvej 28, 3070 Snekkersten
Juliane Helena Fjalland, Kollerødvej 27, 3450 Allerød
Hannah Sophia Ravn Herskind, Fredensborgvej 32, 3080 Tikøb
Emilie Østergaard Knudsen, Bøgebakken 25, 3000 Helsingør
Bianca Line Madsen, Gl.Banegårdsvej 3.2.th, 3000 Helsingør
Ida Sofie Majgaard, Søholmvej 40, 3480 Fredensborg
Laura Marie Nyberg, Dragstrupvej 19, 3250 Gilleleje
Natascha Arenze Ulrich, Bøgebakken 3, 3000 Helsingør
Tobias Funk Andersen, Kongevejen 114, 3480 Fredensborg
Theodor Valentin Gerard Fritz, Fiolgade 23 F, 3000 Helsingør
Elias August Lager, Stokholmsvej 29 D, 3060 Espergærde
Laurits Honoré Rønne, Ndr. Strandvej 59 G, 3000 Helsingør
Daniel Leonardo Scandura, Rosenvænget 7 A, 3480 Fredensborg
Valdemar Emil van Hauen, Poluxvej 9, 3100 Hornbæk

SØNDAG DEN 6. MAJ, KL.11.30
Salli Baran, Halvdansvej 10, 3080 Tikøb
Natascha Emilie Bosholt, Frodesvej 12, 3080 Tikøb
Line Bülow Clausen,Vøggsvej 29, 3080 Tikøb
Nicoline Frederikke Jevanord, Præstegårdsvej 18, 3080 Tikøb
Mischa Lykke Grome Schirmer Knop, Lottesmindevej 7, 3080 Tikøb
Julie Nielsen, Helgesvej 15, 3080 Tikøb
Anne-Sofie Bejstrup Otterstrøm, Tinkerupvej 15, 3080 Tikøb
Charlotte Jungstrøm Poulsen, Buen 27, 3490 Kvistgård
Lasse Bruun Andersen, Munkesøvej 12, 3490 Kvistgård
Sixten Storm Garfield Bachmann, Danstrupvej 44, 3080 Tikøb
Christian Bannow, Sydkrogen 6, 3490 Kvistgård
Oliver Holm Hansen, Præstegårdsvej 7, 3080 Tikøb
Victor Holm Hansen, Præstegårdsvej 7, 3080 Tikøb
Emil Madsen, Tinkerupvej 18, 3080 Tikøb
Mikkel Roat Madsen, Hornbækvej 453, 3080 Tikøb
Casper Petersen, Fredensborgvej 12, 3080 Tikøb
Sebastian Steinhausen Steen, Fredensborgvej 26 C, 3080 Tikøb
Martin Wardahl Zillmer, Hjaltesvej 12, 3080 Tikøb

11.30

12.30

14.00
15.00
16.00
17.00
18.30

PROGRAM
Afgang Kvistgård
Afgang Tikøb Kirke
Afgang Gurre Kirke
Vi sejler fra Helsingør til Helsingborg
Vi besøger Evelöv Kirke.
Kirken er fra 1100-tallet og har meget
fine kalkmalerier
fra det kendte Evelöv værksted
Formiddagskaffe/the (medbragt)
Ankomst Svaneholms Slot
Introduktion og rundvisning i slottes
museum, som rummer et af Sveriges
fineste egnsmuseer.
Middag i slottes kendte og
velrenommerede restaurant
”Svaneholms Slotts Gästgifveri ”
Herefter spadseretur i slottes
dejlige park
Afgang til Falsterbo og Skanör
Eftermiddagskaffe/the på ”Skanörs
Gästgifvaregård
Vi besøger ”Ravmuseet i Höllviken”
Afgang
Forventet hjemkomst

Turen koster 400 danske kroner og inkluderer
bus, færge/broafgift, entreer, middag, formiddagskaffe(medbragt) og eftermiddagskaffe og
rundvisninger og letøl/ mineralvand til middagen. Drikkevarer derudover må betales ekstra.
Tilmelding til sognepræst Annemette Nissen:
Tlf. 49758002 eller mail: jan@km.dk

alle en glædelig påske

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
December-aktiviteterne omfattede bl.a. en velbesøgt afslutning med
fællessang og bankospil på årets sidste sogneeftermiddag, derudover en
festlig julekoncert med De Ni Læsninger. Så nu er alle de øvrige aktiviteter med fest, farver og fordybelse i 2011 forbi og vi har taget hul på
2012.
Søndag den 15. januar var der fernisering i Kirkeladen, hvor Annie
Thygesen Andersen havde ophængt en række malerier under temaet
"Farver i kunsten". Kunstneren gennemgik sin udstilling og fortalte, at
hun ser sine billeder som en dagbog, men også som temaer. Maleriernes farver var lyse og klare (og de passede fint med farverne i Børnenes Altertavle) og farverne kunne måske også tages som et varsel om
forårets komme. Det blev en spændende og anderledes fernisering, især
da to af gæsterne bidrog med henholdsvis oplæsning af digte og spansk
skønsang som kommentar til kunstnerens gennemgang af de udstillede
malerier.
Sidst på året 2011 blev en interessant og velskrevet bog, som også er
godt illustreret, præsenteret ved et velbesøgt arrangement i Abbedsalen på Esrum Kloster. Bogen hedder "Kirker omkring Esrum Kloster"
og den kan varmt anbefales. Der er tale om tretten kirker i Nordsjælland med tilknytning til Esrum Kloster og den første, der beskrives er
Tikøb Kirke. Tikøb Kirke er en af Danmarks ældste og bedst bevarede
teglstenskirker (byggeriet af skibet påbegyndtes ca. 1175) og ifølge bogen er den "en af landets smukkeste munkestensbygninger". Munkestenene kom til Danmark omkring 1160 og var et nyt byggemateriale,
som var fleksibelt i brug, men det krævede til gengæld omhu og indsigt
at producere stenene, så der var en hel del prestige og godt håndværk i
at bygge i munkesten. De, der byggede Tikøb Kirke, har uden tvivl hentet en hel del inspiration ved Klosterkirken i Esrum, det ses på de fine
buefriser udvendigt øverst på murene og på den indvendige korskranke, der adskilte kor og skib - sporene efter korskranken findes stadig i
kirken i dag. Bogen indeholder også et bud på, hvordan den bemalede
døbefont har set ud, det bliver spændende, om det ligner forslaget fra
kandidatspecialet fra Konservatorskolen.
Søndag den 19. februar 2012 fejres Fastelavn i Tikøb Kirke og Kirkeladen. Derudover vil Kirkeladen i løbet af foråret være rammen om
Påskefejring, Skærtorsdagsaften, maleriudstillinger og Sogneeftermiddage.
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Graves

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE
SKÆRTORSDAG AFTEN DEN 5. 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.
Kom og vær med til en stemningsfuld aften.

PÅSKEFEJRING I TIKØB KIRKE
PALMESØNDAG DEN 1. APRIL, KL.14
Holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE i Tikøb Kirke. Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne- Ungdomskor og Børneklubben med
passionsspillet ”Påske i Jerusalem” Efter gudstjenesten er der fejring
i Kirkeladen, hvor vi skal synge forårssange, male påskeæg, pynte
påsketræ og lege gamle påskelege.

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
2012/2013
ONSDAG DEN 7. MARTS, KL.16-18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb
DÅBS/ NAVNEATTEST MEDBRINGES
KONFIRMATIONER 2013
Tikøb Kirke: Store Bededag, fredag den 26. april kl. 9.30 +11.30
Gurre Kirke: Søndag den 28. april, kl.10.00

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
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.
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
Se andetsteds i bladet

FORÅRSUDSTILLING I KIRKELADEN
DEN 16. MARTS - 16. APRIL
Mit navn er Helle Vibeke. Jeg er
født i 1967 og bor i Havreholm,
hvor jeg også har mit atelier. De
senere års succes og efterspørgsel
efter mine malerier har gjort at
jeg nu lever og arbejder som fuldtidskunstner.
Jeg arbejder som regel med store
billedstørrelser i intense farver
og farvekombinationer. Tanken
er at skabe både glæde, kraftfuldhed og sensualitet i samme udtryk. Jeg er nok mest kendt for
mine store close-up blomstermotiver, men har de seneste år arbejdet med andre områder, såsom close-up af mønstre i naturen, undervandsmotiver og mennesket. Se mere på www.hellevibeke.dk.
Der holdes fernisering fredag den 16. marts, kl.15-17,
hvor kunstneren vil være tilstede
Der serveres vin/snacks og kaffe med kage

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde: Mette Joanesarson næstformand, Orla Johansen kontaktperson og kirkeværge, Anders Tranberg bygningskyndig og Vibeke O'Sullivan formand.
På efterårets menighedsmøde gav flere af deltagerne udtryk for, at de
var glade for de forskelligartede aktiviteter som foregår i Gurre Kirke. Andre sognebørn fortæller os det samme, og det glæder menighedsrådet.
Her i 2012 lagde vi i januar ud med en salmedigter eftermiddag, hvor
vi fik indblik i hvorledes digtere arbejder med tilblivelsen af en salme
og vi havde også mulighed for at synge nogle helt nye moderne salmer. Det var nogle meget interessante timer. Næste spændende foredrag foregår den 28. februar, hvor teolog Birgitte Kjær Mikkelsen vil
fortælle os om Team Rynkeby. Birgitte cyklede sidste sommer til Paris med Team Rynkeby.
I Gurre Kirke har vi en meget dygtig organist og en sanger med en dejlig stemme, som sørger for den musikalske del af gudstjenesterne.
Derudover deltager der også ofte børn ved højmesserne, og de er fra
Henrik Schröders børne- og ungdomskor: Børnene synger utrolig godt
og det oplevede vi ved familiegudstjenesten den 4. december, hvor de
også gik Lucia. I løbet af foråret bliver der mulighed for at høre dem
til forårskoncerten i Gurre Kirke og ved den fælles udendørs pinsegudstjeneste i Hornbæk (se datoer mm. inde i bladet).
Som tidligere nævnt er der Menighedsrådsvalg i år. Det er vigtigt, at I
viser jeres interesse for kirken og vores lokale samfund. Der er mange måder man kan deltage i arbejdet og derved få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig i de kommende år. Hvis I har lyst til at høre
nærmere om mulighederne, så ring og få en uforpligtende snak med
et af menighedsrådsmedlemmerne.

MUSIK I GURRE KIRKE
KENNETH LAURITZEN – PIANOIMPROVISATIONER
SØNDAG DEN 11. MARTS KL. 16.00

GUDSTJENESTE I DET FRI
2. PINSEDAG DEN 28. MAJ, KL.11.00
For 4 år siden tog en smuk tradition sin begyndelse i sognene Hornbæk, Hellebæk, Gurre og Tikøb med 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri.
I år samles vi på Østre Stejleplads (stejlepladsen øst for havnen) i
Hornbæk og holder gudstjeneste, hvor præsterne fra alle 4 sogne medvirker. For den musikalske side står organist Jan Reich. Pigekoret fra
Hornbæk samt Børne- og Ungdomskorene fra Gurre og Tikøb medvirker med sang.
Gudstjenesten er for alle og
finder sted 2. Pinsedag den 28.
maj, kl.11.00. Medbring evt.
en klapstol og madkurv!
På festligt gensyn!

LANGFREDAG I GURRE KIRKE
Langfredag den 6. april, kl.16.00
er der traditionen tro liturgisk gudstjeneste i Gurre Kirke. I år er det
medlemmer af HELSINGØR KAMMERKOR, der sammen med organist Henrik Schrøder og sognepræst Annemette Nissen, som liturg
fremfører Lisbeth Smedegård Andersen’s ”LANGFREDAG DRAMA
”. Værket er skrevet i 2006 og er korsvejsandagter, som man kender
dem fra middelalderlig fromhedstradition, der særligt betragter Jesus
som den lidende menneskesøn eller ”Herrens lidende tjener” fra
Jer.53. Selve grundlaget er passionsberetningen i evangelierne, idet
der dog er suppleret med legendestof. Musikken er skrevet af Preben
Andreassen Der er fri adgang, og der loves på forhånd en smuk oplevelse.

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. Han har med stor succes spillet ved kulturnatten i Tikøb de tre foregående år, og man
har indtryk af, at flere og flere har fået øjnene op
for kvaliteten i Kenneth Lauritzens musik. Derfor er det en stor glæde nu, at kunne byde velkommen til Kenneth Lauritzen i Gurre Kirke.
Gå ikke glip af denne mulighed for en anderledes og spændende og
nærværende musikalsk oplevelse! Man kan læse meget mere om Kenneth Lauritzen på www.myspace.com/kennethlauritzen

FORÅRSKONCERT I GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30
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. I de seneste
år er flere medlemmer af kirkernes
børne- og ungdomskor ud over sangen begyndt at udfolde deres musikalske talenter på forskellige instrumenter. Derfor kan publikum glæde sig til et program rigt på klanglig variation med flere instrumenter. Programmet er rigt afvekslende
med værker hentet fra både det klassiske og det rytmisk repertoire, så
der vil være noget for enhver 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.

Menighedsrådet ønsker alle et godt forår.
Vibeke O'Sullivan

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT TIL
ANEMONEØEN I GURRE SØ
Onsdag den 25. april holder Børneklubben sin årlige forårsudflugt.
Vi kører i hestevogn gennem den nyudsprungne bøgeskov og slutter
med at grille sammen med alle forældre. Herefter holder Børneklubben sommerferie. Vi begynder igen til september.

SANDWICHGUDSTJENESTER I GURRE KIRKE
ONSDAG DEN 7. MARTS OG ONSDAG DEN 9.MAJ, KL.17.30
Der serveres sandwich efter gudstjenesterne.
Alle er meget velkomne!

PÅSKEFEJRING I GURRE KIRKE
PALMESØNDAG DEN 1. APRIL, kl.10.30
holder vi PÅSKE-FAMILIEGUDSTJENESTE i Gurre Kirke Under
gudstjenesten medvirker kirkens kor og efter gudstjenesten er alle
velkomne til fejring i kirken, hvor vi skal synge forårssange, male
påskeæg og lege gamle påskelege.

NYT FRA HORSERØD
December måned i Horserød var en blanding af gode fælles arrangementer i kirken, bl.a. havde vi en dejlig familiegudstjeneste med 50
pårørende udefra og så den julesorg, som bliver så intens i december i
et fængsel, hvor man er skilt fra sine nærmeste. Alligevel blev juleaften en god oplevelse i både arresten og i kirken. Tikøb menighedsråd
havde bevilget en æske chokolade til hver indsat i arresten. Det vakte
stor glæde og rørelse. Julemiddagen i kirken var også meget hyggelig,
ikke mindst fordi maden var helt i top. Men kort efter nytår forsvandt
hyggen brat. To indsatte døde med to dages mellemrum, og det medfører megen rørelse i sådan et lille samfund, som fængslet er. Vi havde to velbesøgte mindehøjtideligheder i kirken, og det var en hjælp for
os alle, og på trods af alt går livet videre.
Hanne Storebjerg

