TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
AUGUST

TIKØB GURRE PRÆST

19.8. 11.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

26.8. 12.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

2.9. 13.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

9.9. 14.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen

		

Høstgudstjeneste

16.9. 15.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

23.9. 16.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

30.9. 17.s.e.trinitatis

19.30

10.30

Annemette Nissen

OKTOBER
9.00

Hanne Storebjerg

10.10. Sandwichgudstjeneste -

17.30

Hanne Storebjerg

14.10. 19.s.e.trinitatis

9.00

10.30 k)

Annemette Nissen

21.10. 20.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

28.10. 21.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

10.30 k)

NOVEMBER
4.11. Alle helgens dag
11.11. 23.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

9.00

10.30 k)

Annemette Nissen

-

17.30

Hanne Storebjerg

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

14.11. Sandwichgudstjeneste
18.11. 24.s.e.trinitatis
k) Kirkekaffe

Kirketaxa

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.

September - Oktober - November 2012

TIKØB og GURRE KIRKER

SEPTEMBER

7.10. 18.s.e.trinitatis

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

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.

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

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.

TIKØB MENIGHEDSRÅD

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,
Sabroesvej 15 C, 2. tv, 3000 Helsingør

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. december 2012.
Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.
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Præsten har ordet

Koncerter, kunst og kulturnat

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012
Tirsdag den 13. november er der menighedsrådsvalg i
Danmark. Ved den lejlighed skal der vælges nye medlemmer til Tikøb og Gurre menighedsråd, henholdsvis
7 og 5 personer, der sammen med sognepræsterne skal
udgøre menighedsrådene i de to sogne for de næste 4 år.
Menighedsrådet har mange opgaver og skal træffe
mange beslutninger, som berører alle beboere i sognet. Bl.a. skal menighedsrådet administrere kirkebygningen, vedligeholde den og sikre dens værdier. Det
samme gælder kirkegården, præstegården og præstegårdsjorden. Der skal laves budgetter efter kirkeskatten
i kommunen og budgetterne skal naturligvis overholdes. Menighedsrådet foretager præstevalg og medvirker ved valg af biskop og provsti- og stiftsudvalg.
Desuden skal menighedsrådet som sin fornemste opgave sørge for at kirken ”kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst”, som der står i menighedsrådsløftet. Det vil sige, at menighedsrådet i samarbejde med sognepræsterne skaber gode rammer for
sognearbejdet og også gerne medvirker aktivt ved forskellige arrangementer. Det kunne være Baby-salmesang, Børneklub, Børne-Ungdomskor, Spejderarbejde,
Konfirmationsforberedelse, udgivelse af Kirkebladet,
Sogneeftermiddage, Foredrags-Sangaftener, Kirkekoncerter, Skole-Kirkesamarbejde, samarbejde med
områdets andre foreninger og nabosognene, forskelligartede gudstjenester og arrangementer, som knytter sig
til årets højtider, såsom gudstjenester under åben himmel til pinse, familiegudstjenester til fastelavn, påske,
høst og jul, og sandwich-gudstjenester. For at alle disse
aktiviteter kan foregår, ikke at forglemme søndagens
gudstjenester og de kirkelige handlinger, dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser, er det nødvendigt
at have et godt personale. Personalet ved kirkerne er ansat af menighedsrådet, som dermed også er ansvarligt
for, at de forskellige personalegrupper trives, efteruddannes og udfører deres arbejde.
Menighedsrådsarbejdet er et spændende arbejde, hvor
der skal samarbejdes på kryds og tværs. Samarbejde
mellem de enkelte menighedsrådsmedlemmer, personale og præster. I fremtiden skal der også arbejdes på
tværs mellem sogne i provstiet. Folkekirken står nemlig overfor store udfordringer i fremtiden. Det dalende
medlemstal, der hovedsalig skyldes den udbredte sekularisering, den økonomiske krise og teologiske uover-

ensstemmelser, og de høje lønninger gør, at vi er tvunget til at se på, hvordan vi kan få mest ud af pengene,
og hvordan vi kan skabe de mest attraktive stillinger.
Valgret og valgbarhed har i hovedtræk enhver der er
medlem af Folkekirken, er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller alternativt har haft fast bopæl i Danmark
uafbrudt i et år forud for valgdagen. Der er desuden
en række specielle bestemmelser, f.eks. vedrørende
ansatte ved kirkerne og vedrørende sognebåndsløsere.
Den fulde beskrivelse af valgreglerne fremgår af ”Cirkulære om valg til menighedsråd den 13. november
2012”, som kan findes på Ministeriet for Ligestilling
og Kirkes hjemmeside (www.km.dk). Rent praktisk
gennemføres valget ved opstilling og indsendelse af
kandidatlister, hvorom der stemmes. Opstilles der kun
én liste aflyses valghandlingen, det såkaldte fredsvalg.
Senest den 19. oktober bekendtgør valgbestyrelsen de
indkomne lister og eventuelle listeforbund.
Hvis også du går og tænker på om det er i orden at lukke
tomme kirker? Om folkekirken stadig er for folket? Om
det er vigtigt, at vores børn lærer noget om kristendommen? Om hvad vil du med din kirke, og hvordan vil du
gerne den skal se ud i fremtiden?
I hvert fald er det de spørgsmål og en del flere, som
stilles af Landsforeningen for menighedsråd op til menighedsrådsvalget den 13. november 2012. Også i Tikøb og Gurre sogne er der brug for kræfter, som ønsker
at være med til at arbejde for vores fælles kirke. Der
er som sagt mange forskellige, spændende og udfordrende opgaver. Så kom og vær med. Lær din kirke at
kende og vær med til at udvikle dens fremtid - for ingen
af os ønsker at undvære den!
Orienterende møde:
TIKØB MENIGHEDSRÅD: TORSDAG DEN 6.
SEPTEMBER, KL. 19.00 I KIRKELADEN.
Valgbestyrelse: Per Gravesen, Poul O. Larsen, Annemette Nissen (www.tikobkirke.dk)
GURRE MENIGHEDSRÅD: TORSDAG DEN 13.
SEPTEMBER, KL. 19.00 I GURRRE KIRKE.
Valgbestyrelse: Mette B. Joanesarson, Vibeke
O´Sullivan, Ulla D. Hultqvist. (www.gurrekirke.dk)
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

KULTURNAT I TIKØB
FREDAG DEN 21. 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 velkommen i kirketårnet, hvor man bl.a. kan se det gamle urværk
og kirkens 2 store malmklokker fra 1700 tallet. I
Kirkeladen er der fernisering på en stor udstilling
med billeder af kunstneren Kaare Paludan Seedorff, som vil være til stede. Han vil fortælle om
sin kunst og menighedsrådet byder på et glas.
Aftenen slutter i Kirkeladen med koncert med Julie Albrechtsen fra Espergærde.
Alle er velkomne til at deltage i denne spændende
aften, hvor man kan se Tikøb som den levende by
den er, ikke blot i hallen, i klubhuset, i kirken og
Kirkeladen, men ud over hele byen.
Foreningerne i Tikøb.

MUSIK I TIKØB KIRKE

KULTURNATTEN
FREDAG DEN 21.SEPTEMBER KL. 19.30
Pianoimprovisationer ved Kenneth Lauritzen

Ved kulturnatten i Tikøb den 21. 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
tre foregående år. 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

AAKJÆR I TONER

SØNDAG DEN 7. OKTOBER KL. 16

Jazz-duoen Christina von Bülow og Søren Kristiansen
spiller Aakjær sange
Der venter publikum en enestående oplevelse, når jazz-duoen
Christina von Bülow på fløjte
og sax og Søren Kristiansen,
piano, spiller deres udtryksfulde fortolkninger af Jeppe
Aakjær sange.
Begge musikere hører til blandt
eliten af danske jazzmusikere
og har i årenes løb modtaget
flere fornemme priser.
Koncerten forløber i to afdelinger med en lille pause i midten
og varer til ca. kl. 17.30.
Se evt. flere informationer om
koncerten og musikerne på
http://www.aakjaerduo.dk/.
I forbindelse med koncerten er menighedsrådet vært
med en lille forfriskning.
Der er fri entré ved koncerten.

MUSIK I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 16.00
Allehelgenskoncert - Maurice Duruflé: Requiem

Traditionen tro højtideligholdes
Allehelgensdag med en koncert
i Gurre Kirke.
I år bliver koncertens hovedværk den franske komponist
Maurice Duruflés Requiem for
kor, orgel og solister. Med sit
fine romantiske orgel er Gurre
Kirke en ideel ramme for dette
kendte og elskede senromantiske mesterværk.
Ved koncerten medvirker Nordsjællands Kammerkor
akkompagneret af Allan Rasmussen, Frederiksberg
Kirke. Desuden medvirker mezzosopranen Ulla Wittenburg. Dirigent er Henrik Schrøder.
Der er fri entré ved koncerten.

håber alle har haft en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Tikøb var i Sommerlorry den 16. juli 2012. I en halvtimes udsendelse
blev der talt positivt om den aktive landsby og kirken blev nævnt ved
flere lejligheder. Det blev også nævnt, at landsbyens beboere er meget
bevidste om, at det er vigtigt, at der lokalt støttes op om de forskellige
forretninger, institutioner og aktiviteter, så disse ikke forsvinder. Nu
skal der være Menighedsrådsvalg den 13. november 2012 (som nævnt
andetsteds i bladet) og her er det også af betydning, at der støttes op
om valget.
“Menighedsrådene er den sidste rest af et gammeldags folkestyre”
skriver Søren Voxted (medlem af menighedsrådet i landsbyen Fløng) i
magasinet “folk & kirke”, som Helsingør Stift har udsendt i anledning
af Menighedsrådsvalget 2012. I samme magasin skriver Inge Lise Pedersen (formand for Landsforeningen af Menighedsråd): “Folkekirken
er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk
en mulighed for af få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig
lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder
for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken.”
Derfor: Mød op til orienterings- og opstillingsmødet i Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb, den 6. september 2012 kl. 19.00
For Tikøb Menighedsråd
Per O. Gravesen

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST
I TIKØB
Søndag den 9. september holder vi høstfest i Tikøb. Vi begynder med
gudstjeneste i Tikøb Kirke, kl.14.00. Kirken vil i dagens anledning være
pyntet i alle høstens farver og kirkens kor, trompetisten Camilla Jensen
og KFUM Spejderne fra Tikøb medvirker.
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 Ahrendts høstklædte hestevogn foran kirkedøren og vil køre alle børn rundt i Tikøb, og derefter holder vi høstfest i
Kirkeladen, hvor der vil være høstkaffebord, sang og underholdning ved
bl.a. multikunstneren Martin Ingleby, som vil underholde os med tryl
og klovneri, og spejderne som vil stå for en masse sjove konkurrencer.

KOM OG VÆR MED
TIL BABYSALMESANG I TIKØB KIRKE
Onsdag den 29. august starter BABYSALMESANG i Tikøb Kirke ved
kirkesanger og sangpædagog Tine Grönlund. Undervisningen foregår i
Tikøb Kirke fra kl. 10.00-10.45 og derefter er der kaffemik i Kirkeladen
til kl.12.00.
Alle børn fra 3. måneders alderen i både Gurre og Tikøb sogne er velkomne. Det koster 200 kr. at være med, og vi holder afslutning til jul
sammen med fædrene og bedsteforældrene.
Tilmelding til Tine Grönlund på 60680602

BØRNKLUBBEN I TIKØB
NU SKAL DU BARE HØRE!!!!!

Børneklubben starter igen onsdag
den 5. september, kl. 14.00. I Børneklubben hører vi de fantastiske
fortællinger i Bibelen, hører om
hvad det vil sige at være døbt, deltager i familiegudstjenesterne til
høst, jul, fastelavn, påske og pinse,
tegner, maler, synger, danser, leger, spiser frugt og kager og har det sjovt
og slutter med hestevognstur gennem den ny udsprungne bøgeskov til
Anemoneøen i Gurre Sø. Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Børn, der går i Familiehuset, bliver hentet der og
fulgt tilbage igen kl.15.00. Det koster ikke noget at være med og alle
børn er velkomne.
På gensyn! Rita og Annemette

SENSOMMERUDSTILLING I KIRKELADEN
31. AUGUST – 20. SEPTEMBER - STOF TIL EFTERTANKE

KRISTINE GARDE er præstedatter, præst og teologisk ph.d. Hun har
i snart 15 år forsket i retsteologiske og kirkeretlige forhold inden for
folkekirken, så nu bruges præstekjolen kun lejlighedsvis.
Ved siden af forskningen arbejder Kristine Garde seriøst med den særlige
form for billedkunst, hvor materialet primært består af stoffer i alskens
typer og farver. Hun har udviklet forskellige teknikker og anvender især
tredimensionale udtryk, som fremhæver bevægelsen i stofbillederne og
giver dem dybde.
Ikke overraskende er inspirationskilden især Bibelens store fortællinger,
som de fleste kender fra deres skolegang. Udstilleren omsætter nogle
af disse fortællinger i et frit formsprog med et stilfærdigt ønske om, at
billederne gerne må give ”stof til eftertanke” hos beskueren.
FERNISERING FREDAG DEN 31. AUGUST KL. 15-17
Kristine Garde byder på en let
servering og et musikalsk indslag ved ægtefællen Peter Garde
(klaver) og hans kusine Susanne
Bojesen (fløjte), der vil spille et
par satser af Kuhlaus ”Grande sonate” i a-moll.
Relief: Grafisk regnbue
(100 x 120), 1 Mosebog 9, 13 ff.

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
FREDAG DEN 28. SEPTEMBER, KL. 14.30:
BILLEDER OG ORD FRA EN REJSE TIL MALTA

Bent Eikard og Ove Spangkow vil fortælle om Maltas rige og komplekse historie, som er 7000 år gammel og som fascinerer den dag i dag.

FREDAG DEN 26. OKTOBER, KL.14. 30:
MENNESKELIV OG DE FIRE ÅRSTIDER

Ejvind Nielsen, kunstner og tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus,
vil causerer over emnet menneskeliv og de fire årstider.

FREDAG DEN 30. NOVEMBER, KL. 14.30:
TOLSTOJ´S FORFATTERSKAB

Cand. jur. og BA i litteraturvidenskab Jesper Møller Andersen, København, vil
fortælle om den store russiske forfatter Leo Tolstoj - om hans liv og tanker, som
de kommer til udtryk i hans store værker Krig og Fred samt Anna Karenina.

FREDAG DEN 14. DECEMBER, KL. 14.30:
JULEFEST

Julefest med sang, musik, julekaffebord, godter og underholdning. Juletræet vil
være pyntet, og så skal vi naturligvis spille årets julebingo.

DE NYE KONFIRMANDER
De nye konfirmander begynder undervisningen TORSDAG DEN 6.
SEPTEMBER i Kirkeladen, Præstevænget 14,Tikøb. Der er indskrevet
34 konfirmander.
Hold I: Torsdage 08.00-09.15
Hold II: Torsdage 14.30-15.30

INTROGUDSTJENESTE FOR
KONFIRMANDER OG FORÆLDRE
Søndag den 30. september, kl.19.30 holdes der en alternativ aftengudstjeneste i Tikøb Kirke med pianisten og komponisten Kenneth Lauritzen
ved kirkens flygel. Gudstjenesten er tænkt som en introduktionsgudstjeneste for alle konfirmanderne og deres forældre - men alle er meget
velkomne!
Efter gudstjenesten er der traktement og orientering i Kirkeladen.

FÆLLES SOGNEAFTEN

HORNBÆK, HELLEBÆK, TIKØB OG GURRE SOGNE INVITERER TIL EN FÆLLES AFTEN I HELLEBÆK KIRKE,
TORSDAG DEN 24. OKTOBER, KL.19.30,
hvor professor Erik A. Nielsen og Sune Auken (far og søn) vil holde
foredrag om: KØN OG KRISTENDOM I DANSK SALMEDIGTNING. KINGO, BRORSON OG GRUNDTVIG.
Det er tanken at følge opbruddet fra den patriarkalske lutherske kristendom hos Kingo over højsangs-forvandlingerne af den pietistiske
kønsidentitet frem til Grundtvigs nye helhedssyn på kærligheden som
både jordisk og himmelsk virkelighed. Erik A. Nielsen tager sig af det
tidlige. Sune Auken af det senere.
Kom og vær med til en spændende aften

HØSTUDSTILLING I KIRKELADEN
21. SEPTEMBER - 21. OKTOBER

MED BILLEDKUNSTNER KAARE PALUDAN SEEDORFF
I forbindelse med Kulturnatten i Tikøb fredag den 21. september, kl.1921 holdes der fernisering på en udstilling med billedkunstneren Kaare
Paludan Seedorff.
Kaare Paludan Seedorff er inspireret af den impressionistiske stilart,
men har også arbejdet med andre ismer, bl.a. symbolismen. En del af
billederne er malet i Frankrig og bærer selvfølgelig præg af det, mens
andre af billederne er malet i Danmark, men de er alle brikker i en fortsat
fortælling om det vi ser - en visualisering og en digtning af temaer omsat
til kunstnerens billedsprog.

EFTERÅRSUDSTILLING
I KIRKELADEN
TIL SOGNEEFTERMIDDAGEN
FREDAG DEN 26. OKTOBER, KL.14.30
med kunstner og tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus holder vi samtidig FERNISERING PÅ EJVIND NIELSENS
UDSTILLING AF MALERIER OG SKULPTURER.

NYT FRA HORSERØD
Sommeren gør en forskel i Horserød. Lyset påvirker os alle, så vi bliver
gladere.
I sommer har højdepunktet i fængselskirken været min 60 års fødselsdag
d. 25. juni. Den blev markeret med en fest i kirken med koncert ved koret
og lagkage i massevis og cigaretter. De indsatte havde samlet ind, så jeg
fik en meget fin gave: 2 sjaler og en taske.
De ansatte samlede ind, og pengene er blevet sendt til kirkens projekt:
Samtalegrupper for børn af indsatte under Røde Kors.
Jeg har så også måttet lave lagkage ude på de lukkede afdelinger, som
ikke må komme i kirken. Alt i alt er der blevet spist 20 lagkager og 10
kg jordbær. Hvor mange cigaretter der er røget, har jeg ikke styr på.
Festen har varet længe, og den har skabt samling i fængslet og løftet
os alle sammen lidt op. Det er blevet helt tydeligt, hvad fester gør ved
mennesker, og hvor vigtigt det er at holde dem.
Hanne Storebjerg
Horserød Statsfængsel

SØMANDSKIRKER OG SØMANDSKOR!

DEN 8. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 ER DER FOREDRAG
OM DE DANSKE SØMANDSKIRKER I UDLANDET TILSAT
SHANTYSANG I GURRE KIRKE.
Denne efterårsaften kommer Bo Nygaard Larsen fra ’Danske Sømandsog Udlandskirker’ og holder foredrag om danske sømandskirker i udlandet, deres historie, livet i og omkring kirkerne og meget mere.
Helsingør Sømandsforenings Shantykor vil synge nogle af de shanties,
arbejdssange, der blev anvendt før i tiden på skibene.
Velkommen til en anderledes aften i Gurre Kirke.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Til november er det igen tid til menighedsrådsvalg. Vi holder orienteringsmøde den 13. september kl. 19.00 i Gurre Kirke, efterfulgt af opstillingsmøde. Vi har en dejlig kirke i Gurre, så rammerne er i orden, men
det er menigheden, som sammen med præsterne og menighedsrådet,
skal udfylde disse rammer og udnytte rummet på bedste vis til glæde
for os alle. Derfor kom og vær med, deltag i mødet, kun på den måde
får I indflydelse på, hvordan vores kirke skal udvikle sig de næste år.
Vi skal have valgt et par faste medlemmer til menighedsrådet og nogle
suppleanter. Det ville også være dejligt, hvis nogle Gurrebeboere ville
melde sig som frivillige, som kunne give en hånd med i forbindelse med
aktiviteter i kirken.
Efteråret byder på sandwichgudstjenester, høstgudstjeneste (husk det er
kl. 10.00 ) med efterfølgende Høstfest. En spændende aften i Hellebæk
Kirke med Erik og Sune Auken arrangeret i fællesskab med de tre sogne
Hornbæk, Hellebæk og Tikøb, og en interessant og livlig aften i Gurre
Kirke, hvor Bo Nygaard Larsen fortæller om De Danske Sømands- og
Udlandskirker og Helsingør Sømandsforenings Shantykor synger.
Der har været travlhed på kirkegården i sommerens løb, al den megen regn
har fået alt til at gro, men nu kan man sidde på de nye bænke foran kirken
og nyde resultatet af anstrengelserne. I løbet af efteråret vil stensætningen
ud mod Gurrevej blive sat i stand, det kan give lidt trafikproblemer, men
reparationen er nødvendig af sikkerhedsmæssige grunde.
Den 30. september har vi det årlige lovpligtige Menighedsmøde efter højmessen, kom og hør hvad menighedsrådet har beskæftiget sig med det
sidste år og hvad planerne er for næste år. Læs mere andet sted i bladet.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et godt efterår
Vibeke O’Sullivan

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST
I GURRE
SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER, KL. 10.00

holder vi høstgudstjeneste i Gurre Kirke. Kirken vil være pyntet i alle
høstens farver og under gudstjenesten medvirker kirkens kor, Camilla
Jensen på trompet og KFUM Spejderne fra Tikøb med faner. 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 kan 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.

INDKALDELSE TIL MENIGHEDSMØDE
SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER 2012.

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.
På mødet, der forventes at tage en lille time, vil der blive aflagt beretning
om menighedsrådets virksomhed i 2011 samt rådets planer for 2012 og
frem. Yderligere vil der bliver en kort gennemgang af sidste årsregnskab
og det kommende års budget. Gurre menighedsråds beretning 2011 er at
finde på kirkes hjemmeside, hvorfra den kan printes. www.gurrekirke.dk
Dagsorden for menighedsmødet.
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2011 og budget 2012.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens aktiviteter.
5: Evt.

Iflg. menighedsrådslovens bestemmelser om menighedsmøder gælder:
- at kun folkekirkemedlemmer bosat i Gurre Sogn og sognebåndsløsere til
sognets præster har adgang til mødet.
- at stemmeret på mødet har alene dem, som har stemmeret til
menighedsrådsvalg i Gurre Sogn.
Vel mødt.

