TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
NOVEMBER
TIKØB
11.11. 23.s.e.trinitatis
9.00
14.11. Sandwichgudstjeneste
18.11. 24.s.e.trinitatis
10.30
25.11. S.s.i kirkeåret
9.00

GURRE
10.30 k)
17.30
9,00
10.30

PRÆST
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen

DECEMBER
2.12. 1.s.i.advent

14.00
10.30
Annemette Nissen
Advent/julefamiliegudstjenester
9.12. 2.s.i.advent
10.30
9.00
Annemette Nissen
16.12. 3.s.i.advent
9.00
10.30
Annemette Nissen
23.12. 4.s.i.advent
ingen
10.30
Annemette Nissen
Vi synger julen ind
24.12. Juleaften
16.30
15.00
Annemette Nissen
25.12. Juledag
10.30
ingen
Hanne Storebjerg
26.12. 2. Juledag
ingen
10.30
Annemette Nissen
30.12. Julesøndag
10.30
ingen
Hanne Storebjerg
JANUAR
1.1. Nytårsdag
6.1. Hellig 3 k.søndag
13.1. 1.s.e.h.3 k.
20.1. 2.s.e.h.3 k.
27.1. Septuagesima
FEBRUAR
3.2. Seksagesima
10.2. Fastelavn
17.2. 1.s.i fasten
24.2. 2.s.i fasten

ingen
16.00
10.30 k) 17.30 s)
Vi synger julen ud
9.00
10.30
10.30
9.00
9.00
10.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg

17.30
10.30
Kyndelmissefejring
14.00
10.30
Familiegudstjenester
10.30
9.00
9.00
10.30

Annemette Nissen

MARTS
3.3. 3.s.i fasten
10.30
9.00
k) kirkekaffe
s) sandwichgudstjeneste

Kirketaxa

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

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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Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

JULENAT
af Sven Havsteen-Mikkelsen

Præsten har ordet
Julens fred og glæde
Der er en meget populær julesang, som ikke står i
salmebogen, men alligevel bliver sunget over alt
i landet ved fællesskabsstiftende julearrangementer. Det kan være i foreninger, klubber, menigheder og kirker. Det drejer sig om: ”Der er noget i
luften”.
Nogle synes den sang er sentimental, selvom de
gladelig synger med på den. Hvis ”Der er noget i
luften” er sentimental, så er den mere end det. For
den handler om de dybeste lag i kristendommen
og de dybeste lag i menneskers sind.
Det sidst vers lyder sådan her:
”Oh, kom til os alle, du højtidens drot
Om lokken er gylden og håret er gråt.
Udbred dine hænder
Mens lysene brænder
Og skænk os din fred.
Thi evig, ja evig er glæden
Når Du følger med.”
Det her er ikke overfladisk sentimentalitet. I det
her vers synger vi om kristendommens fred og
glæde, som mennesker i alle aldre længes efter.
Når menneskesindet fyldes af fred og glæde, så
får nutiden evighedskarakter. Eller sagt på en
anden måde: gudsrige bliver virkelighed midt i
hverdagen.
Julefreden kan indfinde sig fra juleaftens gudstjeneste og til anden juledag med. Der er der ikke
meget liv på gader og stræder. Men det er ikke
ensbetydende med, at der er fred og glæde i vores
sind og i vores familiesammenhæng.
I alle mennesker findes længslen efter fred og
glæde, og denne længsel bliver særlig stærk i december måned. Set i lyset af englenes budskab
om frelse, fred og glæde bliver ondskab og split-

telse særlig svær at håndtere. Julen minder os om,
hvad vi egentlig er skabt til: et liv i fred og glæde.
På den baggrund bliver det særlig svært at se sig
omkring i verden – både lokalt og internationalt.
Og det allersværeste er at se på vores familie og
netværk, hvor vi selv er en del af det onde, som
finder sted.
Der er så mange ting vi fortryder, og i bagklogskabens klare lys kunne være gjort anderledes. Den
erkendelse bliver særlig skarp ved juletid, når vi
hører juleevangeliet og synger julesalmer og julesange om fred og glæde. Men netop den erkendelse kan åbne vores sind, så de dybeste længsler
bliver berørt, og da bliver nutiden fyldt med fred
og glæde og får dermed evighedskarakter.
I snart 30 år har jeg holdt jul sammen med mennesker på bunden af samfundet – i Underdanmark.
Her har mennesker ikke så meget at miste. Den
både psykiske og fysiske afmagt er stor, og hvor
fortidens gerninger har fået fatale konsekvenser.
Alligevel bliver julens budskab på den baggrund
meget intenst, og freden og glæden kan jage de
mørke tanker bort - i alt fald et stykke tid.
Jeg vil ønske for os alle, at juleglæden vil omfavne
julesorgen, og at julefreden vil sænke sig over vores jul og det nye år.
Hanne Storebjerg

Præsterne og menighedsrådene

Koncerter og kunst
JULEKONCERT i Tikøb Kirke
SØNDAG 9. DECEMBER KL. 16.00
G.F. Händel: Messias

Der er lagt op til en begivenhed langt ud over det sædvanlige ved årets julekoncert i Tikøb Kirke.
Nordsjællands Kammerensemble opfører i samarbejde med
Tikøb og Gurre Kirkers Kor
G.F. Händels berømte og elskede værk Messias for kor, solister
og orkester.
Værket, som består af 3 dele,
varer fra Händels hånd næsten
tre timer. Derfor er det blevet
Pernille Bruun
almindeligt, at fremføre en reduceret version, hvor kun værkets første og tredje del spilles.
Således bliver det også i Tikøb,
hvor koncerten således kommer
til at forløbe med to afdelinger
på hver ca. 45 minutter. Koncertens anden afdeling indledes
med det populære Hallelujahkor fra Messias’ anden del.
Ulla Kudsk Jensen
Nordsjællands Kammerensemble, som er et ensemble bestående af både kor og orkester, blev
stiftet i 2003 af Henrik Schrøder og har i årenes løb optrådt
mange gange i Tikøb og Gurre
Kirker. Vokalensemblet består
af semiprofessionelle sangere
fra Nordsjælland, som alle har
stor erfaring og dyb lidenskab
Tomas medici
for at synge i kor. Instrumentalensemblet, som består af førende musikere med speciale i
barokmusik, spiller på originalinstrumenter, hvilket giver en
blød og sart klang, som ligger
tæt op af den klang, musikken
har haft i sin egen tid. Nordsjællands Kammerensemble er et
fleksibelt orkester med en fast
Hans Lewaetz
grundstamme, som kan udvides,
når det er nødvendigt. Ved denne koncert tæller orke-

stret 11 musikere: 7 strygere, obo, 2 trompeter, pauker
og orgel. Alle musikere hører til blandt toppen af danske
orkestermusikere.
Solistensemblet består af Pernille Bruun (sopran), Ulla
Kudsk Jensen (alt), Tomas Medici (tenor) og Hans Lawaetz (bas) – alle sammen sangere, som har vundet stor
anerkendelse som oratoriesangere.
Nordsjællands Kammerensemble ledes af Henrik Schrøder, som er organist ved Tikøb og Gurre kirker.
Ved koncerten medvirker som nævnt også Tikøb og
Gurre Kirkers Kor, som i disse år er inde i en kolossal
udvikling. Koret har i de senere år med stor succes medvirket ved flere symfoniske koncerter.
Billetter til koncerten kan købes ved indgangen fra
kl. 15. Entré 100 kr (børn halv pris).
Entréindtægten går til dækning af udgifterne i forbindelse med koncertens afholdelse.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

MUSIK I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 23. DECEMBER KL. 10.30
Musikgudstjeneste – ”De ni Læsninger”
Vi synger julen ind i Gurre kirke med ”De ni læsninger”
efter engelsk tradition. Gurre og Tikøb Kirkers Børne- og
Ungdomskor vil sammen med kirkesanger Tine Grønlund synge dansk og udenlandsk advents- og julemusik,
som knytter sig til læsningerne. Desuden medvirker Helene Schrøder på fløjte og Camilla Jensen på trompet.
Tilrettelæggelse og musikalsk ledelse: Henrik Schrøder.
Efter musikgudstjenesten byder menighedsrådet på
gløgg og brunkager.

EFTERÅRSUDSTILLING
I KIRKELADEN
I november-december og indtil den 19. januar udstiller kunstner og tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken i Århus EJVIND NIELSEN sine MALERIER OG SKULPTURER i Kirkeladen.
Der bliver rig mulighed for at lære kunstneren
nærmere at kende til sognenes dag lørdag den 19.
januar, kl. 10-16 i Kirkeladen.
Udstillingen er åben i Kirkekontorets åbningstider
(se andetsteds i bladet)

ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Tikøb Kirke har fået nyt menighedsråd, idet kun tre af de tidligere medlemmer genopstillede og der skal vælges syv personer. Ved opstillingsperiodens afslutning var der kun indkommet én liste, så der bliver tale
om aftalevalg den 13. november 2012. Det nye menighedsråd består af
Per O. Gravesen, Poul O. Larsen, Svend Madsen, Hans Schiønnemann,
Rita Gundersen, Jette Jacobsen og Charlotte Mathiassen. Som stedfortrædere er valgt Birte Kaas, Jens-Allan Haugaard Pedersen, Nanna
Skibsted og Karin Ingleby. Når disse linier læses, har der været afholdt
det konstituerende møde, hvor formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge er valgt (dette vil fremgå af næste kirkeblad).
Tikøb Menighedsråd har haft den store sorg at miste Poul Larsen, som
er død efter kortere tids sygdom. Poul Larsen var meget engageret i
Tikøbs foreninger (bl.a. som formand for Kulturforeningen) og har været kirkeværge og medlem af menighedsrådet. Han var værdsat i hele
Tikøb for sin energi, sin hjælpsomhed og sit gode humør. Æret være
Poul Larsens minde.
Tikøb Kirke og Kirkelade har igen i år været ramme om høstgudstjenesten og den efterfølgende høstfest, ligesom begge steder var en festlig
del af Tikøb Kulturnat (se billeder på http://www.tikob.dk/), som afsluttedes med sang ved Julie MeeRa Albertsen i Kirkeladen. Der har været
fernisering på tre udstillinger i Kirkeladen: en sensommerudstilling den
31. august ved Kristine Garde, en høstudstilling den 21. september (Kulturnatten) ved Kaare Paludan Seedorf og en efterårsudstilling den 26.
oktober ved Ejvind Nielsen. Ferniseringen den 26. oktober var en del af
rækken af Sogneeftermiddage, som sammen med de øvrige aktiviteter
lyser op her i vintermørket.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god jul og et godt nytår
Per O. Gravesen.

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
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.
FREDAG DEN 25. JANUAR, KL.14.30:
”PÅ SLÆDEREJSE MED SIRIUS”.
Rasmus Rohde, tidligere chef for Sirius-patruljen, vil holde foredrag
om årets gang ved Sirius, og hvad det indebærer af spændende og atypiske arbejdsopgaver i Nordøstgrønlands barske og vilde natur - det
hele krydret med smukke billeder, små anekdoter og korte spændende
filmsekvenser.
FREDAG DEN 22. FEBRUAR, KL.14.30:
”DET GLADE HJERTE LEVER LÆNGST”
Inge og Erling Møllehave vil causerer over deres antologi ”Det glade
hjerte lever længst - om livskunst, lykkestunder og levet liv”.
FREDAG DEN 22. MARTS, KL.14.30:
”EN GAMMEL KONSULS BEKENDELSER”
Advokat Bo Lindgren, tidligere svensk konsul, vil fortælle om det svenske konsulat i Helsingør og hvad dertil hører.

FASTELAVN I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 10. FEBRUAR.

Søndag den 10. februar holder vi FASTELAVN i Tikøb. Vi begynder
med en festlig gudstjeneste for store og små, hvor Kirkens Børne-og
Ungdomskor og Børneklubben medvirker og slutter med at slå katten af
tønden (Spejderne), lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller.
Alle er meget velkomne, og vi glæder os til at se alle børn udklædte.

VINTERUDSTILLING I KIRKELADEN
1. FEBRUAR -1. MARTS

Finn Rasmussen er født i
Helsingør i 1944 og kom i
ung alder i kontakt med udøvende malere i Helsingør.
Det begyndte hos fuglemaleren Leif Rydeng, i hvis
hjem og atelier på Esrumvej
Finn Rasmussen fik den første indføring i træsnit, akvarel og oliemaleri. Senere
modtog han undervisning
hos den kendte portrætmaler Hans Christian Bærenholdt, Helsingør.
Som 17 årig debuterede han på den censurerede Kunstnerne Påskeudstilling i Århus.
Af seneste betydelige udstillingsoplevelser Finn Rasmussen har haft er
den, at han blev inviteret til at udstille på Biennalen i Firenze i december
sidste år. Her blev indbudt kunstnere fra 75 lande. Det var en stor oplevelse for ham at deltage på denne store udstilling, hvor han var tilstede
alle dagene og kom i kontakt med utrolig mange interessante kunstnere
og samlere fra hele verden.
I januar i år oplevede han endvidere det glædelige, at Helsingør Kunstforening kårede ham som årets kunstner.
Se endvidere www.gallerirasmussen.dk
Der holdes fernisering i Kirkeladen fredag den 1. februar,
kl. 15-17, hvor kunstneren vil være til stede.

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
GURRE KIRKE KL. 15.00
TIKØB KIRKE KL. 16.30
KYNDELMISSEFEJRING

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR, KL. 17.30 I TIKØB
Søndag den 3. februar inviteres små og store i både Gurre og Tikøb
sogne til Kyndelmissefejring. Vi begynder med en kort gudstjeneste i
Tikøb Kirke, kl. 17.30 med lyset og mørket som tema. Under gudstjenesten medvirker kirkernes Børne- og Ungdomskor, Børneklubben og
konfirmanderne. Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager
i Kirkeladen.

JULETRÆSFEST I TIKØB

Hermed inviteres store og små til den årlige juletræsfest i Tikøb
SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012
PROGRAM:
Kl. 14.00: FAMILIEGUDSTJENESTE med opførelse af Sigurd
Barretts musical
”EN KONGE I EN KRYBBE”
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole
Kirkens Børne-og Ungdomskor
Spejderne med faner
Camilla Jensen 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 julesalmer/sange. Der er juleunderholdning og godteposer
til alle børn.
KL. 17.00 JULEFESTEN SLUTTER
Billetter á 45 kr. kan købes i Tikøb Brugs. Billetten er samtidig betaling
for gløgg og æbleskiver til de voksne, sodavand, æbleskiver og godteposer til børnene.

HORNBÆK, HELLEBÆK,
GURRE OG TIKØB SOGNE
INVITERER TIL SOGNENES DAG

”OM KUNST, KRISTENDOM OG MENNESKELIV”
LØRDAG DEN 19. JANUAR, KL.10-16 I KIRKELADEN,
PRÆSTEVÆNGET 14, 3080 TIKØB
med tidligere sognepræst ved Ravnsbjerg Kirken i Århus og fuldtidskunstner EJVIND NIELSEN OG MARIANNE GYLDENKÆRNE,
præst ved den Danske Kirke i Paris og kunstner.
Ejvind Nielsen og Marianne Gyldenkærne vil denne dag sætte fokus
på menneskelivet og pointere vigtigheden af, at have en grundholdning
og et sigte med sit liv. De vil gennem inddragelse af litteratur og kunst
(Martin A. Hansen, Kerstin Ekmann, Svend Havsteen Mikkelsen og
Maja Lise Engelhardt m.fl.) belyse centrale temaer og problem stillinger, som forhåbentlig kan være med til at give mere livsindsigt, livsmod
og livskvalitet.
Undervejs spiser vi frokost sammen.
Det koster 75 kr. pr. deltager til mad + kaffe/te. Af hensyn til traktementet er der tilmelding til Kirkekontoret i Tikøb tel. 49758083 eller
brpe@km.dk

FASTELAVN I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 10. FEBRUAR

Søndag den 10. februar, kl. 10.30 holder vi FASTELAVN i Gurre Kirke.
Vi begynder med en festlig gudstjeneste for store og små og slutter med
at slå katten af tønden, lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. Vi
glæder os til at se alle børn udklædte og alle er meget velkomne.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådet var utrolig glade for den store opbakning til Gurre Kirke
og menighedsrådet, som de mange fremmødte på informations- og opstillingsmødet den 13. september, gav udtryk for. Der blev opstillet en liste og
da vi ikke har modtaget andre lister, kan jeg her oplyse hvem vi har fået ind
i menighedsrådet. Martin Brauer og Heidi Knudsen er nye medlemmer
og Sven Thomsen, Gitte Vedsted, Benny Hansen og Anna Hanusová er
nye stedfortrædere. Herfra skal lyde et stort velkommen til alle seks. Vi
har det konstituerende møde den 27. november, og vi er alle parate til de
næste fire års opgaver.
For to år siden trådte Anders Tranberg (igen) og Ulla Hultquist ind i menighedsrådet, men de ønskede ikke at genopstille. Derfor en stor tak til
Anders og Ulla for deres indsats.
Høstgudstjenesten i september var som sædvanlig meget festlig med
mange kirkegængere i den smukt pyntede kirke og den efterfølgende
høstfest med de mange aktiviteter var som de foregående år en stor succes. Med efterårets første sandwichgudstjeneste er vi kommet fint i gang
med mange deltagere. Tine Grönlund startede i oktober en opfølgning på
babysalmesangen, som har foregået i Tikøb Kirke, i Gurre Kirke for de
lidt større børn, vi håber det er noget som vil kunne fortsætte.
I skrivende stund har vi smukt efterårsvejr og mildt er det også for årstiden.
Men vi er ved starten af den mørke tid med korte dage, det er derfor godt at
vi har tradition for at samles i vore lune stuer med familie og venner, hvor
levende lys kaster både lys og skygge. I Gurre Kirke vil vi også samles
til adventssøndage, De ni Læsninger og fejring af julen. Adventstiden er
lysets og glædens tid.
Gurre Menighedsråd ønsker jer alle en glædelig jul.
Vibeke O’Sullivan

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 2. DECEMBER, KL.10.30

KOM OG VÆR MED TIL BABYSALMESANG
Onsdag den 9. januar starter BABYSALMESANG igen ved kirkesanger og sangpædagog Tine Grönlund.
1)	Undervisningen for de mindste foregår i Tikøb Kirke fra kl. 10.00 10.45 og derefter er der mulighed for at drikke kaffe og mødre hygge/
snakke i Kirkeladen til kl.12.
2)	Undervisningen for de lidt større børn foregår i Gurre Kirke fra kl.
16.00 - 17.00 med efterfølgende kaffemik i kirkens dåbslokale.
Alle børn i Tikøb og Gurre sogne er velkomne fra de er født, men det
er først fra 3 måneds alderen man skal regne med, at de selv deltager
”aktivt” med rasleæg i hånden og øjne og ører fokuseret på musikken
og stemningen i rummet. Når de små så småt begynder at gå, kan de
begynde på hold 2, for så stilles der nye krav.
Der kan være 8-12 på holdet så skynd jer at ringe til Tine Grönlund for
yderligere oplysning og tilmelding på tel. 60 68 06 02.

JULEHJÆLP 2012

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 eller på mail til: jan@km Ansøgningsfrist 10. december.

NYT FRA HORSERØD
Sommeren i Horserød har været våd ligesom i resten af landet. Dog er
det lykkedes de indsatte at få forskellige grønsager til at gro i en lille
interimistisk have i nærheden af hegnet. De indsatte har også lavet et
lille drivhus af plastisk, som har været rum for flere planter.
Kvinderne i Horserød deltog i høstfesten i Gurre og fik solgt deres håndarbejde for næsten 1000 kr. Det er vi glade for, så har vi penge at købe
materiale for til håndarbejde i de mørke vinteraftner, som nu er på vej.
Hanne Storebjerg
Horserød Statsfængsel

Søndag den 2.december, kl. 10.30 holder vi familiegudstjeneste i Gurre
Kirke. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne-og Ungdomskor med Luciaoptog, trompetisten Camilla Jensen og
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler med børnekonsulent Maria
Legarth, der arbejder med fortælling og formidling af Bibelen for børn.
Hun har holdt flere fortællekurser og fortalt om Stjernetyderne fra Østen
for børn og voksne i alle aldre uden andre hjælpemidler end sin stemme,
krop og indlevelse.
Så kom og følg STJERNETYDERNE FRA ØSTEN, der ser en ny
stjerne på himlen. Det er bare for vildt! Det er jo et tegn på, at der er
født en ny konge i Jerusalem. De rider straks af sted på deres kameler
for at finde kongen.
Efter gudstjenesten er der adventshygge og juleklip.

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 6. JANUAR, KL. 17.30

Kom og tænd juletræet for sidste gang og vær med til at synge julen ud
ved denne stemningsfulde aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres der lækre sandwich og alle er meget velkomne.
Næste sandwichgudstjeneste i Gurre Kirke finder sted i marts måned.

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.

