TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
MARTS
3.3. 3.s.i fasten
10.3. Midfaste
17.3. Mariæ Bebudelse
24.3. Palmesøndag
28.3. Skærtorsdag
29.3. Langfredag
31.3. Påskedag

TIKØB
10.30
9.00
10.30
14.00
19.30
ingen
10.30

APRIL
1.4. 2 Påskedag
ingen
3.4. Sandwichgudstjeneste
7.4. 1.s.e.påske
10.30 k)
14.4. 2.s.e. påske
9.00
21.4. 3.s.e.påske
10.30
26.4. Store Bededag
11.00
28.4. 4.s.e.påske
		
MAJ
5.5. 5.s.e.påske
9.5. Kristi Himmelfart
12.5. 6.s.e.påske
19.5. Pinsedag
20.5. 2.Pinsedag

konfirmation

ingen

GURRE
9.00
10.30
9.00
10.30
ingen
10.30
ingen

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

10.30
17.30
ingen
10.30
9.00
ingen

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

10.00

Annemette Nissen

konfirmation

10.30 k) 9.00
ingen
10.30 k)
10.30
9.00
9.00
10.30
11.00

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

Friluftsgudstjeneste i Hellebæk (se dagspressen)
Hornbæk, Hellebæk, Tikøb og Gurre sogne

22.5. Sandwichgudstjeneste
26.5. Trinitatis
10.30
JUNI
2.6. 1.s.e.trinitatis
9.6. 2.s.e.trinitatis
16.6. 3.s.e.trinitatis
23.6. 4.s.e.trinitatis
30.6. 5.s.e.trinitatis

17.30
9.00

ingen
10.30 k)
10.30 k) 9.00
9.00
10.30
10.30
9.00
9.00
10.30

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

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

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.

Marts - April - Maj 2013

TIKØB og GURRE KIRKER

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

INDHOLD:
Præsten har
ordet
Nyt fra
menighedsrådene

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.

Forårets
koncerter

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Forårets
konfirmationer

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

Forårets
arrangementer

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

GURRE MENIGHEDSRÅD

Formand: Mette B. Joanesarson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør
Tlf: 49 13 97 81
Gurre Kirkes hjemmeside: www.gurrekirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. juni 2013.
Meddelelser hertil senest 1. maj.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

GOLGATHA
af Sven Havsteen-Mikkelsen

Præsten har ordet
GLÆDELIG PÅSKE
Snart er det påske. Og hvert år kan man læse i aviserne
at næsten ingen danskere forbinder påsken med Jesu
død og opstandelse – altså at næsten ingen ved, at påsken er en kristen fest.
For de fleste betyder påsken altså kun fem ekstra fridage, hyggelige påskefrokoster eller klargøring af campingvognen. Al den slags er naturligvis udmærket både
hygge og campingliv. Vi forstår også at glæde os over,
at lyset er ved at komme igen, at det nu igen går mod
forår og den grønne, frodige sommertid. Vi mærker
også, at livet er et spændende drama med en rytme,
hvor naturen omkring os skiftevis går til grunde i kulde
og mørke og så liver op igen og sætter liv i os selv, alt
sammen noget, som tilværelsen har fra Guds hånd og
som vi alle lever med i.
Men at Jesus opstod fra de døde, at han har sat et stort og
ubegribeligt håb ind i vores verden, et håb og en tro på,
at livet er stærkere end døden. At Guds godhed er langt
større og mere ufatteligt end vi kan se med vore øjne, at
påsken handler om en sådan tro, at kirkens forårsfest er
en fest for troen på livets sejr. Det har vi det svært med.
Vi har åbenbart glemt det, har ladet det ligge, eller mener vi slet ikke har brug for en sådan tro, sådan et håb.
Men tænk, hvis det virkelig er sandt. Tænk, hvis døden
virkelig ikke er den kolde og ubønhørlige afslutning!
Tænk, hvis Gud virkelig har noget meget større og fuldstændig ubegribeligt i vente – den store overraskelse,
at når alt er forbi, så skal det virkelige liv først til at
begynde –i Guds virkelighed. Hvis det virkelig er sandt,
så er der da for alvor noget at fejre.
Hvorfor kan vi ikke tage den glæde og den tro alvorligt
mere? Hvorfor vil vi nøjes med påskeæg og påskesnaps
på frokostbordet? Måske er det fordi, man kun rigtig
kan tro på den store glæde, hvis man også tager sorgen
og de svære ting alvorligt, også det ulykkelige og meningsløse, som livet er fyldt med.
Påskemorgen gik der tre kvinder ud til graven. De bar
på en meget stor sorg, der bed i deres hjerter, så det
kunne mærkes – en fortvivlelse over, at Jesus var død
og så på den måde. De fandt en tom hule og blev mødt
af én, som sagde, at han ikke var der, men var stået

op fra de døde. De blev bange og turde ikke tale med
nogen om det.
De forstod det ikke.
Den morgen var der også en anden der vågnede. Han
skulle have været henrettet om fredagen, men det blev
ikke til noget. Han var morder. Han blev sluppet fri. Det
var ham, der hed Barabbas. Hvordan har hans tanker
mon været den morgen?
Et digt siger det sådan
”Jeg er levende
det er morgen
solen skinner
Jeg er en simpel morder.
Jeg har myrdet et menneske.
Jeg har ikke indrømmet det,
men jeg har gjort det.
Jeg blev fanget og dømt
og stod til at blive korsfæstet
Men de slap mig fri
de skreg og skreg
de var sikkert betalt for det
Barabbas skreg de
slip Barabbas fri og jeg slap

Koncerter og Udflugt
MUSIK I GURRE KIRKE

MUSIKGUDSTJENESTE
LANGFREDAG DEN 29. MARTS KL. 10.30
Det er tradition i Gurre Kirke
at lade tekstlæsninger og musikindslag føre ordet ved gudstjenesten langfredag. I år er
musikindslagene blevet tilrettelagt i et samarbejde mellem
organist Henrik Schrøder og
musikeren og multikunstneren
Henrik Soelmark, som vil spille på fagot og blikfløjte.
Henrik Soelmark har igennem 30 år været fagottist og
solofagottist i Sønderjyllands Symfoniorkester.
Ved musikgudstjenesten medvirker udover Henrik Soelmark og Henrik Schrøder kirkesanger Tine Grønlund
samt sognepræst Annemette Nissen.
Man kan læse meget mere om Henrik Soelmark på
www.henriksoelmark.dk
Vel mødt til en inspirerende og stemningsfuld musikgudstjeneste i Gurre Kirke!

I mit sted tog de ham
Kristus
førte ham til mit kors
hængte ham mellem to af min slags på Golgatha
og tog livet af ham
Som det sidste bad Kristus: ”Tilgiv dem, for de ved
ikke, hvad de gør. ”
Selvfølgelig kan vi ikke forstå, at Kristus er opstået.
At Gud har oprejst ham og givet ham navnet over alle
navne og at Gud for hans skyld også vil åbne en ny
himmel over os, når vi skal dø. Men vi kan tro, at Gud
er sådan. At han holder vores liv i sin hånd. At han er
god og også vil oprejse os fra de døde. Det er i hvert
fald det, vi fejrer til påske.
Glædelig påske!
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

med Brittens festlige Jubilate Deo in C for kor og orgel.
På programmet er også hans store og spændende værk
for kor og orgel og solister, Rejoice in the Lamb. Teksten, som er grundlaget for dette værk, er skrevet af den
engelske 1700-tals poet, Christopher Smart, som skrev
digtet, mens han var indlagt pga. sindssygdom.
Ved koncerten vil man desuden høre værker af en af de
andre store skikkelser i 1900-tallets England, Herbert
Howells. Medvirkende ved koncerten er Nordsjællands
Kammerkor, som består af semi-professionelle sangere
fra Nordsjælland. Orgelakkompagnementet er lagt i
hænderne på Søren Gleerup, som er organist i Sct. Mariæ Kirke, Helsingør. Dirigent er Henrik Schrøder. Der
er gratis adgang til koncerten.

SOGNEUDFLUGT
TIL SEJRØ
FREDAG DEN 17. MAJ 2013
PROGRAM
Kl. 8.30
Kl. 8.45
Kl. 9.00

Afgang Gurre Kirke
Afgang Tikøb Kirke
Afgang Kvistgård

Kl. 11.30

Middag på Havnsø Hotel

Kl. 12.50
Kl. 13.50
Kl. 14.00

Afgang fra Havnsø
Ankomst Sejrø
Vi mødes med sognepræst
Jørgen Petterson, der vil fortælle
os om kirken og livet på Sejrø
Vi kører øen rundt og skal bl.a.
se fyret og øens museum.
Kaffe og kringle i sognehuset
Afgang Sejrø
Ankomst Havnsø
Forventet hjemkomst

Kl. 15.00

Nordsjællands Kammerkor

SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 16:
Engelsk Kirkemusik for kor og orgel
Ved denne koncert er udgangspunktet for programlægningen, at vi i år fejrer 100-året for den store engelske
komponist, Benjamin Britten. Benjamin Britten står
som den helt store skikkelse indenfor britisk kompositionsmusik i det 20. århundrede og har haft en kolossal
indflydelse på det britiske musikliv. Koncerten indledes

Kl. 16.00
Kl. 17.05
Kl. 18.05
Kl. 19.30

Turen koster 450 kroner og inkluderer bus, færge, entre,
middag og eftermiddagskaffe.
Drikkevarer til middagen må betales derudover.
Sejlturen er meget smuk og færgen har elevator.
Tilmelding til sognepræst Annemette Nissen:
Tel: 49758002 /mail: Jan@km.dk

ønsker alle en glædelig påske

