NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Disse linjer skrives inden den fælles friluftsgudstjeneste har været afholdt 2. pinsedag på Lille Odinshøj, men det forventes, at det, i lighed
med tidligere år, bliver en festlig oplevelse.
Tikøb Menighedsråd har udarbejdet budget for 2014 og indsendt det til
Domprovstiudvalget for godkendelse.
Anne Prejsz, som har undersøgt Tikøb Kirkes døbefont og analyseret
bemalingen, har vist sit afgangsprojekt: ”Den farverige romanske stenudsmykning” på en plakat (poster) ved en udstilling på Arkitektskolen
på Holmen. Her udstillede elever fra Konservatorskolen, Designskolen
og Arkitektskolen deres afgangsprojekter. Anne Prejsz, som også er
udlært stenhugger, har undersøgt to romanske stenskulpturer med rester
af farver. Den ene er Tikøb Kirkes døbefont og den anden er en alterbaldakin fra et sideskib i Lund Domkirke. Analyserne kan vise os, hvilke
materialer og teknikker, der blev anvendt og hvilken håndværksmæssig
kunnen man besad i den romanske periode.
Sogneeftermiddagene i Kirkeladen er altid velbesøgte, og der er allerede lagt planer for efterårets eftermiddage. Bo Lindgren fortalte i marts
meget levende om dette at være svensk konsul i Helsingør, og Preben
Harris sluttede af i april med et underholdende og humoristisk foredrag
med dybde og eftertanke om ”2 x Andersen” (Benny Andersen og H.C.
Andersen). Sogneudflugten til Sejerø havde et rekordstort antal deltagere, så den var nødt til at foregå i en stor dobbeltdækkerbus – og der
var højt nok på færgen.
Kirkeladen har også i foråret dannet rammen om en række udstillinger
og det fortsætter med uformindsket styrke i efteråret. Det er glædeligt
at kunne konstatere, at Kirkeladen er et værdsat udstillingssted og den
næste fernisering vil være i forbindelse med Tikøb Kulturnat.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god sommer
Per O. Gravesen.
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Rengskab 2012

Ligningsbeløb til drift
2.216.688,58
UDBETALINGER i alt
2.460.057,63
Kirkebygninger og sognegård
661.311,89
Udgifter, løn
154.004,58
Udgifter, øvrige drift
507.307,31
- Indtægter
0,00
Kirkelig aktiviter
946.059,84
Udgifter, løn
756.383,98
Udgifter, øvrige drift
193.887.86
- Indtægter
4.212,00
Kirkegård
305.207,75
Udgifter, løn
319.956,88
Udgifter, øvrige drift
347.976,85
- Indtægter
362.726,08
Præstebolig m.v.
42.357,06
Udgifter, løn
19.361,66
Udgifter, øvrige drift
97.924,60
- Indtægter
74.929,20
Administration og fællesudgifter 510.623,74
Udgifter, løn
314.813,35
Udgifter, øvrige drift
195.810,39
- Indtægter
0,00
Finasielle poster
5.502,65
Resultat af drift
143.369,05
ANLÆGSBEVILLINGER
Renteindtægter af anlægsopsparing
265,93
Salg af anlæg mv.
0,00
Ligningsbeløb til anlæg
200.000,00
-Kirkebygning og sognegård
193.827,55
-Kirkegård
0,00
-Præstebolig
0,00
Resultat af anlæg (overskud)
6.438,38
RESULTATOPGØRELSE (underskud) 236.930,67

Budget 2012*

2.178.856,00
2.178.856,00
374.100,00
150.600,00
223.500,00
0,00
962.300,00
583.300,00
379.000,00
0,00
297.100,00
295.700,00
301.400,00
300.000,00
34.000,00
17.400,00
103.600,00
87.000,00
512.356,00
314.300,00
198.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
200.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00

KIRKESTATISTIK
FOR TIKØB OG GURRE 2012

Fødte....................................... 40
Døbte....................................... 74
Navngivne............................... 16
Konfirmerede.......................... 46
Ægteviede............................... 19
Kirkelige Velsignelser............ 2

TIKØB

BØRNEKLUBBENS ANEMONETUR
DEN 24. APRIL 2013

Indsamlet i kirkerne
Folkekirkens nødhjælp
DSUK
Kirkens korshær
Fattigbøssen
I alt

2.855
511
1.335
4.190

TIKØB
840,00
315,00
1.720,00
393,00
3.268,00

GURRE
2.576
501
2.199
4.775

GURRE

696,00

2.110,50
2.806,50

VALDEMARSRIDT 2013
LØRDAG DEN 15. JUNI

KONFIRMATION TIKØB KIRKE
STORE BEDEDAG DEN 26. APRIL 2013

Budget 2012*

NYT FRA HORSERØD

Døde........................................ 20
Begravede............................... 30
Navneændringer..................... 41
Udmeldte................................ 8
Indmeldte................................ 6
Gudstjenester ...................... 119

Kirkegængere
Altergæster, heraf
Til kirkelige handlinger og koncerter
I alt

Rengskab 2012

Ligningsbeløb til drift
1.349.347,04
1.349.347,00
UDBETALINGER i alt
1.464.325,86
1.349.347,00
Kirkebygninger og sognegård
245.583,30
174.400,00
Udgifter, løn
52.639,77
49.400,00
Udgifter, øvrige drift
192.943,53
125.000,00
- Indtægter
0,00
0,00
Kirkelig aktiviter
802.412,46
670.500,00
Udgifter, løn
609.816,01
414.300,00
Udgifter, øvrige drift
198.093,50
256.200,00
- Indtægter
5.497,05
0,00
Kirkegård
264.407,30
263.800,00
Udgifter, løn
323.126,64
274.700,00
Udgifter, øvrige drift
166.055,55
-10.900,00
- Indtægter
224.774,89
0,00
Præstebolig m.v.
0,00
0,00
Udgifter, løn
0,00
0,00
Udgifter, øvrige drift
0,00
0,00
- Indtægter
0,00
0,00
Administration og fællesudgifter 151.193,44
240.647,00
Udgifter, løn
54.000,00
181.900,00
Udgifter, øvrige drift
97.193,44,00
58.747,00
- Indtægter
0,00
0,00
Finasielle poster
729,36
0,00
Resultat af drift
114.978,82
0,00
ANLÆGSBEVILLINGER		
Renteindtægter af anlægsopsparing
1.836,96
0,00
Salg af anlæg mv.
0,00
0,00
Ligningsbeløb til anlæg
100.000,00
100.000,00
-Kirkebygning og sognegård
-25.000,00
0,00
-Kirkegård
169.818,75
100.000,00
-Præstebolig
0,00
0,00
Resultat af anlæg (underskud)
42.981,79
0,00
RESULTATOPGØRELSE (underskud) 157.960,61
0,00

På selveste Valdemarsdag lørdag den 15. juni, kl.10 samler Kong
Valdemar for 23. gang sit følge ved Gurre Slotsruin. Hestene lines
op og med et par formanende ord fra kongens tro væbner rides der til
Tikøb Kirke, hvor følget vil blive modtaget af sognepræst Annemette
Nissen med en tale. Det sker kl. 10.45. Herefter forlader følget Tikøb
og rider mod Esrum Kloster.
Kom og vær med. Det er et flot skue!

Lyset og livet har fået magten i Horserød efter den lange kolde vinter og
giver nye kræfter og livsmod. Træerne og blomsterne i haven springer
ud og kalder på flittige hænder for at få lys og luft. Gartnerne er meget
energiske og renser bedene omkring kirken, så de står velholdte til pinsen. Kirken har fået nye havemøbler, som er café sæt. De skal indvies
med en pinsecafé pinselørdag med lagkage og kaffe, frugt og smøger.
Forhåbentligt bliver det indgangen til sommerens glæder trods længsel,
sorg og savn.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

AFTENGUDSTJENESTE, HORSERØD
FANGEKOR OG MENIGHEDSMØDE

Når I sidder med dette kirkeblad, siger kalenderen sommer, og foråret
med kirkens store højtider Påske og Pinse er veloverstået. Gurre Kirke
var velbesøgt til fejring af højtiderne og 2. pinsedag, i samarbejde med
sognene Tikøb, Hornbæk og Hellebæk, hvor gudstjeneste var flyttet ud i
det fri, nærmere bestemt på Lille Odinshøj i Hellebæk/Ålsgårde, var det
en stor glæde at se, hvor mange der havde fundet vej til ’kirken’, og nød
fællesskabet, lige netop det vores folkekirke også er, nemlig det at mødes
og synge salmer og høre Guds ord!
Dette fører mig videre til den debat, som vi alle skal tage i de kommende
måneder, nemlig ’hvad vil vi med folkekirken’. Der er her sidst i maj
kommet et debatoplæg fra: ’Udvalget om en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur for folkekirken’. Dette debatoplæg skal debatteres vidt og bredt, så vi kan give vores mening tilkende for, hvad vi vil med
folkekirken fremover. Vores folkekirke i dag er meget mere end Gudstjenesterne om søndagene og til højtiderne, i Tikøb og Gurre sogne sker der
også mange forskelligartede ting, lige fra koncerter, sogneeftermiddage,
foredrag, børneklub og til andre gudstjenesteformer bl.a. sandwich- og
musikgudstjenester. Derfor er det nødvendigt, at vi blander os i denne
debat og fortæller, hvad VI vil med VORES KIRKE.
Når sommeren kommer, er det de sidst par år blevet tradition, at Gurre
Kirke holder ’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi 3 tirsdag sommeraftener nyde vores dejlige orgel, og hvor organist Henrik Schrøder
har sammensat et spændende og flot program, som vi glæder os til at
præsentere. Sommerens 4. orgelkoncert afholdes i Tikøb. Læs mere om
koncerterne andetsteds i kirkebladet.
Sidst i august vil Gurre Menighedsråd aflægge beretning for året 2012. I
år vil vi i Gurre Kirke starte med en aftengudstjeneste, hvor organist og
fangekoret fra Horserød vil medvirke.
Derefter vil menighedsrådet fortælle om året der er gået, samt hvilke ting
vi vil arbejde på i årene der kommer. Vi håber, der vil komme mange, så vi
kan høre, hvad I i sognet har af ønsker og ideer til Gurre Kirke i fremtiden.
Så støt op om Gurre Kirke og vær med til at gøre den endnu mere levende.
Gurre Menighedsråd ønsker en god sommer! Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 16.00
”O AT VÆRE EN HØNE” – EN HYLDEST TIL LIVET
TEKSTER AF FRANK JÆGER SAT I MUSIK AF TONY VEJSLEV

De tre musikere Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson repræsenterer sammen noget af det ypperste indenfor dansk viseog folkemusik. De har i et mangeårigt samarbejde spillet et utal af
koncerter på diverse scener rundt om i landet samt på TV.
For et par år siden indspillede de cd’en ”Hyldest til Tony Vejslev
& Frank Jæger” med tolv Tony Vejslev-melodier til digte af Frank
Jæger. Her hører man fine nyfortolkninger af såvel kendte som også
mere ukendte sange fra Vejslev & Jæger repertoiret – smukt og velklingende arrangeret for akustiske guitarer, akustisk basguitar og
vokal. Ved koncerten i Gurre Kirke hører vi en række af sangene fra
denne CD. Musikerne vil undervejs fortælle om digteren og komponisten, teksterne og melodierne.

SØNDAG DEN 25. AUGUST 2013 KL. 19.30 I GURRE KIRKE
Ved aftengudstjenesten denne søndag aften vil organist Gulli Odsbøl ved
Horserød Statsfængsel og Horserød Fangekor deltage i gudstjeneste. Vi
glæder os til at have deres medvirken i gudstjenesten. I forlængelse af
denne aftengudstjeneste vil Gurre Menighedsråd være vært ved et lettere traktement, der nydes mens menighedsrådet vil aflægge beretning
om menighedsrådets virksomhed i 2012 samt rådets planer for 2013 og
frem. Yderligere vil der bliver en kort gennemgang af sidste årsregnskab
og det kommende års budget.
Gurre menighedsråds beretning 2013 er at finde på www.gurrekirke.dk
Dagsorden for menighedsmødet.
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2012 og budget 2013.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens aktiviteter.
5: Evt.
Vel mødt. Pva. Gurre menighedsråd, Mette Joanesarson

KONFIRMATION I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 28. APRIL 2013

