TIKØB-GURRE

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

TIKØB GURRE PRÆST

01.09. 14.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

08.09. 15.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen
		

15.09. 16.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

22.09. 17.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

29.09. 18.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

02.10. Sandwichgudstjeneste		

17.30

Hanne Storebjerg

06.10. 19.s.e.trinitatis

10.30 k)

Annemette Nissen

		

Høstgudstjeneste

OKTOBER

13.10. 20.s.e.trinitatis

9.00

10.30 k) ingen +) Hanne Storebjerg

20.10. 21.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

27.10. 22.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

NOVEMBER
03.11. Alle helgens dag

9.00

10.30 k)

Annemette Nissen

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

13.11. Sandwichgudstjeneste		

17.30

Hanne Storebjerg

17.11. 25.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

24.11. Sidste s. i. kirkeåret 10.30

9.00

Annemette Nissen

10.30

Annemette Nissen

10.11. 24.s.e.trinitatis

DECEMBER
01.12. 1.s.i.advent
		

14.00

Familiegudstjenester

k) kirkekaffe
+) Gurre kirke er lukket fra 7/10-18/10 pga. reparation

Kirketaxa

Hvis man ønsker at benytte kirketaxaen til højmessen kl. 10.30 skal man ringe til Kirkekontoret telefon
49 75 80 83 senest torsdag kl. 12.
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 8-12, onsdag 8-12 og torsdag 8-18.
Kordegn: Britta Petersen.

September, oktober, november 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

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: 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. december 2013.
Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

INDHOLD:
Præsten har
ordet

Nyt fra
menighedsrådene

Efterårets
arrangementer

Efterårets
koncerter

Årets høstgudstjenester
og høstfester

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Præsten har ordet
Lad din kraft og dit lys kvæle mørket!
Når den bidende vind rusker og bringer streng
kulde.
Når de falmede, kasserede blade flyver for vindens
luner og lader stammerne stå mørke og nøgne.
Når markerne vendes efter høst og omdanner
grønt græs til sort jord.
Fuglestemmerne er søgt væk for at finde varme
under andre strøg.
Når mørke grå eftermiddage får magt, magt over
sol og lys.
Når vendepunktet trækker i langdrag. Og tvivlen
råder – Så kommer forløsningen.
Er naturen gået i evig dvale. Et liv i et tanketomt
vinterhi.
Hvor alt går i stå.
I det tanketomme vinterhi kan tvivlen gro sig
stærk.
Forgæves, ligegyldigt, umuligt, meningsløst og
det inderste bliver et tanketomt indre.
Da råbes den indre tomhed op af Ordet.
Ordet, der gror og varmer.
Ordet, der vil og bliver et vendepunkt.
Ordet fortrænger tvivlen.
Ordet, der skaber kraft til at gro i sort, livløs muld.

Ordet, der byder glade fuglestemmer tilbage.
Den tomme grav – en hån mod enhver tanketom
tvivl.
Han, som mødte mørket i graven, men som midt
i mørkets meningsløshed kunne sige:
”Jeg er opstandelsen og livet”.
Hans rige har ingen overmand. End ikke den
grænseløse frygt.
Hans rige er større end nogen menneskekendt
tomhed.
Varmen fra Ordet fylder sjæl og krop og lukker
tvivlen og den kolde vind ude.
De milde vinde er på vej.
Det spirer alle vegne.
De nye skud får deres chance og gror sig stærke.
De bliver billede på Guds uendelige skaberkraft
her og nu.
Varmen, glæden, kraften får tunge tanker til at
vige og,
Afløses af foråret …………….og skabelsen.
Hanne Storebjerg
Horserød Statsfængsel

FÆLLES
SOGNEARRANGEMENT
SØNDAG DEN 27. OKTOBER KL. 15
afholdes der en eftermiddag med H.C. Andersen,
Johannes Møllehave og La Fontaine, læst op af
Ghita Nørby og akkompagneret af Lars Hannibals
smukke guitarspil.
Vel mødt til en intens og intim eftermiddag med
ord og toner i Hornbæk Kirke.
Der er gratis adgang.
Kontakt kordegnen vedrørende billetter.
Arr. Tikøb, Gurre, Hellebæk og Hornbæk sogne

Præsterne og menighedsrådene

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN
FREDAG DEN 27. SEPTEMBER:
FÆRØERNE - DE MAGISKE ØER. Et alsidigt
lysbilledforedrag om de nordatlantiske klippeøer, hvor solstrejf og regnbyger veksler, en tæt
tåge opløses, og pludselig ligger stejle skrænter,
dale og det smaragdgrønne græs badet i solskin.
Foredragsholder Per Herholdt Jensen har sejlet
med søværnets skibe ved øerne og været på rundtur med bil. Han har oplevet det sammenhængende lokalsamfund -absolut færøsk - med sit
eget sprog og egen bygningskultur.
Kom og hør om de ”Dejlige uspolerede øer-en
fryd for den rejsende”
FREDAG DEN 25. OKTOBER:
Lærer og foredragsholder Poul Kragelund,
Humlebæk vil fortælle om Storm P. Hvem var
han egentlig denne ”Peddersen” fra Sokkelund
Herred? Ja, de fleste kender hans finurlige ”Fluer”, sære ”Opfindelser”, slagfærdige vagabonder
og elskelige ”Grog-historier”. Færre kender ham
nok som seriøs maler, ætsende satiriker og begavet humorist. Vi skal som sagt høre om hans liv
og levned og se eksempler på hans store alsidighed som kunstner.
FREDAG DEN 29. NOVEMBER:
Uddannelseskonsulent Mogens Sigersdal, som
gennem mange år har været rejseleder for Albatros, Nyhavn og MarcoPolo rejser, vil fortælle
om det lukkede, særprægede - men også smukke
land Burma, dets historie, kultur og mennesker.
FREDAG DEN 13. DECEMBER:
Julefest med underholdning, sang og musik, julekaffebord og godter. Juletræet vil være pyntet,
og så skal vi naturligvis spille årets julebingo.

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST
I GURRE

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 10
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 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
harmonikamusik, sang, leg, lagkagekonkurrence,
forskellige boder, traktorudstilling m.m. arrangeret af Gurre Kirkes naboer, Gurre Beboerforening
og Gurre menighedsråd.

I TIKØB

SØNDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 14
holder vi høstgudstjeneste og høstfest i Tikøb. Vi
begynder i Tikøb Kirke kl. 14.00. Kirken vil være
pyntet i alle høstens farver og under gudstjenesten
medvirker kirkens Børne-og Ungdomskor, Børneklubben, Spejderne med faner og Camilla Jensen på
trompet. 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 vil Ahrendts høstklædte hestevogn holde foran kirken og køre alle børn til
HØSTFEST på pladsen foran Tikøb Dæk, Hornbækvej 450, hvor der vil være aktiviteter og underholdning for både børn og voksne med halmborg,
havetraktor-træk, drageflyvning, kagekonkurrence og marked. Grillen vil være tændt og man kan
købe pølser, is, sodavand, vin, øl, kage og kaffe.
Kom og vær med til en festlig eftermiddag for hele
familien. Tikøb Kirke og Foreningerne i Tikøb.

håber alle har haft en god sommer

