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

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Tikøb Menighedsråd har
konstitueret sig med Poul O.
Larsen som formand, Per O.
Gravesen som næstformand,
Jette Jacobsen som kasserer,
Rita Gundersen som kontaktperson og Knud Sloth
som kirkeværge.
Kaj Madsen, som har udgivet
det trykte hæfte ”Indskriften
på Tikøb Kirkes døbefont”
(se Kirkebladet for juni - juli
- august 2012), har gravet videre i historien og har afsløret, at et par døbefonte danner
en hidtil upåagtet forbindelse
mellem middelalderens Danmark og Sverige. Kaj Madsen har derfor udgivet et nyt
Sandstensdøbefont fra Fors kirke i Västergötland hæfte: ”Mester Alexanders
signatur”, som indledes med:
”To landsbykirker, den ene i Danmark, den anden i Sverige, råder over
hver sin døbefont, udført og signeret af en stenmester ved navn Alexander. Den danske kirke er Tikøb Kirke i Nordsjælland, den svenske er
Fors Kirke i Sjuntorp, der ligger i det svenske landskab Västergötland
i nærheden af Göta Älvs øvre løb. De to kirker er stenkirker, hvis ældste bygningsdele stammer fra middelalderens romanske periode, dvs.
ca. 1050 til ca. 1250. De to døbefonte er af sandsten og henføres til
samme periode som kirkerne. På begge fonte er mestersignaturen en del
af en latinsk indskrift og lyder: ALEXANDER ME FECIT - Alexander
gjorde mig” og videre: ”Alexanders døbefonte i kirkerne i Tikøb og
Fors er hver for sig grundigt beskrevet i dansk og svensk litteratur om
middelalderlige døbefonte, men det er tilsyneladende, hverken på den
ene eller den anden side af Øresund blevet bemærket, at de er udført af
den samme mand. At dette virkelig er tilfældet, sandsynliggøres umiddelbart af, at Alexander er et ret ualmindeligt navn i Skandinavien, men
enhver tvivl herom fjernes ved en sammenligning af de to signaturer.”.
Derefter følger en spændende gennemgang og sammenligning mellem
de to døbefonte, som begge har været bemalede.
Tikøb Kirkelade dannede lørdag den 19. januar 2013 rammen om ”Sognenes Dag - om kunst, kristendom og menneskeliv”. 27 personer deltog
i arrangementet, der havde Ejvind Nielsen som en inspirerende underviser med egne meninger. Han fortalte om sin opvækst indenfor landbruget og sit liv som præst og kunstner og om vigtigheden af at have et
udgangspunkt og et mål og citerede den romerske filosof Seneca: ”Den,
der ikke kender sin havn, han har heller ikke vind”, Det blev også til
en spændende gennemgang af Martin A. Hansens roman ”Løgneren”.
Dagen blev afsluttet med er række eksempler på kirkekunst og med
formidlingen af kristendommen som det glade budskab.
For Tikøb Menighedsråd Per O. Gravesen.

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT
TIL ANEMONEØEN I GURRE SØ
Onsdag den 24. april holder Børneklubben sin årlige forårsudflugt.
Vi kører i hestevogn gennem den nyudsprungne bøgeskov og slutter
med at grille sammen med alle forældre .Herefter holder Børneklubben sommerferie. Vi begynder igen til september.
SOGNEEFTERMIDDAGE
I KIRKELADEN
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.
FREDAG DEN 19. APRIL, KL. 14.30: ”2 X ANDERSEN”
Skuespiller Preben Harris vil med denne muntre og glade forestilling
sætte fokus på to af vore store danske digtere Benny Andersen og H.
C. Andersen.

GUDSTJENESTE I DET FRI

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

For 6 år siden tog en smuk tradition sin begyndelse i sognene Hornbæk, Hellebæk,
Gurre og Tikøb med 2. pinsedagsgudstjeneste i det fri.
I år samles vi i Hellebæk (stedet bekendtgøres senere i dagspressen),hvor præsterne fra alle de 4 sogne medvirker. For den musikalske side står organist Thomas
Munch. Pigekoret fra Hornbæk samt Børne-Ungdomskorene fra Gurre og Tikøb
medvirker med sang.
Gudstjenesten er for alle. Medbring evt. klapstol og madkurv!
I tilfælde af regn holder vi gudstjeneste i Hellebæk kirke.
På festligt gensyn!

Det nye menighedsråd har taget fat på en ny periode, der løber frem til
næste valg, der er i efteråret 2016. Sidst i november konstituerede menighedsrådet sig på følgende måde: Formand Mette B. Joanesarson, næstformand Vibeke O’Sullivan, kirkeværge og kontaktperson Orla Johansen.
Derudover består menighedsrådet af Heidi Knudsen og Martin Brauer
samt vores to præster Annemette Nissen og Hanne Storebjerg der er fødte
medlemmer af menighedsrådet.
Som bygningskyndig er Sven S. Thomsen valgt. Sven S. Thomsen er
også valgt som suppleant til menighedsrådet sammen med Gitte Vedsted,
Benny M. G. Hansen og Anne S. Hanusová.

2. PINSEDAG DEN 20. MAJ, KL.11.00

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
2013/2014
TORSDAG DEN 7. MARTS, KL. 16-18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb

PÅSKEUDSTILLING I KIRKELADEN
EVA LUNDBERG
DEN 8. MARTS TIL 8. APRIL

Eva Lundberg har en billedkunstnerisk uddannelse fra Askov-Jensens
malerskole på Glyptoteket 1965-1967,samt Grafisk Design og Kunstskole i Kbh.1971 og 1972.
Siden sin debut på Charlottenborgs forårsudstilling 1976 har Eva udstillet talrige steder både i ind og udland, i adskillige kunstforeninger
bl.a. Limfjordens censurerede udstilling flere gange, i Miljøkontrollens
kunstforening, København, Kulturspinderiet Silkeborg o.a. samt i flere
gallerier. Evas rejser i Tanzania, Uganda, Ægypten, Sydeuropa, Island
har givet hende inspiration til utallige eksperimenter med temaer og
palet.
Evas værker giver beskueren indblik i en anderledes fantasiverden, en
nyfortolkning af det billedunivers, hun fanger i hverdagen og på rejser.
Hun arbejder med Unika-grafik, pastel og olie på papir. Hun arbejder
dog mest med oliemaleri i fortællende og farverige billede over lokale
landskaber, stærkt bearbejdet, samt med portræt og figurstudier. Alt i høj
grad inspireret af livet omkring hendes 200 år gamle gård i Odsherred,
der ligger midt blandt Odsherreds talrige bronzealderhøje, og hvor hun
også har eget galleri.
DER HOLDES FERNISERING FREDAG D. 8. MARTS, KL. 15-17,
hvor kunstneren vil være til stede. Der serveres vin/snacks /kaffe

KONFIRMATIONER 2014
GURRE KIRKE:
STORE BEDEDAG DEN 16. MAJ, KL.10
TIKØB KIRKE:
SØNDAG DEN 18. MAJ, KL. 9.30+11.30

PÅSKEFEJRING I TIKØB KIRKE
PALMESØNDAG DEN 24. MARTS, KL. 14.00

Holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE i Tikøb Kirke.
Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne-Ungdomskor og Børneklubben. Efter gudstjenesten er der fejring i Kirkeladen, hvor vi
skal synge forårssange, male påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle
påskelege.

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE

SKÆRTORSDAG AFTEN DEN 28. MARTS, KL.19.30
Holder vi gudstjeneste med altergang i Tikøb Kirke. Efter gudstjenesten
er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres ost og rødvin.
Kom og vær med til en stemningsfuld aften.

DÅBS / NAVNEATTEST MEDBRINGES

KONFIRMATIONER 2013

TIKØB KIRKE STORE BEDEDAG DEN 26. APRIL, KL.11.00
Shari Ashna Hedelund Barslev, Langebjergvej 466,3050 Humlebæk
Clara Vibeke Carstensen, Lønholtvej 5,3480 Fredensborg
Jamie Cassandra Kattrup Hansen, Munkegårdsvej 27 B,3490 Kvistgård
Sofie Hansen, Søgårdsvej 13,3080 Tikøb
Celine Sameena Kristensen, Reerstrupvej 3, 3490 Kvistgård
Stine Bager Pallisgaard Jensen, Lindevangen 17,3490 Kvistgård
Amalie Elisabeth Wandrup ,Gurrevej 394 a, 3490 Kvistgård
Karl Vendelbo Bergstein, Gurrevej 520, 3080 Tikøb
Mathias Egevang Brandt, Munkegårdsvej 21 C,3490 Kvistgård
Johan Kidholm Ernstberger, Esrumvej 431,Plejelt, 3080 Tikøb
Emil Falck Christiansen, Vøggsvej 16,3080 Tikøb
Magnus Falck Christiansen, Vøggsvej 16,3080 Tikøb
Frederik Falberg ,Harreshøjvej 82 D,3230 Græsted
Theis Giskeødegard, Farversøvej 6,3490 Kvistgård
Nicolai Sønderberg Vinther Hansen, Vøggsvej 27,3080 Tikøb
Mikkel Sønderberg Vinter Hansen, Vøggsvej 27.3080 Tikøb
Jens Mikkel Kjærgaard,Esrum Søvej 26,3080 Tikøb
Nicklas Eckert Kjærlund ,Axel Møllersvej 5,3490 Kvistgård
Kristoffer Wulff Kreipke, Hovgårdsparken 8.2.tv,3060 Espergærde
Scott Mathias Legault Morthorst, Meulenborg Park 20,3070 Snekkersten
Kristian Rasmussen, Munkesøvej 3, 3490 Kvistgård
Thobias Nicolai Jonatan Ulrich, Søndermarken 74.2.tv,3060 Espergærde
Mads Worsøe, Hornbækvej 477,3080 Tikøb

GURRE KIRKE, SØNDAG DEN 28. APRIL, KL.10.00
Celine Sophie von Christerson, Ravnebakken 6,3490 Kvistgård
Kristine Gellert Høgh,Gurrevej 392,3490 Kvistgård
Emma Helvig Højstrand, Gurrevej 403,3490 Kvistgård
Nathalie Diana Kjærgaard Knudsen, Rasmus Knudsensvej 38, 3000 Helsingør
Kirsten Lærke Kværnø, Ørsholtvej 19, 3490 Kvistgård
Stephanie Emilie Schiller,Lindevangen 7,3490 Kvistgård
Nicolai Alexander Sand Andersen, Nedenomsvej 3,2970 Hørsholm
Oliver Holmsted Beier, Ørsholtvej 35,3490 Kvistgård
Frederik Mads Brauer, Smedebakken 28 B,3490 Kvistgård
Frederik Helvig Højstrand ,Gurrevej 403,3490 Kvistgård
Simon Kristensen,Dyresøvej 36,3000 Helsingør
Kenni Hagedorn Mikkelsen,Hegnet 4,3000 Helsingør

PÅSKEFEJRING I GURRE KIRKE

Vi synes, vi er kommet godt fra start, og det nye menighedsråd glæder
sig til de kommende 4 års arbejde. Det er altid ekstra dejligt at begynde et
nyt kirkeår op til december måned, med alle søndagenes og helligdagenes
dejlige arrangementer i kirken. Kirken var pyntet flot med juletræer ude
som inde og vores oplyste kirke i december er vældig flot at skue i den
mørke tid. På kirkegården var det pyntet flot med gran af vores graver
Martin Nielsen-Gotsæd.
Ved årets første sandwichgudstjeneste i forbindelse med Hellig tre Konger, blev julen båret ud på bedste vis. Vi ser nu frem til forårets arrangementer og gudstjenester i forbindelse med påsken og pinsen. Som det kan
læses andetsteds i kirkebladet, er der traditionen tro familiegudstjeneste
Palmesøndag, musikgudstjeneste Langfredag og fælles Pinsegudstjeneste
med Tikøb, Hornbæk og Hellebæk. Vi glæder os til at se rigtig mange i
Gurre Kirke og i Hellebæk 2. Pinsedag.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!

Mette B. Joanesarson

FORÅRSKONCERT I GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.30:

Som traditionen byder hilses sommeren velkommen i Gurre Kirke med en
koncert, hvor alle kan være med til at
synge en række af de kendte og elskede danske sommersange. Ideen med
denne aften er tillige at give en platform for den lokale musikudfoldelse.
I
de seneste år er flere medlemmer af
kirkernes børne- og ungdomskor ud
over sangen begyndt at udfolde deres musikalske talenter på forskellige
instrumenter. Derfor kan publikum
Vel mødt til en afslappet forårskoncert i
glæde sig til et program rigt på klangden nys udsprungne bøgeskov!
lig variation med flere instrumenter.
Programmet er rigt afvekslende med
værker hentet fra både det klassiske og det rytmisk repertoire, så der vil være
noget for enhver smag. Ved koncerten medvirker bl.a. Tikøb og Gurre kirkers
Kor, kirkesanger Tine Grønlund, organist Susanne Ketelsen samt organist Henrik
Schrøder, som har tilrettelagt koncerten.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
Der er gratis adgang til koncerten.

PALMESØNDAG DEN 24. MARTS, KL.10.30

Holder vi PÅSKEFAMILIEGUDSTJENESTE i Gurre Kirke. Under
gudstjenesten medvirker kirkens kor og efter gudstjenesten er alle velkomne til fejring i kirken, hvor vi skal synge forårssange, male påskeæg,
pynte påsketræ og lege gamle påskelege.

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE
ONSDAG D. 3. APRIL OG ONSDAG D. 22. MAJ, KL. 17.30
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær.
Alle er meget velkomne!

NYT FRA HORSERØD
I december måned havde vi en hyggelig jul med familiegudstjeneste,
julemiddag både i kirken og i arresten. Der er jo kommet nye menighedsråd i Gurre og Tikøb. De var inviteret til nytårskoncert i fængselskirken med mulighed for at se den og høre vores fangekor. Det blev en
hyggelig aften også med lagkage og smøger.
Fastelavnssøndag havde vi en dejlig familiegudstjeneste med glade udklædte børn, som slog katten af tønden, og de nød at kunne bevæge sig
mere frit i kirkerummet end i fængslets besøgslokaler.
Nu venter vi alle på foråret, som så sagte kommer!
Hanne Storebjerg
Horserød Statsfængsel

