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
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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

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Sommeren er traditionelt set en stille periode, men så kan man jo tænke
tilbage på den vellykkede Sogneudflugt til Sejerø. 74 personer deltog
i udflugten, og Sejerø viste sig fra sin smukkeste side, og Sejerø Kirke
var et interessant besøg, hvor sognepræst Jørgen Petterson fortalte om
kirkens historie.
Den ældste del af Sejerø Kirke - skib og kor - er efter Nationalmuseets
skøn opført omkring år 1300 eller lidt tidligere. Den er opført af munkesten på en sokkel af marksten og har tegltag. I de følgende tohundrede år
er tårn, sakristi og det søndre våbenhus, som nu er fyrrum og materialehus, opført. Sidst er det nordre våbenhus, som nu er indgang til kirken,
bygget, så i de sidste 500 år har kirkens ydre i store træk været som det
er nu. I kirkeskibet har der oprindeligt været bjælkeloft. Senere er der
indbygget to hvælvinger.
Det eneste inventar der er lige så gammelt som den ældste del af kirken
er døbefonten. I 2011 blev den flyttet fra sin lidt gemte plads, til sin nye
og meget mere synlige plads under prædikestolen. Den ca. 1 m. lange
skibsmodel, der er ophængt i kirken, er en model af Christian den Fjerdes flagskib ”Trefoldigheden”, det bærer årstallet 1659. Det regnes for
landets næstældste kirkeskib. Kalkmalerierne i skibets østligste hvælv
er fra 1558. Der har været mange andre kalkmalerier både i hvælvingerne og på væggene. Nogle af dem ældre end de nuværende, men de
er kalket over.
I de første århundreder har kirken markeret sig endnu tydeligere i landskabet end den gør i dag. Indtil Sejerø Fyr blev bygget ca. 550 år senere,
var kirken den eneste bygning på Sejerø der ikke var opført i lerklinet
bindingsværk med stråtag.
Efter besøget i kirken var Sejerø Menighedsråd vært ved eftermiddagskaffen. Vi nåede også en tur ned til fyret og fik en medrivende beskrivelse af livet omkring Sejerø Fyr formidlet af den pensionerede fyrmester.
September starter med Høstfesten den 8. fulgt af Kulturnatten den 20.,
begge dage er Tikøb Kirke særdeles aktivt involveret og sidst på måneden starter sogneeftermiddagene.
For Tikøb Menighedsråd, Per O. Gravesen.

MUSIK I TIKØB KIRKE
KUL TURNATTEN FREDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 19.00
TIKØB OG GURRE KIRKERS UNGDOMSKOR
Ungdomskoret i Tikøb og Gurre Kirker har i løbet af de seneste år
nået et højt klangligt og musikalsk niveau. Koret medvirker ved de
fleste større begivenheder i kirkerne i årets løb. Ved denne lejlighed
vil koret under afslappede former optræde med et blandet program
sammensat af highlights fra korets repertoire, som består af både
klassiske og rytmiske numre samt sange og salmer. Koncerten er
tilrettelagt og ledes af kirkens organist Henrik Schrøder.
SØNDAG DEN 6. OKTOBER KL. 16.00
MARIE CARMEN KOPPEL
Marie Carmen Koppel har i efterhånden mange år været anset som
en af de største soul- og gospelsangere i Danmark. Som datter
af Anders Koppel og dermed som
et af de sidste skud på stammen i
den berømte Koppel musikfamilie
har Marie Carmen Koppel gået
sine helt egne veje, først som solist i Fountain Church i New York
(som den første hvide nogensinde)
og siden på sine soloplader, hvor
hun med sin store stemmepragt har været bannerfører for gospelgenren herhjemme. Ved koncerten i Tikøb Kirke bliver Marie Carmen Koppel akkompagneret af sin faste pianoakkompagnatør, Steen
Rasmussen.
Vel Mødt til en stor musikoplevelse i Tikøb Kirke.
Der er gratis adgang til koncerten.

SENSOMMERUDSTILLING I KIRKELADEN
20. SEPTEMBER - 20. OKTOBER
MED BILLEDKUNSTNER
ANNE VIBEKE LAURIDSEN
FERNISERING FREDAG DEN
20. SEPTEMBER TIL KULTURNATTEN I TIKØB.
Anne Vibeke Lauridsen er dybt fascineret og tiltrukket af Italien samt dets
historie og kultur. Gennem hendes værker forsøger hun at frembringe
brudstykker fra antikkens og middelalderens kunst. Placeret i nutiden i
en moderne ikon lignende stil, har hun på den måde udviklet et unikt
kunstnerisk udtryk.
Læs mere: www.post-scriptum.dk

FORFATTERAFTEN I GURRE KIRKE
MED SUSANNE CLOD PEDERSEN
TORSDAG DEN 21. NOVEMBER, KL. 19.30
‘SUSANNAS BOG – VEJEN’

Denne november aften kommer Susanne Clod Pedersen,
der er forfatter og organisk ved Græsted Kirke og fortæller
os om tilblivelsen af og tankerne bag Susanna-triologien.
Susanne vil også læse passager op fra bogen, som er første
bind af triologien, så vi rigtig kan få indtrykkene ind under
huden. Kort om bogen kan der skrives: ’Susannas bog –
Vejen’ er fortællingen om en ung kvindes udvikling og en
kærlighedshistorie, der tager udgangspunkt i beretningen om skæbnerne
omkring Jesus, og bringer læseren dybt ind i tidens tro og kultur’.
Der serveres the/kaffe i pausen, og der er fri adgang.

BØRNEKLUBBEN I TIKØB
NU SKAL DU BARE HØRE!!!!!

Børneklubben starter igen onsdag den 4. september kl. 14.00. I Børneklubben hører vi de fantastiske fortællinger i Bibelen, hører om hvad det vil
sige at være døbt, deltager i familiegudstjenesterne til høst, jul, fastelavn,
påske og pinse, tegner, maler, synger, danser, leger, spiser frugt og kager,
har det sjovt og slutter med hestevognstur gennem den ny udsprungne
bøgeskov til Anemoneøen i Gurre Sø.
Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Børn, der
går i Familiehuset, bliver hentet der og fulgt tilbage igen kl. 15.00. Det
koster ikke noget at være med, og alle børn er velkomne.
På festligt gensyn!

KULTURNAT I TIKØB
FREDAG DEN 20. SEPTEMBER
holder vi KULTURNAT i Tikøb. Vi begynder med fællesspisning i Klubhuset. Billetter hertil kan købes i Brugsen indtil et par dage før.
Fra kl. 19.00-21.00 er der åbent flere steder i Tikøb. I kirken synger Kirkens Børne -og Ungdomskor under ledelse af organist Henrik Schrøder.
Man er også velkommen i kirketårnet, hvor man bl.a. kan se det gamle
urværk og kirkens 2 store malmklokker fra 1700 tallet. I Kirkeladen er der
fernisering på en udstilling med billedkunstner Anne Vibeke Lauridsen,
som i januar blev kåret som dette års kunstner af Helsingør Kunstforening.
Kunstneren vil være til stede og fortælle om sine billeder og menighedsrådet byder på et glas.
Aftenen slutter i Kirkeladen med kaffe, kage og musik.
Alle er velkomne til at deltage i denne spændende aften, hvor man kan se
Tikøb som den levende by den er.
Kirken og Foreningerne i Tikøb.

DE NYE KONFIRMANDER
De nye konfirmander begynder undervisningen TORSDAG DEN 5.
SEPTEMBER i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Der er indskrevet
44 konfirmander.
HOLD I: Torsdage 08.00 - 09.10 HOLD II: Torsdage 14.30 - 15.30
Der er ORIENTERING FOR ALLE FORÆLDRE OG KONFIRMANDER:
Søndag den 22. september kl. 10.30 i GURRE KIRKE og søndag den
29. september i TIKØB KIRKE kl. 10.30
Vi mødes til gudstjeneste, og derefter er der orientering og traktement i
kirkerne.
TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 9-15
KONFIRMANDEVENT I HORNBÆK MED ALLE KONFIRMANDER FRA HORNBÆK, HELLEBÆK, TIKØB OG GURRE.
Skolerne har givet grønt lys for at ca. 150 konfirmander kan være sammen en hel dag. Vi mødes ved Hornbæk Kirke. Vi skal vandre og lave
spændende aktiviteter undervejs, spise frokost ved en pølsebod og slutte
af med en spændende gudstjeneste i Hornbæk Kirke med deltagelse af
Julie Linds Lovsangsband.

BABYSALMESANG I TIKØB KIRKE
Kom og vær med til babysalmesang hver onsdag formiddag i Tikøb Kirke! -Vi mangler nye små deltagere på holdet kl. 10-11. Babysalmesang
er hyggeligt samvær i rolige omgivelser, hvor børnenes sanser stimuleres
gennem sang og bevægelse. Bagefter er der te/kaffe og hygge mens børnene spises af og puttes. Alle børn - fra fødsel til de kan gå – er velkomne.
Vi slutter før jul med en babygudstjeneste for hele familien. Det koster
200 kr. at være med. Holdet er allerede startet, så spring på onsdag 4.
september eller ring til kirkesanger Tine Grønlund, mobil 60680602.

SALMESANG OG RYTMIK I GURRE KIRKE
Som noget nyt starter vi et hold for ca. 1-2 årige med masser af rytme,
leg og bevægelse til salmesang, historier og remser. Det foregår i kirken
ca. hveranden søndag efter højmessen kl. 11.45 og varer en lille times
tid. Der er plads til ca. 10 børn på holdet, som ledes af kirkesanger Tine
Grønlund. Det koster 200 kr. at være med. Vi mødes 1. gang søndag den
1. september. Tilmelding på mobil 60680602.

NYT FRA HORSERØD
Sommeren har gjort underværker for de indsatte i fængslet, – (bortset fra
de varme celler om natten, der kan blive op til 39 grader, og så sover de
ikke før meget sent), så har der været mulighed for forskellige udendørs
aktiviteter efter arbejdstids ophør. En særlig sommeraktivitet er en lille
køkkenhave, som de indsatte har lavet tæt på hegnet ud mod skoven.
Ud over almindelige grønsager har de lavet et drivhus af brædder og
plastik. Det er meget opmuntrende for dem at se planterne vokse og gro,
og det er meningsfuldt at passe køkkenhaven og meget tilfredsstillende
at spise egne grønsager. Det allerbedste er, at køkkenhaven styrker fællesskabet.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Årets første sommer måned lagde ud med 3 fantastiske orgelkoncerter.
Det var utroligt spændende at høre, hvad gæste organisterne kunne få ud
af vores orgel, med 3 vidt forskellige flotte koncerter. Stort tak herfra.
I august startede så efterårets sandwichgudstjenester, og der er 2 mere i efteråret. De små aftengudstjenester er for små som for store, gudstjenesten
varer en lille halv time og bagefter hygger vi os med et par sandwichs. En
dejlig måde for børnene der bliver fortrolig med det at komme i kirken
sammen med voksne.
Høstgudstjenesten i Gurre Kirke er den 8. september. Koret medvirker
og kirken vil være pyntet i efterårets farver. Som de sidste mange år vil
pladsen overfor kirken være klar til årets høstfest i Gurre.
Gurre Kirke byder også på et foredrag i efteråret. Susanne Cold Pedersen,
forfatter og organist i Græsted Kirke, vil komme og fortælle om sin nye
bog: ’Susannas bog – Vejen’. Håber mange vil finde vej til Gurre Kirke
denne efterårsaften i november.
Der kan læses mere om disse to arrangementer andet sted i kirkebladet.
Menighedsrådets arbejde består også i at vedligeholde Gurre Kirke, således at kirken altid fremstår pæn og indbydende. Vi har i øjeblikket to
forholdsvis store projekter, som vi arbejder med. Gulvet i våbenhus, dåbsværelse og køkken trænger til udskiftning. Vi har fundet nogle nye flotte
klinker. Arbejdet er planlagt til at påbegyndes i uge 41 og vil vare til og
med uge 42. Det andet projekt er isolering af loftet. Det er dog ikke noget,
man vil kunne se, men vi håber til gengæld, at det kan mærkes. Både på
komforten i kirken og varmeregningen.
Som også skrevet om i sidste nummer af Kirkebladet vil Menighedsrådet også i efteråret, deltage i nogle debat-arrangementer, som følge af
debatoplæg fra: ’Udvalget om en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken’.
Efterårets første arrangement er i september og afholdes i Hillerød. Præster, menighedsråds-medlemmer m.fl. i provstiet er inviteret. Det er vigtigt, at vi giver vores mening tilkende for, hvad vi vil med folkekirken
fremover – for ændringer store som små får også betydning for VORES
KIRKE!
Så derfor også i dette Kirkeblad en opfordring til at fortælle os, hvad I her
i sognet har af ønsker og ideer til Gurre Kirke i fremtiden.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 16.
”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.
Der er gratis adgang til koncerten.
For yderlige information om trioen se www.olafssongs.dk.

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE

ONSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 17.30 og ONSDAG DEN 13.
NOVEMBER KL. 17.30
2. oktober skal vi høre beretningen om ’Den barmhjertelige samaritaner’ og den 13. november skal vi høre beretningen om ’Jonas og
hvalen’.
Kom og vær med til en familievenlig gudstjeneste midt i hverdagen,
som afrundes med, at vi spiser sandwich sammen.

Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson.

