NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Medlemmer af Tikøb Menighedsråd har deltaget i møder omkring ”Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for
folkekirken” og det var derfor også et punkt på dagsordenen ved det
fælles møde for Gurre og Tikøb Menighedsråd den 3. oktober 2013.
Menighedsrådene fremsender et høringssvar, der støtter det nuværende
system.
Første punkt på den fælles dagsorden var et indlæg om Folkekirkens
Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør ved Birgitte Kjær Mikkelsen. Det
var en meget levende og stimulerende gennemgang af ”Årsplan for Skoleåret 2013-14, undervisningstilbud og lærerkurser”. Om Folkekirkens
Skoletjeneste står der: ”Folkekirkens Skoletjeneste har som målsætning
at inspirere til en spændende og aktuel undervisning inden for rammerne af skolens almindelige undervisning og med afsæt i faghæftet
for kristendomskundskab. Til det formål udbyder vi en række undervisningsprojekter og lærerkurser. Hovedparten af de udbudte projekter er
tværfaglige og indbefatter således elementer fra flere forskellige fag.”
og ”Af gode grunde vil der i et projekt fra Folkekirkens Skoletjeneste
typisk være involveret et obligatorisk kirkebesøg til kvalificering af det
faglige indhold.” Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør
involverer 34 skoler med 8000 tilmeldte.
Tre pluk fra programmet: (1.-3. kl.) ”Hvorfor har julen englelyd?” - et
forløb om forventningens tid - med besøg på Nivaagaard Malerisamling,
(4.-6. kl.) ”Symboler og mosaik” - som afslutning på projektet laver hver
elev sin egen symbolmosaik, der enten kan bruges til ophængning eller
som bordskåner, (7.-10. kl.), ”På kant med Kierkegaard” - I anledning
af 200-året for filosoffen Søren Kierkegaards fødsel udbydes et projekt i
øjenhøjde om Kierkegaards tænkning med hjemmesiden www.paakant.
dk. I forbindelse med ”Symboler og mosaik” fik Birgitte Kjær Mikkelsen leveret 400 kg glasmosaik!
Nationalmuseet har påbegyndt en revision af sine samlinger, herunder
genstande der er deponerede til andre museer mv. I den anledning har
Tikøb Kirke fået en henvendelse angående 78 mønter, der skulle være
deponeret i 1959 – altså for 54 år siden. En nærlæsning af de medsendte
dokumenter (og en snak med Nationalmuseet) afslører imidlertid, at
mønterne er deponeret hos Tikøb Kommunes historiske samling (nu
Flynderupgård Museet) og kvitteringen er underskrevet af Arne Meyling, Overlærer og Museumsleder. Der er sandsynligvis tale om et lokalt
fund fra marts–april 1958 og hvis nogen kan bidrage med spændende
historier om fundet, vil Nationalmuseet gerne høre om det.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god jul og et godt nytår
Per O. Gravesen

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG 22. DECEMBER KL. 16
VI SYNGER JULEN IND

Julekoncerten i Tikøb Kirke er i år tilrettelagt som ”De ni læsninger”
efter engelsk forbillede. Koncerten forløber som en genfortælling af
historien om Jesu fødsel i afvekslingen mellem læsningerne og de
hertil knyttede musikindslag.
På programmet er bl.a. nogle af de mest kendte engelske Christmas
carols i flotte arrangementer med overstemmer, sådan som vi kender
det fra de berømte engelske drengekor.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor: Desuden medvirker Nordsjællands Kammerkor. Korene
bliver akkompagneret af et lille strygerensemble og orgel. Desuden
medvirker kormedlemmerne Camilla Jensen og Helene Schrøder på
hhv. trompet og fløjte.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

EFTERMIDDAGSGUDSTJENESTE
I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 19. JANUAR, KL. 15.00
Søndag den 19. januar, kl. 15.00 holder vi en alternativ gudstjeneste i Tikøb Kirke. Årets konfirmander vil stå for gudstjenesten og Henrik Schrøder vil stå for musikken. Efter gudstjenesten er der the/kaffe og scones i
Kirkeladen.

JULEHJÆLP 2013
I BESKEDEN UDSTRÆKNING HAR KIRKEN IGEN I ÅR MULIGHED FOR AT GIVE ET TILSKUD TIL JULENS EKSTRA
UDGIFTER. Midlerne kommer fra et legat, som bestyres af sognepræsten. Hvis man er enlig forsørger eller er arbejdsløs, på bistandshjælp eller er syg, kan man sende en kort ansøgning til sognepræst
Annemette Nissen, Præstevænget 12, 3080 Tikøb eller på mail til:
jan@km.dk Ansøgningsfrist 12. december.

JULETRÆSFEST I TIKØB

HERMED INVITERES STORE OG SMÅ TIL DEN ÅRLIGE JULETRÆSFEST I TIKØB SØNDAG DEN 1. DECEMBER 2013
PROGRAM
KL. 14.00 :
		
FAMILIEGUDSTJENESTE med JULEKRYBBESPILLET: NU ER DET JUL IGEN
		
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole
		
Kirkernes Børne- og Ungdomskor
		
Spejderne med faner
		
Camilla Jensen på trompet
		KL.15.15:
		
JULEFESTEN STARTER i den festligt pyntede
gymnastiksal på Tikøb Skole. Der serveres gløgg,
æbleskiver og sodavand. Nisseorkesteret spiller, julemanden lander, vi danser om juletræet og synger nye
og gamle julesalmer/sange. Der er juleunderholdning
og godteposer til alle børn.
		KL.17.00:
JULEFESTEN SLUTTER.
Billetter á 50 kr. kan købes i Tikøb Eurospar. Billetten er samtidig betaling
for gløgg og æbleskiver til de voksne, sodavand, æbleskiver og godteposer til børnene.

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
GURRE KIRKE KL. 15.00
TIKØB KIRKE KL. 16.30

KYNDELMISSEFEJRING

SØNDAG DEN 2. FEBRUAR, KL. 17.30 I TIKØB
Inviteres små og store til Kyndelmissefejring.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i Tikøb Kirke, kl.17.30 med lyset
og mørket som tema. Under gudstjenesten medvirker kirkernes Børne- og
Ungdomskor, Børneklubben og konfirmanderne.
Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager i Kirkeladen.

FASTELAVN I TIKØB
SØNDAG DEN 2. MARTS

Søndag den 2. marts holder vi FASTELAVN i Tikøb. Vi begynder med
en festlig gudstjeneste for store og små, hvor Kirkens Børne- og Ungdomskor og Børneklubben medvirker og slutter med at slå katten af tønden (Spejderne), lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. T.I. F´s
venner arrangerer fastelavnsridning og tøndeslagning til hest. Alle er meget velkomne og vi glæder os til at se alle børn udklædte.

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.
Det koster 200 kr. at være med. Holdet starter onsdag den 8. januar. Ring
til kirkesanger Tine Grønlund, mobil 6068 0602 og meld jer til.

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 1. DECEMBER, KL. 10.30

holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Kirkens Børne- og Ungdomskor med Luciaoptog, trompetisten Camilla Jensen og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler med
JULEDUKKERTEATERFORESTILLINGEN ”LILLE ENGEL”. Efter
gudstjenesten er der adventshygge og juleklip.

JULEEVANGELIET FOR BØRN…
Dukkerne Anna
og Henrik følger
begivenhederne
omkring juleevangeliet.
Fortællingen
bringer dem i
kontakt med en
lille engel der
MEGET gerne
vil gøre en hel
masse – men
som bliver holdt
lidt hen af Gabriel som jo
var den der bragte budskabet til Maria om at hun skulle være mor.
Set fra en lidt anden kant følger vi begivenhederne omkring Julen med
Maria og Josef, Hyrderne og englene. En dejlig lille fortælling i dukketeaterform.

FASTELAVN I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 2. MARTS

kl. 10.30 holder vi FASTELAVN i Gurre Kirke. Vi begynder med en
festlig gudstjeneste for store og små og slutter med at slå katten af tønden,
lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. Vi glæder os til at se alle
børn udklædte og alle er meget velkomne.

SALMESANG OG RYTMIK
I GURRE KIRKE
De 1-2 årige mødes til 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 19. januar.
Tilmelding på mobil 6068 0602.

KORSTÆVNE

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 16.00
KONCERT MED BØRNE- OG UNGDOMSKOR OG BAND
Børne- og ungdomskorene ved Gurre og Tikøb kirker har i efterhånden mange år haft den tradition en weekend i februar at mødes med
Fredensborg Provstis Kor og indstudere et værk for kor og band. I
år finder korstævnet sted den 22. - 23. februar. Korsangerne bruger
vintermånederne til at forindstudere værket, som så finpudses for
endelig at blive fyret af ved en forrygende koncert i Hørsholm Kirke
søndag eftermiddag. Det er i skrivende stund ikke endelig besluttet
hvilket værk, der skal fremføres i år.
Ved koncerten akkompagneres børnekoret af det professionelle band
Late Night Orchestra.
Der er gratis entré.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Høstgudstjenesten i Gurre Kirke var den 8. september med efterfølgende
høstfest på pladsen overfor kirken. Det var en rigtig dejlig dag. Solen
skinnede fra en blå himmel og skoven i efterårs løv var et smukt skue.
Ahrendts høstpyntede hestevogn kom på rigtig mange ture i efterårsskoven til glæde for børn og voksne. Alle hyggede sig på festpladsen med
kagekonkurrence, grill, lege, musik, gamle biler, traktorer og ikke mindst
hyggeligt samvær.
Her i oktober var kirken lukket i uge 42 og 43, da der skulle lægges nyt
gulv i våbenhuset, dåbsværelset og køkkenet. Dette arbejde er næsten
afsluttet, og vi synes selv, at de valgte klinker klæder vores kirke. Der
mangler nu det sidste finish med at mætte klinkerne med sæbe. Vi håber at
være klar til 1. søndag i advent. Vores andet store projekt var isolering af
loftet. Dette arbejde er færdigt, og vi regner med, at det vil kunne mærkes
på komforten i kirkerummet samt på varmeregningen.
I november måned vil vores graver Martin Nielsen-Gotsæd have travl
med at grandække på kirkegården, så den kan stå flot og klar til 1. søndag
i advent sammen med belysningen af kirken.
Foran os venter så den dejlige juletid, med hvad der hører sig til af julelys, musik, stjerner, engle og ikke mindst jules budskab, ’et barn er født
i Betlehem’. Julen i Gurre Kirke starter 1. søndag i advent, som i år er 1.
december, med familiegudstjeneste, hvor Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler kommer og opfører dukketeaterforestillingen ’Lille Engel’.
Efter gudstjenesten er der hygge og juleklip. December måneds advents
gudstjenester slutter med ’De 9 læsninger’, 4. søndag i advent, som det er
blevet tradition i Gurre Kirke. Så kom og vær med til at synge julen ind.
Og så endelig skal vi høre julens glade budskab, der vil lyde i Gurre Kirke
juleaften og de efterfølgende juledage. Glædelig jul!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 22. DECEMBER KL. 10.30:
VI SYNGER JULEN IND
Vi synger julen ind i Gurre Kirke med ”De ni læsninger” efter engelsk
tradition. Gurre Kirkes Børne- og Ungdomskor vil sammen med kirkesanger Tine Grønlund synge dansk og udenlandsk advents- og julemusik, som knytter sig til læsningerne. Desuden medvirker Helene
Schrøder på fløjte og Camilla Jensen på trompet.
Tilrettelæggelse og musikalsk ledelse: Henrik Schrøder.
Efter musikgudstjenesten byder menighedsrådet på et glas gløgg.

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 8. JANUAR, KL. 17.30

Kom og tænd juletræet for sidste gang og vær med til at synge julen ud ved
denne stemningsfulde aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres der
lækre sandwich og alle er meget velkomne. Næste sandwichgudstjeneste
finder sted onsdag den 12. marts, kl.17.30

NYT FRA HORSERØD
Efteråret i Horserød er præget af det meget fine vejr. De indsatte har kunnet være meget ude, og der har været travlhed i gartneriet og haven.
Efteråret er også præget af, at flere og flere indsatte er begyndt at gå i
skole. Flerårs aftalen mellem regeringen og kriminalforsorgen går ud på,
at få så mange indsatte som muligt i uddannelse og arbejde. Helt konkret
har vi fået 4 nye lærere på skolen, og til nytår kommer der også en uddannelseschef. Det er godt for både indsatte og ansatte at fokusere på noget
konstruktivt, der også hjælper på selvværdet. På denne baggrund virker
vinteren ikke så truende,
Hanne Storebjerg
Horserød Statsfængsel

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
SEPTEMBER
1.12. 1.s.i advent
		

TIKØB GURRE PRÆST
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Annemette Nissen
Familiegudstjenester

8.12. 2.s.i advent
15.12. 3.s.i advent
22.12. 4.s.i advent

10.30 k)
9.00
16.00
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10.30
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Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

24.12. Juleaften
25.12. Juledag
26.12. 2 Juledag
29.12. Julesøndag
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10.30
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15.00
10.30
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10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg

		

Vi synger julen ind

JANUAR			
1.1. Nytårsdag
16.00
ingen
Annemette Nissen
5.1. Hellig 3 k. søndag
9.00
10.30 k) Hanne Storebjerg
8.1. Sandwichgudstjeneste		
17.30
Hanne Storebjerg
12.1.1. s.e.h.3.k
10.30
9.00
Annemette Nissen
+)
19.1.2. s.e.h.3.k
15.00
10.30
Annemette Nissen
		

Konfirmandgudstjeneste

+)

26.1. 3.s.e.h.3.k

10.30

9.00

Annemette Nissen

FEBRUAR
2.2.4. s.e.h.3.k

17.00*)

10.30 k) Annemette Nissen

9.2. s.s.e.h.3.k.
16.2. Septuagesima
23.2. Seksagesima

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

			Kyndelmisse
k)

Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen

MARTS
2.3. Fastelavn
14.00
10.30
		
Familiegudstjenester
k) Kirkekaffe *) Kyndelmissefejring

Kirketaxa

Annemette Nissen

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.

December -Januar -Februar 2013/14

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. marts 2014.
Meddelelser hertil senest 1. februar.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.
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Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Præsten har ordet
TAKNEMMELIGHED OG TILBEDELSE
Det er ikke ligegyldigt, hvilken stjerne man er født under, hævder astrologerne. I kirken er vi ikke overtroiske, men hævder i stedet, at det er Gud, der bestemmer
vores skæbne. Ikke stjernerne. Nu er det måske heller
ikke det astrologerne mener. I hvert fald ikke nødvendigvis. Det kan jo være, at mange af dem er enige med
den gamle fromme astronom og astrolog Kepler, når
han siger: ”Det er Gud, der styrer stjernerne og planeterne”.
Som kristne tror vi i hvert fald på, at det er Gud, der anbringer de stjerner, der står over vores vugge, eller anbringer os under stjernerne. Om der er en sammenhæng
mellem vort liv og stjernernes og planeternes stilling, er
derfor til syvende og sidst underordnet. For dybest set
er Gud altid den sidste årsag.
Snart skal vi høre historien om de hellige tre konger som er det smukkest tænkelige billede på forbindelsen
mellem et barn og en stjerne.
Også dengang var der mennesker, som var optaget af
at studere stjernehimlen, ikke blot som et videnskabeligt begreb i moderne forstand, men som et underfuldt
tegnsystem. Især det fjerne Østerland var berømt for sin
stjernetyderkunst. Derfor var det også der, man først
blev klar over, at noget nyt og stort var ved at ske på
vores jord. Fordi en ”stjerne lys og blid, sig lod se ved
midnatstid” som vi synger med Grundtvig i salmen:
Dejlig er den himmel blå.
Vi ved ikke, hvordan disse stjernetydere havde det
med Gud. Vi ved kun, at de næppe kendte meget til det
religiøse miljø, som julenats begivenheder udspillede
sig i. De var hedninger, fremmede for den jødiske religion, og kunne altså ikke vide, hvilke forventninger, der
fyldte det jødiske folk på den tid, forventningerne om
en frelser, som skulle forandre alt: den politiske situation, verden som helhed og det enkelte menneskes liv.
Men forstand på stjerner havde de altså, og uden at vide,
vidste de, at nu var tiden kommet, nu var frelseren, ”jødernes konge” kommet. Derfor drog de af sted for at
finde ham.

Det kan man jo undre sig over. Hvad betød jøderne
Messias for dem?
Ja, hvad betyder kirkens Kristus for vor tids astrologer?
Hvad betyder Han for vor tids mange religiøse, som
søger imod et lys, hvis tegn de måske ikke helt kan tyde,
men som skaber længsel og uro indeni? Hvad betyder
han for vor tids videnskabsmænd, og deres ihærdige
forskning?
Måske kan de hellige tre konger forklare os det. De
var gået en lang vej for at finde en, hvis navn de ikke
kendte, hvis oprindelse, opgave og betydning, de ikke
kendte. De vidste kun, at det var af uendelig vigtighed
at finde ham.
Og - de tvivlede ikke på, at den stjerne, som de havde
set på himlen, var deres ledestjerne.
Og da de endelig nåede frem, tvivlede de heller ikke,
men troede. Troede, at barnet i krybben var sandheden
og meningen med livet, også med deres tilværelse.
Troede, at her var Gud selv. Derfor faldt de på knæ og
tilbad Ham.
Det kunne godt have været anderledes. Det havde
endda været nærliggende. De kunne være blevet skuffede, have følt sig til grin. De kunne have reageret med
foragt: Et fattigt barn i en krybbe. Det kan da ikke være
Gud selv. Hvad er meningen?
Men de bøjede sig til jorden i taknemmelighed og tilbedelse. Hos barnet i krybben sætter Gud os stævne. Han
indbyder os alle, troende, tvivlende, søgende, overtroiske og indifferente, dem der er nær, og dem, der kommer langvejs fra og siger til os: Nu er I nået frem til
sandheden og meningen med livet.
Nogle vil rejse sig og gå - andre vil blive tilbage. De,
der bliver tilbage, knæler foran den nyfødte Kristus.
I denne tilbedelse ophæves enhver forskel på nær og
fjern, før og nu. I den bliver alle ét, og alt bliver nyt.
De, der søgte, fandt, og de, der ikke søgte, blev fundet.

Glædelig jul og godt nytår.

Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN
FREDAG DEN 29. NOVEMBER, KL. 14.30
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, KL.14.30
Julefest med underholdning, sang og musik, julekaffebord og godter. Juletræet vil være pyntet, og så skal
vi naturligvis spille årets julebingo.
FREDAG DEN 31. JANUAR, KL.14.30
Højskolelærer på Bornholms Højskole Lillian HjorthWesth, som er en efterspurgt og erfaren foredragsholder, vil fortælle om forfatteren Martin Andersen Nexø
og hans forfatterskab.
FREDAG DEN 28. FEBRUAR, KL.14.30
”Gammel – aldrig i livet”. Ove Mynderup, som har en
lang karriere som professionel bassanger på Det Kongelige Teater bag sig, vil med sin vanlige humoristiske
sans fortælle om det at blive pensionist og holde sig i
gang. Han har igennem årene givet koncerter overalt
i Danmark, Norden og USA og vil ”krydre” eftermiddagen med livsbekræftende sange.
FREDAG DEN 28. MARTS, KL.14.30
Fortæller og guitarist Torben Wahlstrøm vil tage os
med til en fortællekoncert om Nils Holgersen, bygget
over passager fra Selma Lagerlöfs store roman: ”Nils
Holgersens vidunderlige rejse gennem Sverige”.
Forestillingen bæres frem af sang og musik.
FREDAG DEN 25. APRIL, KL.14.30
Multikunstner Henrik Soelmark som igennem 30 år
har været fagottist og solofagottist i Sønderjyllands
Symfoniorkester medvirkede i foråret ved musikgudstjenesten i Gurre Kirke Langfredag. Her udfoldede
han sit alsidige talent. Det får vi også lov til at opleve
denne eftermiddag, hvor han vil øse af sine erfaringer
og oplevelser fra sine 25 år bag nodepulten.
FREDAG DEN 23. MAJ:

SOGNEUDFLUGT

JULEUDSTILLING I
KIRKELADEN
30. NOVEMBER 30. DECEMBER
HVOR ARKITEKT
BJØRN RØNNE
UDSTILLER SINE
MALERIER

Om sine malerier skriver Bjørn Rønne:
I mange af mine landskabs- og bygningsmalerier arbejder
jeg i en klassisk dansk tradition, men der er også helt andre motiver – lidt syrede malerier, hvor dyr og mennesker
kommer i de mærkeligste situationer. Jeg kan ikke forklare
hvorfor, eller hvad det egentlig er, der sker, det sker bare.
Når håndboldspillerne er iført jakkesæt – så bliver spillet
pludselig meget alvorligt og en absurd hændelse. Når man
skifter tøjet, det ydre – så bliver det lidt af en gåde, hvad det
er, der foregår. Disse billeder skal ses med et humoristisk
glimt i øjet, men de er bestemt alvorlig ment.
Der holdes fernisering i Kirkeladen lørdag den 30. november, kl. 15-17, hvor kunstneren vil være tilstede.
Der serveres et glas rødvin og chips

FORFATTERAFTEN I
GURRE KIRKE

ONSDAG DEN 19. FEBRUAR, KL. 19.30
Forfatter og sognepræst i Nærum
BRUNO RASMUSSEN vil fortælle om H. C. ANDERSENS liv
og hans forhold til kristendommen.
Bruno Rasmussen genfortæller
nogle af de knap så kendte eventyr
som f.eks. ”På den yderste dag”, ”En historie” og
”Den onde fyrste” og kæder det sammen med emner og begreber fra kristendommen. Nogle år efter
H.C. Andersens død var der en af hans venner, der
skrev: ” Hans gudsforhold ophørte aldrig at være
levende”.
Undervejs er menighedsrådet vært ved et lettere
traktement.

ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

