NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

HØSTUDSTILLING I KIRKELADEN

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

Sogneudflugten 2014 gik til Nordøstskåne. Billeder fra den spændende
tur, som havde 73 deltagere, kan ses på www.tikob.dk under ”Tidligere
arrangementer”.

19. SEPTEMBER - 19. OKTOBER
I forbindelse
med
Kulturnatten i Tikøb
fredag den 19.
september, kl.
19-21 holdes
der fernisering
på en udstilling
af billedkunstner SIBELLE
TVÆRMOES.
Sibelle Tværmoes er autodidakt billedkunstner inspireret af drømmesproget, eventyrets magi, nuets sanselighed og ikke mindst af farvernes
lysstyrke.
I 1992 var hun på Holbæk Kunsthøjskole. Efter opholdet havde hun sin
første separatudstilling i Galleri Eire i Classensgade på Østerbro. Senere
overtog hun Galleriet. Sideløbende med maleriet har hun beskæftiget sig
med scenografi, skuespil og musik /dans; lavet scenografi til en børneforestilling i Mantziussalen i Birkerød, været medvirkende i diverse performances i forbindelse med Den Ny Dramaskole og sat bevægelse til eget
kunstværk i samarbejde med musiker.
Sibelle Tværmoes vil være tilstede under ferniseringen og fortælle om
sine billeder og menighedsrådet serverer et glas vin.

FREDAG DEN 26. SEPTEMBER, KL. 14.30
”KAREN BLIXEN – MESTERFORTÆLLEREN OG MENNESKET”
ved sognepræst Kristian Østergaard, Sorø Klosterkirke.
Kristian Østergaard er præst, forfatter og har bifag i litteraturhistorie. Han
har holdt utallige foredrag, udgivet bøger og skrevet mere end 100 artikler
og kronikker ligesom han er leder af sommerhøjskolen på Sorø Akademi.
Desuden har han oversat Sylvester Stallones erindringer og er gået i hans
fodspor.
FREDAG DEN 31. OKTOBER, KL. 14.30
MARTIN A. HANSEN OG EVANGELIET” ved cand. theol. tidligere
sognepræst Ole Juul, Hadsten. Foredraget er dels en fortælling om en af
det 20 århundredes betydeligste hjemlige forfattere dels en gennemgang
af nogle af Martin A. Hansens kendteste noveller, bl.a. ”Agerhønen” og
”Høstgildet”. Altsammen for at skildre denne store forfatters syn på det
kristne evangelium.
FREDAG DEN 28. NOVEMBER, KL. 14.30 		
Mezzosopran Elisabeth Rebekka G. Lindgreen og pianist Vivan Brøndum
Rønne vil synge og spille for os. De vil synge sange fra Danmark, England, Irland, Tyskland og Sverige. I repertoiret er indlagt mellemspil med
soloklaver. De har valgt et repertoire af evergreens, som man sjældent hører fremført. Repertoiret spænder tidsmæssigt fra Greensleves over senere
folkesange, sange fra trediverne og besættelsen, og musicals til sange fra
de senere år under temaet advent og jul.

Årets første sommer måned lagde ud med en rigtig dejlig Pinsegudstjeneste ved Sct. Jakobs Kapel i Gurre. Solen skinnede fra en skyfri himmel, fuglene sang og bag alteret sås Gurre Slotsruin. Et fantastisk skue.
Rammen omkring Sct. Jakobs Kapel gav en helt speciel stemning, som er
ubeskrivelig. Et historisk vingesus havde ramt Gurre. En stor tak til alle,
der var medvirkende til at gudstjenesten blev en rigtig dejlig dag. Ingen
nævnt ingen glemt.

Tikøb Menighedsråd har i maj 2014 på ny afgivet høringssvar til Betænkning 1544 ”Folkekirkens styre”. Første høringssvar blev afgivet i
oktober 2013. Grundlæggende har Menighedsrådet ikke ændret opfattelse, men rådet er dog opmærksom på, at det formentlig er urealistisk
at forestille sig, at den nuværende ordning vil kunne videreføres helt
uændret. Derfor er Tikøb Menighedsråd stemt for de mindst indgribende
ændringer, både hvad angår folkekirkens økonomi og indre anliggender.
Tikøb Kirke har haft et godt forhold til Tikøb Skole i mange år. Det blev
nævnt ved skoleinspektør Søren Vollers afskedsreception den 25. juni
2014. Kirke og Skole har gennem årene haft flere projekter sammen
bl.a. den fine og farveglade altertavle, der var ophængt fra marts 2010
til april 2011 under kirkens restaurering. Folkekirkens Skoletjeneste
Fredensborg-Helsingør har i år givet inspiration med projektet ”De syv
dødssynder på tallerkenen”, som gennemføres til efteråret med eleverne
fra mellemste klassetrin og med Mikkeline S. Luther og Kirsten Jørgensen som lærere. I programmet står bl.a.: ” Forestillingen om dødssynder
var en del af den danske kirke i middelalderen, men den blev afskaffet
under reformationen. På trods af dette har dødssynderne fortsat deres
liv i den folkelige tradition, hvor de med jævne mellemrum dukker op
såvel i kunsten som på film og i reklamer. I det konkrete projekt arbejder eleverne sig først ind i betydningen af de enkelte dødssynder, som
de derefter i mindre grupper omsætter til kulinariske retter på en fælles
buffet. Hver af retterne bygges op over en ingrediens, som på en eller
anden måde symboliserer dødssynden. Der er mulighed for at invitere en
præst over på skolen for at smage på retterne og tale om kirkens syn på
synd i dag.” Derudover er Sognepræst Annemette Nissen blevet tilknyttet Fællesbestyrelsen for Tikøb Skole og Familiehus fra 1. august 2014.
Årets Høstfest den 7. september og Tikøb Kulturnat den 19. september
involverer i høj grad Tikøb Kirke og sidst i september starter sogneeftermiddagene.
For Tikøb Menighedsråd, Per O. Gravesen.

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER, KL. 14
holder vi høstgudstjeneste og høstfest i Tikøb. Vi begynder med gudstjeneste i Tikøb Kirke. Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og
kirkens kor, trompetisten Camilla Jensen og KFUM Spejderne fra Tikøb
medvirker.
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 Ahrendts høstklædte hestevogn foran kirkedøren og vil køre alle børn rundt i Tikøb. Der holdes høstfest i Kirkeladen,
hvor der vil være høstkaffebord, sang og underholdning. Vi får besøg af
KLOVNEN VICTOR og spejderne vil stå for en masse sjove aktiviteter.

BABYSALMESANG I TIKØB KIRKE
Kom og vær med til babysalmesang hver onsdag formiddag i Tikøb Kirke.
Vi starter ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER. Babysalmesang er hyggeligt samvær i rolige omgivelser, hvor børnenes sanser stimuleres gennem
sang og bevægelse. Bagefter er der kaffemik og hygge i Kirkeladen. Alle
børn - fra fødsel til de
kan gå - er velkomne.
Vi slutter før jul med
babygudstjeneste for
hele familien.
Ring og hør nærmere!
Kirkesanger og sangpædagog Tine Grönlund mobil 60680602

BØRNEKLUBBEN I TIKØB
BØRNEKLUBBEN STARTER ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER,
KL. 14.
I BØRNEKLUBBEN hører vi de fantastiske fortællinger i Bibelen, hører
om hvad det vil sige at være døbt, deltager i børne- og familiegudstjenesterne til høst, jul, fastelavn, kyndelmisse, 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 med grill for hele familien.
Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Børn, der
går i Tikøb Skole og Familiehus, bliver hentet og fulgt tilbage igen kl.
15.00. Det koster ikke noget at være med, og alle børn er velkomne.

KULTURNAT I TIKØB
FREDAG DEN 19. SEPTEMBER
holder vi KULTURNAT i Tikøb. Vi begynder med fællesspisning i Klubhuset.
Fra kl. 19.00 - 21.00 er der åbent flere steder i Tikøb. I kirken er der koncert med orkestret ”Blue Train” og Tikøb og Gurre Kirkers kor, og man
er 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 kunstneren SIBELLE TVÆRMOES. 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 opleve Tikøb som
den levende by den er.
Kirken og Foreningerne i Tikøb.

NYT FRA HORSERØD

Denne sommer er præget af, at store dele af fængslet er en byggeplads.
Der skal bygges en bygning, som skal indeholde 30 nye pladser. Dette
byggeri er et resultat af regeringens aftale med kriminalforsorgen om
200 nye pladser i fængslerne. Vi skal have de 30 af dem.
Om sommeren tilbyder skolen sommerskole, som er undervisning af
emner, som ikke nås til daglig. Bl.a. er der kunstner- og malerskole, og
de indsattes kunstværker bliver udstillet på Humlebæk bibliotek efter
29. juli. Vi glæder os til at se resultatet.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

ENGLEUDSTILLING I KIRKELADEN
1. NOVEMBER – 30. NOVEMBER
Quiltekunstnerne på Sjælland ved Bente Theilsby og
Nete Riemann har gennem længere tid arbejdet med en
temaudstilling om ”Engle”.
Engle er et mytologisk spændende væsen som optræder
mange steder i vores kulturarv: budbringer, støtte i liv
og død, skytsengle, etc, men altid et flygtigt væsen, som
vi alle har en forestilling om. Mangfoldigheden er stor.
De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv været i en
eller anden form kontakt med engle, enten fordi de har bedt om det, eller fordi de er kommet til dem for at beskytte dem. Eller vi har set dem
gennem kunsten i århundrede, og i barndommen har vi måske samlet på
engle glansbilleder.
Der holdes fernisering i Kirkeladen LØRDAG DEN 1. NOVEMBER,
KL. 14-16, hvor kunstnerne vil være tilstede og hvor menighedsrådet
serverer et glas vin og en kop kaffe.

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 7. OKTOBER, KL.17.30.
TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER, KL.17.30
Kom og vær med til en familievenlig gudstjeneste midt i hverdagen,
som afrundes med, at vi spiser sandwich sammen!

KONFIRMANDINTRO MED LEONARD
COHEN GUDSTJENESTE I TIKØB KIRKE
SØNDAG 5. OKTOBER KL. 19.00
byder vi de nye konfirmander og hele familien velkommen med en Leonard Cohen Gudstjeneste i Tikøb Kirke. Præst og sanger Tommy Corfixen
og sanger Ditte Corfixen akkompagneret af pianist vil levere et brag af en
fortolkning af Cohens sange og tekster sat sammen med bibelske tekster
på smukkeste vis. Corfixen præsenterer den rigtige hæse Cohen-stemme,
så det bliver en meget følelsesfuld stemning, der bringer det kristne budskab frem i de sange vi så godt kender, men ikke altid lige forbinder med
den forkyndelse der ligger i dem. Indtrykket der går igen ved gudstjenesten er glæden ved sangene, og oplevelsen af at få dem ”ført ind i kirken”,
og på en måde helliget, døbt eller bare accepteret som det de er – en hyldest, et klagemål eller et glædesråb til Herren. Som ved andre markeringer
i kirken er der en glæde at trække med ud i hverdagen, i livet.
Efter gudstjenesten er der kaffe/the og scones i Kirkeladen, hvor der gives
intro om konfirmandundervisningen og konfirmationen.
Alle er meget velkomne til gudstjenesten!!!!

Efterårets første måned er september, høsten er kommet i hus eller næsten,
og træerne er ved at få deres smukke gyldne og varme farver. Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfest er blevet en dejlig tradition i Gurre. I år
er høstgudstjenesten søndag den 7. september kl. 10 i Gurre Kirke og kirken vil være pyntet i efterårets farver. Efter høstgudstjenesten vil pladsen
overfor kirken være klar til årets høstfest. Vi glæder os til denne søndag.
I oktober og november afholdes der sandwichgudstjenester. Vi har her fra
efteråret flyttet gudstjenesten fra onsdag til tirsdag, og håber, at I vil finde
vejen forbi Gurre Kirke disse tirsdage. Tidspunktet er som sædvanlig kl.
17.30. De små aftengudstjenester er for små som for store, gudstjenesten
vare en lille halv time og bagefter hygger vi os med et par sandwichs. En
dejlig måde for børnene, der bliver fortrolige med, det at komme i kirken
sammen med voksne.
Vi glæder os til at se jer
Søndag den 5. oktober vil Gurre Menighedsråd aflægge beretning for året
2013. Efter højmessen denne søndag vil menighedsrådet ved Gurre Kirke
fortælle om året der er gået, samt hvilke ting vi vil arbejde på i årene der
kommer. Der bydes på kaffe og 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 menighedsråds beretning 2013 er at finde på kirkens hjemmeside.
www.gurrekirke.dk
Dagsorden for menighedsmødet.
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2013 og budget 2014.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens aktiviteter.
5: Evt.
Vel mødt.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

SALMESANG OG RYTMIK
I GURRE KIRKE

Holdet er for 1-3 årige med masser af rytme, leg og bevægelse til salmesang, historier og remser. Det foregår i kirken hver anden søndag efter
højmessen kl. 11.45 og varer en lille times tid. Der er plads til ca. 10 børn,
som ledes af kirkesanger og sangpædagog Tine Grönlund. Det koster 200
kr.at være med.
Vi mødes 1. gang søndag den 31. august. Tilmelding på mobil 60680602

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST
I GURRE
SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER, KL.10.00
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 KFUM 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, kager, 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.

