TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
NOVEMBER
30.11. 1.s.i.advent
DECEMBER
7.12. 2.s.i.advent

TIKØB GURRE PRÆST
9.00
10.30
Annemette Nissen
14.00

10.30

Annemette Nissen

10.30
14.00

9.00
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen

24.12. Juleaften
16.30
15.00
25.12. Juledag
10.30		
26.12. 2. Juledag		
10.30
28.12. Julesøndag
10.30		

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg

JANUAR
1.1. Nytårsdag
16.00		
4.1. Helligtrekongerssøndag 10.30 k)
9.00
6.1. Sandwichgudstjeneste		
17.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg

11.1. 1.s.e.h.3 k.
18.1. 2.s.e.h.3.k.
25.1. Sidste s.e.h.3.k.

9.00
10.30
9.00

10.30
15.00
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

FEBRUAR
1.2. Septuagesima

17.00

10. 30

10.30 k)
14.00

9.00
10.30

Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

9.00

Annemette Nissen

14.12. 3.s.i.advent
21.12. 4.s.i.advent

8.2. Seksagesima
15.2. Fastelavn
22.2. 1.s.i.fasten

Familiegudstjenester

Vi synger julen ind

Vi bærer julen ud.

Kyndelmissefejring

Familiegudstjenester

10.30

MARTS
1.3. 2.s.i.fasten
9.00
10.30
8.3. 3.s.i.fasten
10.30 k)
9.00
15.3. Midfaste
9.00
10.30
22.3. Mariæ bebudelsesdag 10.30
9.00
29.3. Palmesøndag
14.00
10.30
		
Familiegudstjenester

Kirketaxa

k)

k)

Annemette Nissen

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
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
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Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 8-12, onsdag 8-12, torsdag 9-14 og 16-18.
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Sognepræst: Annemette Nissen,
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INDHOLD:
Præsten
har ordet
Nyt fra
menighedsrådene
Julens
gudstjenester
Julens
koncerter
Vinterens
arrangementer

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Præsten har ordet
VÆR VELKOMMEN HERRENS ÅR
På søndag begynder adventstiden, og vi er på vej
mod jul. Og i december - når de farvestrålende kataloger fra diverse butikker og stormagasiner tungt
falder gennem brevsprækken - falder tankerne tit
på, hvad rigdom er, om man kan købe glæde, og
om man kan være både fattig og rig på samme tid.
Katalogerne fortæller om én slags rigdom - om den
rigdom, der kan købe os mange ting.
Men december er meget mere end de mange julekataloger. December er også den mørke tid, hvor vi
tænder lys, hvor vi har mange traditioner med julehygge og adventskrans. Det er glædens og forventningens tid for mange. Men for andre er det en tung
tid, hvor minder om et menneske, som man skulle
have delt juletiden med gør ondt, fordi man er blevet
alene. Det kan gøre ondt, at se andres glæde, hvis
man selv er fyldt af sorg eller synes, man står udenfor al den glæde, man ser omkring sig. Det er som
om, at alt er forstærket i adventstiden og juletiden både glæden og sorgen. Der bliver kastet lys på det
hele, så det er svært at glemme eller at lade som om,
man er ligeglad.
I den kommende tid bliver vi mindet om et særligt
lys ”Julenat, da vor Herre blev født, da tændte sig
lyset i mørkets skød”, sådan synger vi i salmen ”Vær
velkommen Herrens år”. Det er en salme, som de
fleste kender, og som vi indleder det nye kirkeår
med at synge 1.s.i.advent. Historien fortæller, at
da menigheden i Vartov Kirke i København, hvor
Grundtvig var præst, den 2. december 1849 kom
til gudstjeneste, lå der på bænkene en ny salme.
Grundtvig havde skrevet den som en festlig optakt til
den forestående jul og til hele kirkeåret. Han havde
fundet en gammel adventssalme på 10 vers, som for
længst var gået i glemmebogen, og den havde inspireret ham til at digte ”Vær velkommen Herrens år”,
som siden er blevet indbegrebet af en adventssalme. Tre af salmens vers handler om kirkeårets
højtider - det første altså om julen. Og det er som om,
Grundtvig både får decembers mørke med solhverv

og håb om lysets tilbagevenden og hele julens evangelium med ind i verset. Julebudskabet i Johannes
Evangeliet lyder jo: ”Og ordet blev kød og tog bolig
iblandt os. I ham var liv, og livet var menneskers lys.
Og lyset skinner i mørket og mørket greb det ikke”.
I salmen hedder det:
”Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev født,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår og velkommen her!”
Det er en smuk salme at synge - fyldt med håb og
glæde - alt det, som vi stadig i så høj grad har brug
for - både i forhold til verden omkring os, men også
i forhold til vores eget liv.
Vær velkommen adventstid og juletid. Lad os byde
den tid velkommen - ikke kun for at vi skal fylde
den med alle vores forventninger og mange gøremål.
Men også for at den skal fylde os med en forventning
og et håb om, at lyset, der skinner i mørket, skinner
for hver enkelt af os.
Det er et budskab, som vi kun kan hilse velkomment. Det, at barnet i krybben kommer til verden
for at dele sit liv, sin død og sin opstandelse med os.
Det barn blev det menneske, som delte ud af alt. Jo,
han var fattig, ejede intet - hverken da han blev født
eller da han døde. Alligevel havde han alt - nemlig
den kærlighedens rigdom –som stadig lyser i mørket. Fordi Gud blev menneske, fordi jord og himmel
blev forenet julenat, fordi Gud deler ud af sin kærlighed og barmhjertighed til enhver, som vil åbne sit
hjerte for den. Det er den rigdom, som adventstid og
juletid dybest set er fyldt med. Og den holder længe
efter at alle de farvestrålende kataloger er blegnet.
Budskabet om lyset, der skinner i mørket lyder til
os i denne advents- og juletid - for at vi skal dele det
med hinanden. Og måske derigennem lære nyt om,
hvad rigdom er.
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN

strup. Foredragsholderen er opvokset som præstedatter i DDR og har oplevet murens fald som teologistuderende i Østberlin.

FREDAG DEN 28. NOVEMBER, KL. 14.30:
”Fascinerende Østgrønland”. Søofficer Per Herholdt
Jensen og hans hustru Else Marie fortæller i et medrivende lysbilledforedrag om deres ophold i det fjerne
Ammassalik med hundeslædekørsel til bygderne og
om sejlads med verdens største nationalpark længere
mod nord. Her patruljerer søværnets skibe i forbindelse med udlægning af depoter for Slædepatruljen
Sirius og holder øje med de store krydstogtskibe. Det
er et fantastisk stykke Grønland, som kun forholdsvis
få har oplevet. Else Marie slutter med at gå ”catwalk”
i sin nationaldragt.

FREDAG DEN 22. MAJ: SOGNEUDFLUGT
Sogneeftermiddagene foregår i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Der kan bestilles kirketaxa på kirkekontoret 49758083 (se åbningstiderne på bagsiden)
et par dage før. Der er kaffebord og sang af Højskolesangbogen og alle er velkomne!

FREDAG DEN 12. DECEMBER, KL. 14.30:
JULEFEST med sang, musik, julekaffebord, godter
og underholdning. Juletræet vil være pyntet, og så skal
vi naturligvis spille årets julebingo.
FREDAG DEN 30. JANUAR, KL. 14.30:
”Vi skal ikke gøre tilværelsen tungere end den er for hinanden – om
forholdet mennesker imellem”
ved forfatter og sognepræst Bruno
Christensen, Nærum. Emnet bliver
belyst med eksempler fra Martha
Christensens forfatterskab. Blandt
andet inddrages ”Dansen med Regitze” og næstekærlighedsbuddet.
FREDAG DEN 27. FEBRUAR, KL. 14.30:
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
synge opera og give os gode smagsprøver.
FREDAG DEN 27. MARTS, KL. 14.30:
Museumsleder Søren La Cour vil fortælle om polarforskeren Knud Rasmussen – om hans liv og mange
rejser. Søren La Cour er daglig leder af Knud Rasmussens hus i Hundested.
FREDAG DEN 24. APRIL, KL. 14.30:
”Berlinmurens fald. Kirkens rolle under ”Die Wende”
i 1989 ved sognepræst, ph.d. Dorothea Glöckner, Glo-

MUSIK I TIKØB KIRKE

Søndag den 25. januar kl. 16
Franz Schubert: Winterreise
Piet Larsen – baryton, Leif Valbjørn – flygel
Blandt de over sekshundrede sange Franz Schubert
komponerede i årene 1814-21, indtager de to store
sangcykler ”Die Schöne Müllerin” og ”Winterreise”
en central plads. Som i ”Die Schöne Müllerin” er det
skuffet kærlighed der er emnet for ”Winterreise”. Her
er det dog ikke den naive og uerfarne møllersvend,
men en moden mand der reflekterer over sin tabte
lykke, og tonesproget er da også både mere dystert og
mere resigneret end i møllersangene, Den ydre handling i ”Winterreise” er, som titlen antyder, en rejse der
foretages ved vintertide i et koldt og snedækket landskab, men titlen refererer ligeså meget til den fortællende vandrers indre vinterlandskab. Hans ensomhed
og følelsesmæssige isolation er det gennemgående
tema i fortællingen – han har mistet troen på kærligheden og føler sig derfor drevet ud på sin rastløse færd
af en skuffet længsel, der ikke tillader ham at finde
hvile nogen steder.
Barytonen Piet Larsen har fået sin sanglige uddannelse hos docent Susanna Eken og operasanger Ole
Hedegaard med videregående studier hos bl.a. John
Guttman. Ud over en omfattende virksomhed som
lied- og oratoriesanger har han kunnet høres i en lang
række opera- og operetteopsætninger, bl.a. i så forskellige roller som den muntre fuglefænger Papageno i
Mozarts ”Tryllefløjten” og den alvorstyngede Giorgio
Germont i Verdis ”La Traviata”.
Leif Valbjørn, har i 25 år været ansat som organist ved
Vestervang Kirke i Helsingør. Efter at være gået på pension fortsætter Leif Valbjørn sit musikalske virke i freelancesammenhæng på både klaver, orgel og cembalo.

ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

