TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
MAJ
TIKØB GURRE PRÆST
25.5. 5.s.e.påske
9.00
10.30
Hanne Storebjerg
29.5. Kristi Himmelfartsdag 10.30 k) ingen
Hanne Storebjerg
JUNI
1.6. 6.s.e.påske
8.6. Pinsedag
9.6. 2. Pinsedag

9.00
10.30

10.30 k)
ingen
11.00

Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

Friluftsgudstjeneste ved Sct. Jacobs Kapel, Gurre

15.6. Trinitatis søndag
22.6. 1.s.e.trinitatis
29.6. 2.s.e.trinitatis

10.30
9.00
10.30

9.00
10.30
9.00

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg

JULI
6.7. 3.s.e.trinitatis
13.7. 4.s.e.trinitatis
20.7. 5.s.e.trinitatis
27.7. 6.s.e.trinitatis

9.00
10.30 k)
9.00
10.30

10.30
9.00
10.30
9.00

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen

AUGUST
3.8. 7.s.e.triinitatis
9.00
10.8. 8.s.e.trinitatis
10.30
13.8. Sandwichgudstjeneste
17.8. 9.s.e.trinitatis
9.00
24.8. 10.s.e.trinitatis
10.30 k)
31.8. 11.s.e.trinitatis
9.00

10.30
9.00
17.30
10.30 k)
9.00
10.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen

SEPTEMBER
7.9. 12.s.e.trinitatis

10.00

Annemette Nissen

14.00

k)

Kirketaxa

Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 9-12, onsdag 9-12 og torsdag 9-18.
Kordegn: Britta Petersen.

Høstgudstjeneste

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.

Juni - Juli - August 2014

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

k) kirkekaffe
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Præsten har ordet

Koncerter

Alene og bange
Afvisning og angst. Ordene er onde, og at
mærke deres betydning er hårdt. Det passede
sig ikke, at hun blev født. Der var ingen til at
tage sig af hende, ingen til at glæde sig. Hun
fik aldrig følelsen af at være den gode pige,
hun egentlig var.
Børnehjem, utallige institutioner og gaden
blev hendes opholdssted. Når livet bliver en
endeløs vandring fra sted til sted, mister man
modet til at søge kontakt. Især bliver et ønske
mere og mere fremtrædende. Ønsket om at
blive set, sådan som man føler sig, ensom og
bange.
Salmedigteren Bjørn Eidsvågs salme ”jeg
ser” blev hendes yndlingssang.
”Jeg ser, at du er træt, men jeg kan ikke gå alle
skridtene for dig, du må gå dem selv, men jeg
vil gå med dig.
Jeg ser, du har det ondt, men jeg kan ikke
græde tårerne for dig, du må græde dem selv,
men jeg vil græde med dig.
Jeg ser, du vil gi’ op, men jeg kan ikke leve
livet for dig, du må leve det selv, men jeg vil
leve med dig.
Jeg ser, du er bange, men jeg kan ikke gå i
døden for dig, du må smage den selv, men
jeg gør død til liv for dig.”

TRE SOMMERKONCERTER
I GURRE KIRKE

Nogle uger efter opsøgte hun kirken igen for
at få nadver. Vores forundring var stor, og
vores umiddelbare tanke var, da vi hørte om
hendes altergang. ”Gik hun bare for det.”
Så dumt spørger kun den, som ikke helt har
fattet dynamikken i det guddommelige sprog,
som sakramenterne er. Hun gik til alters, fordi hun i den handling anede en varm berøring af Guds hånd, og et tilsagn om, at den
ene skikkelse bogstaveligt holder den anden
oppe. Brødet og vinen var til at tage og føle
på. Hun gik tilbage til gaden i vished om, at
hun ikke gik alene.
Nadveren er et mysterium. Hvordan det kan
gå til, at Jesus er til stede, når vi holder altergang. Det kan vi ikke forklare. Men vi kan
sige noget om, hvad nadveren betyder:
”Dette er mit legeme” og ”Dette er mit blod”
betyder. Dette er mig selv. Jeg vil dø for jer.
Jeg giver jer mig selv. Nadveren er det sted
i gudstjeneste, hvor vi kommer i nærkontakt
med Gud.
Den opstandnes nærvær i nadveren er ét under. Gud har bundet os til nadveren. Men
samtidig har han ikke bundet sig selv til sakramenterne. Han er også nærværende der,
hvor han vil være det – udenfor gudstjenesten. At tro på det er at satse, at se, at undres.

En dag gik vi sammen i kirke. Vi modtog nadver hun med nysgerrighed og søgende sind.

Præsterne og menighedsrådene

Hanne Storebjerg

TIRSDAG DEN 17. JUNI KL. 19.30:
MORTEN BECH
Morten Bech er kantor og
2. organist ved Vor Frue
Kirke, Københavns Domkirke. Herfra kan han høres
flere gange om ugen ved
de dagligt transmitterede
morgenandagter på fjernsynets DR K og på den digitale radiokanal P2 Klassisk.
Titlen som kantor betyder,
at han er leder af Vor Frue
Kantori, som er Vor Frue Kirkes vokalensemble med 16
professionelle sangere.
Morten Bech har virket som organist i Århus, London,
Slagelse og Islev. En rød tråd gennem hans virke som
organist har været en stor kærlighed til kormusikken,
hvilket blandt andet har resulteret i finalesejr med Nørrevangskirkens Pigekor ved Sangerdyst fra Kyst til Kyst
2006, og opbygning af nogle vidt forgrenede korskoler,
bl.a. Rødovre Korfabrik, samt mange vokal- og instrumentalprojekter med professionelle sangere og musikere.
Ved koncerten spiller Morten Bech værker af J.S. Bach,
Johannes Brahms og Hugh Blair.

TIRSDAG DEN 24. JUNI KL. 19.30:
POUL SØNDERGAARD JACOBSEN
Poul Søndergaard Jacobsen
er organist i Vor Frue Kirke
i Århus.
Efter Kirkemusikalsk diplomeksamen i 1991 med
domorganist Anders Riber
som lærer, optoges han på
konservatoriets solistklasse, hvorfra han debuterede i
1993 med musik af Hofhaimer, Schoenberg, Bach og
Reger. Han har siden deltaget i mesterkurser hos David

Sanger, Michael Radulescu, Anders Bondemann, Thomas Willstedt, Jon Laukvik, m.fl.
Poul Søndergaard Jacobsen har ved sit repertoirevalg til
denne koncert ladet sig inspirere af det fransk inspirerede
orgel i Gurre Kirke og har sammensat et rent fransk program med værker af Francois Couperin, César Franck
og Jean Francaix.

TIRSDAG DEN 1. JULI KL. 19.30:
HANS GAMMELTOFT HANSEN
OG HENRIK SCHRØDER

Hans gammeltoft Hansen

Henrik Schrøder

Ved koncertrækkens sidste koncert har kirkens egen
organist, Henrik Schrøder slået sig sammen med Hans
Gammeltoft Hansen omkring et spændende program for
orgel og tværfløjte.
Hans Gammeltoft Hansen har siden barndommen og
skoletiden hos Mogens Wøldike på Sangskolen (Sankt
Annæ Gymnasium) været en engageret amatørmusiker.
Gennem årene har han medvirket ved utallige koncerter.
Ved koncerten den 1. juli vil Hans Gammeltoft Hansen
og Henrik Schrøder spille et varieret program med værker af J.S. Bach, Telemann, Hartmann, Gade og Frank
Martin.
Alle tre koncerter finder sted kl. 19.30 og varer ca. en
time. Efter koncerterne er menighedsrådet vært med en
lille forfriskning.
Der er gratis entré ved alle tre koncerter, men der er
mulighed for at give et frivilligt beløb ved udgangen.
Vel mødt til tre aftener med orglet i centrum i Gurre
Kirke!

ønsker alle en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Nu træder vi ind i sommerperioden og de lyse nætter, men inden da har
vi haft fornøjelsen af et langt forår, hvor Tikøb Kirke og Kirkelade har
dannet rammen om festlige Fastelavns- og Påskefejringer.
”Foråret så sagte kommer” er titlen på en læseværdig artikel i Kristeligt
Dagblad skrevet i marts 2013 af Søren Lodberg Hvas (den er tilgængelig på Nettet). Artiklen begynder med: ”Det er det samme hvert år.
Efter den lange vinter længes vi efter forår.” Senere nævnes Kaj Munk
og hans erindringsbog fra 1942, hvor han fortæller (her med nutidig
retskrivning):
”Det var vinter. Jeg lå syg. Skravl som jeg var. Jeg var 9 år og i fuld gang
med digtningen … Lærer Wested kom forbi en dag … Han kastede et
blik på produktionen på margarinepapiret, og den gode mand fik tårer
i øjnene. Han læste:
Foråret så sagte kommer.
Snart kan vi vente den glimrende sommer,
hvor fuglen bor i sit grønne hjem.
For os den synger så køn en sang,
ja, synger og kvidrer dagen lang,
mens græsset og blomsterne sagte gror frem.
...
så kan vi jo håbe på,
at vi et frugtbart år må få
med sol og megen glæde”
Søren Lodberg Hvas skriver: ”Det sarte anslag til digtet – og de tre sidste
stilfærdige linjer, som jeg især holder af, viser, at allerede som niårig
var en digter på vej.”
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god Pinse og en herlig sommer.
Per O. Gravesen.

VALDEMARSRIDT 2014
LØRDAG DEN 14. JUNI KL. 10.00

For 24. gang samler Kong Valdemar sit følge ved Gurre Slotsruin.
Hestene lines op og med et par formanende ord fra kongens tro væbner rides der til Tikøb Kirke, hvor følget vil blive modtaget af sognepræst Annemette Nissen med en tale. Det sker kl. 10.45. Herefter
forlader følget Tikøb og rider mod Esrum Kloster.
Kom og vær med. Det er et flot skue!

NYT FRA HORSERØD
Foråret har gjort sit indtog i Horserød. På godt og ondt. Vel er der meget kønt at se på, men man skal ikke tage fejl af, at det er et fængsel.
Frihedsberøvelsen mærkes hele tiden, og dens skygge bliver tydeligere
jo mere, solen skinner. I kirken har vi haft en dejlig påskegudstjeneste,
hvor børn og andre pårørende deltog i gudstjeneste og ægge maling.
Vores kommende arrangement er indvielse af en bogcafé, som ligger i
samme barak som kirken. Fængslet har løbende modtaget bøger, som
nu er blevet ordnet og systematiseret. Vi glæder meget at tage caféen i
brug og over, vi får dette tilbud til de indsatte.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

KONFIRMANDDÅB

SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 I TIKØB KIRKE.

GURRE

TIKØB

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Foråret er nu på sit højeste og bøgen står flot og lysegrøn og danner en
fantastisk baggrund for Gurre Kirke. Palmesøndag var der familiegudstjeneste og bagefter trillede vi bl.a. æg på skråningen nedenfor kirken, alle
børn og voksne hyggede sig med først at male æg, og derefter konkurrerer
om at være bedst til at trille samt mange andre gamle påskelege. Vores
præst Annemette Nissen delte med rund hånd ud af chokolade æg til vinderne. Til sidst ledte alle børnene efter påskereder. En rigtig hyggelig
søndag formiddag i Gurre Kirke.
Vi glæder os til at holde gudstjeneste i det fri 2. Pinsedag, som i år er
ved Sct. Jakobs Kapel i Gurre. Gudstjenesten er som i de sidste mange
år i samarbejde med sognene Tikøb, Hornbæk og Hellebæk. Dette samarbejde er vi glade for, det gør det nemlig lettere og ikke mindst mere
spændende at lave de lidt større arrangementer og anderledes gudstjenester til glæde for alle i sognene. Vi håber rigtig mange vil finde vej forbi
til gudstjenesten 2. Pinsedag i disse historiske omgivelser. Tage del, i den
del af det fællesskab som vores danske folkekirke også står for, nemlig
det at mødes og synge salmer og høre Guds ord!
Når sommeren kommer, er det blevet tradition, at Gurre Kirke holder
’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi på 3 tirsdags sommeraftener
nyde vores dejlige orgel, og hvor organist Henrik Schrøder har sammensat
et spændende og flot program, som vi glæder os til at præsentere. Læs
mere om koncerterne andetsteds i kirkebladet.
Gurre Menighedsråd ønsker alle en rigtig dejlig sommer!
Mette B. Joanesarson

KONFIRMATIONERNE 2014

* Budgettet er ikke revideret

* Budgettet er ikke revideret

KIRKESTATISTIK
FOR TIKØB OG GURRE 2013

Fødte....................................... 33
Døbte....................................... 47
Navngivne............................... 11
Konfirmerede.......................... 33
Ægteviede............................... 14
Kirkelig velsignelse.................. 1
Kirkegængere
Altergæster, heraf
Kirkelige handlinger, koncerter
og foredrag
I alt

Indsamlet i kirkerne
KFUK/KFUM
Folkekirkens Nødhjælp
DSUK
Kirkens Korshær
Fattigbøssen
I alt

HELSINGØR TEATER I GURRE KIRKE

Døde........................................ 23
Begravede............................... 28
Navneændringer..................... 45
Udmeldte.................................. 7
Indmeldte.................................. 4
Gudstjenester........................ 119

TIKØB

GURRE

1367
4270

1368
3476

TIKØB

GURRE

2903
601

255,50
1451,00
389,00
1582,00
218,00
3895,50

2108
467

BØRNEKLUBBENS ANEMONETUR
ONSDAG DEN 30. APRIL 2014

135,50
1567,00
1652,00

3.354,50

Konfirmationsfotoerne af årets 3 hold
konfirmander kan ses på kirkernes hjemmesider
www.tikobkirke.dk og www.gurrekirke.dk

LØRDAG DEN 31. MAJ, KL.16.00

HEDEBØLGEN

– EN FORESTILLING OM JEPPE AAKJÆR:
AF KRISTIAN HALKEN
Hvis du før har set en af Kristian Halken og
Kalle Mathiesens forestillinger, ved du, at
der er lagt an til noget ganske særligt, når de
to herrer går på scenen. Med skarpsynet vid
og en evig afsøgning af teatrets formsprog,
har det efterhånden fasttømrede makkerpar
skabt en del mindeværdige forestillinger,
hvor de har hudflettet byen i ”Helsingør…
eller hvem myrdede Holger Danske?”, gjort
grin med det dansk/svenske forhold i ”Det
niende segl”, taget intellektuelt armtag med
Søren Kierkegaard i ”Skyelskeren” og gået
på opdagelse i Johannes V. Jensen i forestillingen ”Johannes Ve”. Altid
med humor, musikalitet og en god portion vanvid.
Denne gang har Kristian Halken og Kalle Mathiesen kastet sig over den
danske forfatter Jeppe Aakjær, hans liv og hans tekster. Aldrig har ”Jens
Vejmand” lydt så moderne og relevant, og aldrig har den Himmerlandske hede føltes så nærværende.
Udgangspunktet for forestillingen er netop det Himmerland, Jeppe
Aakjær både elskede og foragtede, men altid bar i hjertet. Jeppe Aakjær
brød med den sociale arv, med livet som gårdmandsknægt, og kom til
København, hvor hans forfatterskab for alvor tog f at. Trods stenbroen
og kulosen, var det altid marken og den høje jyske himmel, der drev
hans pen.
Og som altid er det ønsket om at underholde med et glimt i øjet og en
tanke til hjernen, som har drevet Kristian Halken og Kalle Mathiesen
til at prøve kræfter med en ny stor dansk forfatter. Kom og bliv beriget,
og se om du kan synge med på de nye spændende musikarrangementer.
Medvirkende: skuespiller Kristian Halken og musiker Kalle Mathiesen
Varighed: 75 minutter
Efter forestillingen serverer menighedsrådet vin og chips.
Billetter købes via www.billetten.dk. Pris 50 kr.

Foto af Sct. Jacobs Kapel: Lennart Svane

PINSEGUDSTJENESTE I DET GRØNNE
VED SCT. JACOBS KAPEL I GURRE
2. PINSEDAG DEN 9. JUNI, KL. 11.00
Traditionen tro holder Hornbæk, Hellebæk, Gurre og Tikøb Sogne fælles
gudstjeneste i det grønne 2. Pinsedag den 9. juni, kl. 11.00
I år finder gudstjenesten sted ved Sct. Jacobs Kapel på Gurrevej tæt ved
Gurre Slotsruin, hvor der ikke har været holdt gudstjeneste siden efter
reformatorisk tid.
Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra alle de fire sogne, organisterne
Henrik Schrøder og Jan Reich, Børne- og ungdomskorene fra Gurre-Tikøb og Hornbæk, trompetist Camilla Jensen og bassist Tom Christiansen,
samt Spejderne fra Tikøb
Medbring venligst campingstol/tæppe. Man er velkommen til at medbringe madkurven og spise frokosten efter gudstjenesten.
Der er gode parkeringsforhold ved ruinen og på campingpladsen ved kapellet
På festligt gensyn!
Hornbæk, Hellebæk, Gurre og Tikøb Menighedsråd

