TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
AUGUST

TIKØB GURRE PRÆST

24.8. 10.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

31.8. 11.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

7.9. 12.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen
		

14.9. 13.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

21.9. 14.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

28.9. 15.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

19.00

10.30 m)

Annemette Nissen

SEPTEMBER
		

Høstgudstjeneste

OKTOBER
5.10. 16.s.e.trinitatis

7.10. Sandwichgudstjeneste		

17.30

Hanne Storebjerg

12.10. 17.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

19.10. 18.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

26.10. 19.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

2.11. Allehelgensdag

16.00

10.30 k)

Annemette Nissen

9.11. 21.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

16.11. 22.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

17.30

Hanne Storebjerg

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

9.00

10.30

Annemette Nissen

NOVEMBER

18.11. Sandwichgudstjeneste		
23.11. 23.s.e.trinitatis
30.11. 1.s.i.advent

k) Kirkekaffe
m) Menighedsmøde med kirkekaffe

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

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR
Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 8-12, onsdag 8-12, torsdag 9-14 og 16-18.
Kordegn: Britta Petersen.

September, oktober, november 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

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.

INDHOLD:
Præsten har
ordet

Nyt fra
menighedsrådene

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Høstgudstjenester
og høstfester

GURRE KIRKEGÅRD

Efterårets
koncerter

Formand: Poul Larsen
Bøtterupvej 15, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 75 83 08.
Tikøb Kirkes hjemmeside: www.tikobkirke.dk
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. december 2014.
Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Efterårets
arrangementer

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Præsten har ordet

Koncerter

HØSTTID
Efterår er eftertanke og taknemmelighed. Lige nu,
i denne tid, er vi omgivet af så meget liv. Naturen står stadig vidunderligt grøn og frodig, mens
frugterne modnes, alt imens fuglestemmen daler.
Sommeren går på hæld. Jordbær, radiser og ærter er spist. Det er tid til at høste hyben, æbler,
brombær, nødder og meget andet. Det er høsttid
på land og i by.
Og selvom høsten i vore dage er godt hjulpet på
vej af de store høstmaskiner og avanceret teknik,
så fejrer vi dog stadig, at høsten er i hus, såvel
som ved høstfester rundt omkring, som ved festlige høstgudstjenester i vore kirker.
I tidligere tider holdt man i hele Norden kirkefest
den 29. september på Mikkelsdag. Mikkelsdag
(efter ærkeenglen Mikael) blev efter kristendommens indførelse markedsført som høsthelligdag.
Efter Reformationen fik dagen status som høsthelligdag under navnet ”Alle engledag”, som
også var skiftedag, men i 1770 blev Mikkelsdag
afskaffet i forbindelse med Struenses helligdags
reform.
Mikkelsdag var som sagt opkaldt efter ærkeenglen Mikael, som var den vigtigste hjælper i kampen mod Djævelen og hans slæng. Skt. Mikael var
populær allerede i den tidligste kristne tid og op
gennem middelalderen blev mange kirker indviet
til ham, fordi han blev regnet for at være menighedens beskytter, som var med til at veje sjælene på
dommedag. Han ses derfor ofte på kalkmalerier,
enten i kamp mod dragen, eller i færd med at veje
afdøde på sjælevægten. Det var derfor vigtigt at
stå sig godt med ham.
Som tiden er gået, er Mikkelsdag faldet helt ud af

MUSIK I TIKØB KIRKE KORSANG

folks erindring. Og da den ikke længere er helligdag, foregår såvel høstgudstjenester som høstfester, som det passer ind i den øvrige planlægning.
Men der er stadig glæde over at høsten er i hus,
en glæde som på samme tid er forbundet med vemod. For når høsten og dens fester er forbi, har
det alt sammen endnu engang mindet os om, at
det har været forår og sommer - og at det snart er
efterår og vinter.
Men vi ved jo også, at året løber i ring; at alt vender tilbage, og at det derfor er en nødvendighed,
at naturen går i dvale for at kunne fødes på ny. Vi
ved, at såvel høsten på markerne som træernes
frugt er målet for det alt sammen.
Sådan går naturen sin gang, og årstiderne skifter.
Og selvom vi nok tænker, at det er vemodigt, at
sommeren går på hæld, så er der også noget smukt
derved.
Salmerne i denne tid indeholder billeder af naturen og hvordan den folder sig ud i tiden. På samme
måde bruger vi også årstiderne til at forme vores
fornemmelse af den tid, der går. I Grundtvigs dejlige efterårssalme ”Nu falmer skoven trindt om
land” sammenlignes menneskelivet med årets
gang. Vi fødes i et forår, er unge og voksne i sommeren, ældes i efteråret, og dør i vinteren. Grundtvig skriver: ”Og når engang på Herrens bud vort
timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i
Paradis vi finder”
Tid er menneskets grundvilkår, hvorimod Gud
selv er udenfor tiden. Guds element er evighedens
dimension; dér, hvor der ikke findes hverken klokkeslæt eller årstider, men tro, håb og kærlighed.
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

ORKESTRET BLUE TRAIN OG TIKØB
OG GURRE KIRKERS KOR
KULTURNATTEN
FREDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 19.00
Blue Train består af fire
musikere med sang, bas,
klaver og enten saxofon,
tværfløjte eller basklarinet. Repertoiret udspringer
af højskolesangbogen og
salmebogen, hvor både kendte og mindre kendte
sange og salmer præsenteres i nye spændende arrangementer, hvorved de kommer til at fremstå i
et nyt men respektfuldt lys. Undervejs i koncerten
giver kapelmester Allan Jarmer de enkelte sange
et oplysende og underholdende ord med på vejen,
ligesom publikum også bliver inddraget via fællessalmer.
Udover Blue Train medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor. Koret vil medvirke
ved enkelte sange i programmet samt naturligvis
ved fællessangen. Læs mere om Blue Train på
www.bluetrain.dk
Vel mødt til en hyggelig og stemningsfuld folkelig
koncert!
DEN JYSKE SINFONIETTA
- MUSIK TIL ALLEHELGEN
AF G.PH. TELEMANN OG J.S. BACH
LØRDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 16.00:
Det er efterhånden en fast tradition med en Allehelgenskoncert i Tikøb eller Gurre Kirker. I år finder
koncerten sted i Tikøb Kirke lørdag den 1. november kl. 16, hvor det er lykkedes at engagere ensemblet Den jyske Sinfonietta. Ved koncerten vil ensemblet opføre et rent barokprogram med kantater
af de to store barokmestre G. Ph. Telemann og J. S.
Bach. Læs mere om koncerten og Den jyske Sinfonietta på www.denjyskesinfonietta.dk
Billetter til koncerten koster 50 kr og kan købes
ved indgangen.

VED TIKØB OG GURRE KIRKER
Hermed inviteres alle børn og unge fra ca. 2. klassetrin og opefter, som er glade for sang og musik,
til at synge med i koret ved Tikøb og Gurre Kirker.
Vi arbejder med et bredt sammensat program: Klassisk og rytmisk, salmer, sange og viser, så der er
noget for enhver smag. I korarbejdet lægger vi vægt
på alt det, som får musikken til at klinge pænt og
udtryksfuldt. Du vil få lært lidt om noderne, elementær sangteknik osv. Ved prøverne har vi en
afslappet men seriøs arbejdsform, fordi det giver
de bedste resultater, og fordi vi kan li’ det sådan.
Udover at synge lægger vi også vægt på at have det
sjovt og hyggeligt sammen. Det traditionelle korarbejde suppleres med et varieret udbud af aktiviteter
så som koncerter i samarbejde med professionelle
musikere og sangere (både rytmiske og klassiske),
video-optagelser, workshops, korstævner m.m.
Koret i Tikøb og Gurre Kirker er opdelt i to grupper:
De mindste – og de, som ikke er så vant til at synge
– synger i børnekoret, som øver hver tirsdag kl.
16-16.50 i musiklokalet på Tikøb Skole. Herudover
medvirker børnekoret ved særlige lejligheder ved
gudstjenester i Tikøb og Gurre Kirker. Det er gratis
at gå i korskolen.
De lidt mere øvede optages i ungdomskoret, der
øver tirsdag kl. 17.00-18.00 i Kirkeladen. Herudover medvirker man ved man ved gudstjenesterne
i Tikøb og Gurre Kirker ved specielle lejligheder
og modtager herfor et vederlag. – Et godt tilskud til
lommepengene, men det skal være lysten til korsang, som driver!
Hvis du synes, ovenstående lyder spændende, så
grib chancen nu. Har du spørgsmål eller problemer
med tidspunktet, så kontakt kirkens organist og
korleder. – Eller mød op og få et indtryk af, hvad
korarbejdet går ud på.
For nye medlemmer starter sæsonen
tirsdag den 23. september!
Med venlig hilsen
Organist og korleder Henrik Schrøder

håber alle har haft en god sommer

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.

