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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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

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Tikøbs kulturnat var en stor succes, der startede med fællesspisning
på Brugspladsen, hvor ca. 140 deltog. Efterfølgende var der en række
aktiviteter rundt omkring i byen, heriblandt en velbesøgt koncert i Tikøb
Kirke og en fernisering i Kirkeladen med værker af Sibylle Tværmoes.
Som sædvanligt var Kirketårnet et populært sted at besøge og aftenen
sluttede i Kirkeladen med underholdning ved Onkel Ibs husorkester.
Her var der også et pænt fremmøde.
I forbindelse med Konfirmandintro blev der afholdt en velbesøgt Leonard Cohen-gudstjeneste i Tikøb Kirke, hvor vi kunne glæde os over
Leonard Cohens tekster og musik fortolket af præst og sanger Tommy
Corfixen med kor og akkompagnement.
I hele november måned var der engleudstilling i Kirkeladen ved Quiltekunstnerne på Sjælland ved Bente Theilsby og Nete Riemann.
Menighedsrådet konstituerede sig med formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge ved mødet medio november 2014,
resultatet vil fremgå af næste kirkeblad og kan også findes på sogn.dk.
Nu glæder vi os til julens festlige aktiviteter, som begynder med Tikøbs
juletræsfest. Denne afholdes i år den 7. december 2014 og starter med en
Familiegudstjeneste i Tikøb Kirke med krybbespil, dette arrangement er
beskrevet andetsteds i bladet.
Efter julens festlige aktiviteter glæder vi os til Sogneeftermiddagene,
Kyndelmissefejring, Fastelavn og de øvrige kirkelige aktiviteter, som
lyser op i vintermørket.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god jul og et godt nytår
Per O. Gravesen

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG 21. DECEMBER KL. 14
VI SYNGER JULEN IND

Julekoncerten i Tikøb Kirke er traditionen tro 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, som i år for første gang skal stå for julekoncerten uden
støtte udefra.
Desuden medvirker kirkesanger Tine Grönlund og sognepræst Annemette Nissen.
Tilrettelæggelse og musikalsk ledelse: Henrik Schrøder.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

FILMKLUB I KIRKELADEN

KOM OG VÆR MED ONSDAG DEN 14. JANUAR, 11. FEBRUAR,
11. MARTS OG 15. APRIL
Vi glæder os meget til at byde indenfor i vores nye FILMKLUB. Meningen er, at vi vil mødes en gang om måneden, se nogle gode film og ud
fra disse belyse centrale emner i kristendommen. Vi mødes kl. 19.30, ser
filmen efter en kort introduktion, hvorefter vi vil diskutere de forskellige
emner over et glas vin eller en kop kaffe.
Vi skal se 8 nordiske kortfilm, som er et enestående projekt, som Helsingør Stift og filmmagasinet Ekko er gået sammen om. Det er ganske enkelt
en strålende ide. Der produceres mange kortfilm, som aldrig når ud til et
større publikum. Filmene i dette materiale kan benyttes i konfirmandforberedelsen, men ikke mindst i studiekredse. Kortfilm har den elementære
fordel, at de er, som ordet siger korte. Det er en fordel, når man kun har
begrænset tid. Med dette materiale, hvor filmene varierer i længde fra 3
til 38 minutter, kan film og samtale finde sted indenfor en studiekreds´
tidsmæssige begrænsning.
Selve filmene har forskellige emner såsom ansvar, kærlighed, håb, tilgivelse og frihed. Der er tale om fire danske, to norske og to svenske
kortfilm. Alle er velkomne!

JULEHJÆLP 2014
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 den 8. december 2014.

JULETRÆSFEST I TIKØB

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 7. DECEMBER, KL. 10.30

holder vi familiegudstjeneste i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor med Lucia optog,
trompetisten Camilla Jensen og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler med
JULEDUKKETEATERFORESTILLINGEN:
REJSEN TIL BETLEHEM

HERMED INVITERES STORE OG SMÅ TIL DEN ÅRLIGE JULETRÆSFEST I TIKØB SØNDAG DEN 7. DECEMBER
PROGRAM
KL. 14.00:
		
FAMILIEGUDSTJENESTE med
		JULEKRYBBESPIL
		
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole
		
Tikøb og Gurre Kirkers 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.

Efter gudstjenesten er der adventshygge og juleklip.

FASTELAVN I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 15. FEBRUAR, 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

JULEAFTENS GUDSTJENESTER

SØNDAG DEN 21. DECEMBER KL. 10.30:
VI SYNGER JULEN IND
Vi synger julen ind i Gurre Kirke med ”De ni læsninger” efter engelsk
tradition. Programmet byder på dansk og udenlandsk advents- og
julemusik, som knytter sig til læsningerne.
Medvirkende ved koncerten er Tikøb og Gurre Kirkes Ungdomskor
og kirkesanger Tine Grönlund.
Desuden medvirker Sognepræst Annemette Nissen som liturg.
Tilrettelæggelse og musikalsk ledelse: Henrik Schrøder.
Efter musikgudstjenesten byder menighedsrådet på et glas gløgg.

KYNDELMISSEFEJRING

SØNDAG DEN 1. FEBRUAR, KL. 17.00 I TIKØB

FASTELAVN I TIKØB

SØNDAG DEN 15. FEBRUAR, KL. 14.
Søndag den 15. februar holder vi FASTELAVN I Tikøb.
Vi begynder med en festlig gudstjeneste for store og små,
hvor Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor
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.

Høstgudstjenesten i Gurre Kirke var den 7. 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 kørte tur 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.
I oktober blev vores 2 kirkeskibe taget ned. De trænger til en opfriskning
og lettere renovering. Vi håber, at de igen er på plads til 1. søndag i advent.
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 lyset på kirken.
I november har vi de sidste par år haft en foredragsaften. Dette har vi
valgt at gøre anderledes i år. Der vil i stedet for blive en ’Teatergudstjeneste’ i januar måned. Januar måned er for mange en mørk og stille
måned efter alle julens dejlige gøremål, så vi håber med denne teatergudstjeneste, at rigtig mange vil komme og nyde en søndag eftermiddag
i Gurre Kirke, hvor vi efter Teatergudstjenesten vil nyde en kop varm
kakao med boller.
Men lige nu og her venter 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, hvor det første lys tændes i adventskransen. 2. søndag i advent er
der familiegudstjeneste, hvor Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
kommer og opfører dukketeaterforestillingen ’Rejsen til Betlehem’. 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.
Juleaften i Gurre Kirke vil julens glade budskab lyde, og der vil blive
sunget nogle af alle de dejlige julesalmer der er. Tag gerne det udleverede papirhæfte med hjem og syng dem flere gange i løbet af juledagene
Glædelig jul!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE

GURRE KIRKE KL. 15.00
TIKØB KIRKE KL. 16.30

”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård”
skriver St. St. Blicher. Folkeligt betegner Kyndelmisse vinterens vendepunkt mod sommer. Navnet er en fordanskning af den latinske betegnelse
”lysets fest”- missa candelarum. Ved denne messe indviede man i katolsk
tid de lys, der skulle bruges i løbet af året.
Igen i år vil vi i Tikøb Kirke markere Kyndelmisse ved at holde gudstjeneste. Med gudstjenesten siger vi, at der midt i mørket er lys. Under
gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor,
Børneklubben og konfirmanderne.
Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager i Kirkeladen!

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

TEATERGUDSTJENESTE I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 18. JANUAR, KL. 15

holder vi en teatergudstjeneste for hele familien fra 3-103 år. Det er
teatergruppen SVANTEVIT, der opfører dukketeaterforestillingen
”PUST”. Forestillingen, der inddrager kirkens rum og akustik som
medspiller, er en musikalsk og poetisk rejse gennem det gamle og
det nye testamente.
I forestillingens rammefortælling møder vi pigen Gerda. Hun stiller
nogle af de spørgsmål, som dukker op hos et moderne barn, der kommer ind i kirken. Gerda møder en underfundig herre, der bor i kirken.
Han kan svare og svarene bliver til dramatik. ”Pust” handler om det
hele, -det hele peger mod påske og pinse.
Med skiftende dukkespilteknikker og soloviolin etableres en poetisk
og sammenhængende fremstilling.
De medvirkende er Sven Haarder og Christina Meisl
Efter forestillingen serveres der varm kakao og boller.

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE
TIRSDAG DEN 6. 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
lækre sandwich og alle er meget velkomne.

NYT FRA HORSERØD
Vi har haft en dejlig sensommer og begyndende efterår. Det fine vejr letter
på sindene. Desuden er der gode forhold for medarbejdere, og det mærkes i alle sammenhænge. Vi har fået et nyt kondirum, som inspirerer de
indsatte til at styrke kredsløbet fremfor vægtløftning. Desuden tilbydes de
indsatte løb i skoven, og de, der kan det, har meget godt af det. 3.november
er der rejsegilde på vores nye bygning, så nu begynder det byggeri at tage
form. Det ser ud som om, det kommer til at pynte på området.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

