TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
MAJ		
31.5. Trinitatis søndag

TIKØB
9.00

GURRE PRÆST
10.30 k) Annemette Nissen

JUNI
7.6. 1.s.e.trinitatis
14.6. 2.s.e.trinitatis
21.6. 3.s.e.trinitatis
28.6. 4.s.e.trinitatis

10.30 k)
9.00
10.30
9.00

9.00
10.30
9.00
10.30 k)

Therese Bering Solten
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

JULI
5.7. 5.s.e.trinitatis
12.7. 6.s.e.trinitatis
19.7. 7.s.e.trinitatis
26.7. 8.s.e.trinitatis

10.30 k)
9.00
10.30
9.00

9.00
10.30
9.00
10.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

AUGUST
2.8. 9.s.e.trinitatis

10.00 k)

ingen

Annemette Nissen

DR Transmission

9.8.
16.8.
23.8.
30.8.

10.s.e.trinitatis
11.s.e.trinitatis
12.s.e.trinitatis
13.s.e.trinitatis

9.00
10.30
9.00
10.30

10.30 k)
9.00
10.30
9.00

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

SEPTEMBER
6.9. 14.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen

		

Høstgudstjeneste

k) 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.
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Sven Havsteen-Mikkelsen
Emmaus

Præsten har ordet

Sommerens koncerter

MED STORE UNDRENDE ØJNE
Hvis vi vil have svar på livets store spørgsmål, er
det ofte klogt at henvende sig til kunstnere, også
dem, der former deres kunst med ord. En af dem
er Halfdan Rasmussen. Han fortæller i en sang,
hvordan han går rundt med undrende øjne. Det er
i sig selv vigtigt. Den, der er færdig med at undre
sig, er vel egentlig færdig med at leve. Halfdan
Rasmussen siger, at han går rundt med undrende
øjne dér,” hvor anemonerne lyser hvidt”. Sådan
siger han ved forårstide midt i lysvældet. Vi skulle
også huske at gøre det samme: Se foråret folde
sig ud - skoven grønnes - lyset tage til - fuglene
få travlt med at bygge rede - høre nattergalen ved
Gurre Sø - mærke glæden over, at dagene blev
længere og længere.
Halfdan Rasmussen ser mod himlen og spørger
blidt: ”Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem
bestemte, at netop svalen sku´ være svale og gøgen gøg?” Kunstneren fortsætter sin undren. Han
kalder det ligefrem for hekseri og siger, at ”alle
steder er samme under og samme kraft, som gør
sjælen stum”. Og så føjer han til, at ”alle vegne
går folk og grunder på livets dybe mysterium”.
Vi er midt i foråret og en vidunderlig sommer ligger foran os. Vi er tæt på livets store mysterium
- som vi også sætter ord på i en række af de salmer,
der hører foråret og sommeren til: ”Det dufter lysegrønt af græs”.” Nu blomstertiden kommer”.
Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne
sommertid Guds underfulde gaver!” Salmerne er
poetiske perler fyldt med skønhed og dybde.
Evangelium er et græsk ord, der betyder glæde,
men ikke blot en momentan følelse eller opstemthed. Den glæde, der er tale om, er glæden over
det, som Gud – altings skaber, gjorde da han blev
menneske i Jesus Kristus. Her er der i sandhed tale
om dybder af dimensioner!
Med Halfdan Rasmussens ord:

”Jeg tror, han danser i altings hjerte. Jeg tror, han
hviler i altings vækst. Og alle underes under er
det, at han er ordløs og altings tekst. Han er i spurvenes sang i hækken, i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken og lammets
brægen, så er det ham”.
Men er det nok? Er det ikke blot naturlyrik - ganske vist af stor karat, men så heller ikke mere!
Jeg tror ethvert menneske er søgende. Også når
vi deltager i en gudstjeneste. Den går jo egentlig
ikke ud på andet end at sige tak for livet - en særlig
tak ganske vist, som vi skulle udtrykke hver dag.
For intet er en selvfølge, heller ikke alt det, som
for os i den vestlige verden alt for ofte måles i
penge og udbytte og for sjældent bliver sat med
troens målestok.
Men hvad søger vi efter? Et gammelt kinesisk
ordsprog lyder: ”Vis mig, og jeg ser. Fortæl mig,
og jeg husker. Involver mig og jeg forstår.” At
være optaget af kirke og kristendom er en livslang
proces, man aldrig bliver færdig med. Her ligger
kernen i kristendommen gemt. At være et søgende
menneske betyder at være optaget af mere, end
skattevæsenet og den kulørte presse gerne vil vide
om os. Et søgende menneske ser sit liv i et langt
større perspektiv, end den almindelige dagligdag
giver udtryk for. Den søgende ønsker svar på livets fundamentale spørgsmål. Hvorfra kommer
vi? Hvad er vort ophav, vort livs formål? Hvad
vil vi med vort liv og hvor går vi hen, både hvor
vi går hen, mens vi har livet, og hvor vi går hen,
når vi ikke har det mere? Svaret får vi i evangeliet
om Jesus Kristus - i hans liv, død og opstandelse
og det han har efterladt os: Først og fremmest indeholdt i dåben og nadveren.
Så vil vi da gå sommeren i møde med tak og i
håbet om, at måtte få lov til at opleve endnu et
forår, ”hvor anemonerne lyser hvidt”.
God sommer!
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

TRE ORGELKONCERTER
I JUNI

TURNÉ KONCERT
I TIKØB KIRKE

GURRE KIRKE:
Tirsdag den 9. juni kl. 19.30:
Anne Kirstine Mathiesen, Køge Kirke
Værker af Händel, Langlais, Carl Nielsen, Leif
Martinussen, Gowers og Naji Hakim

SØNDAG DEN 21. JUNI KL. 16.00:
TIKØB OG GURRE KIRKERS
UNGDOMSKOR
I slutningen af juni drager Tikøb og Gurre Kirkers
Ungdomskor afsted på den første udlandsrejse i
korets historie. Rejsen går til London, hvor koret
skal optræde i Den danske Kirke i London samt
give koncert i den store og smukke Holy Trinity
Church, som ligger lige syd for Hyde Park i det
centrale London. Herudover skal koret bl.a. besøge det verdensberømte drengekor King’s College Choir i Cambridge, hvor vi har fået lov til
at overvære en korprøve samt efterfølgende ”vesper” (aftensang) på korets hjemmebane i den
imponerende King’s College Chapel.

Tirsdag den 16. juni kl. 19.30:
Inga Lindmark
Værker af J. S. Bach, Jesper Madsen, Gottfred
Matthison-Hansen, Oskar Lindberg og E. Andrée
TIKØB KIRKE:
Onsdag den 24. juni kl. 19.30:
Else-Marie Kristoffersen, Fredensborg Slotskirke
Henrik Schrøder, Tikøb og Gurre Kirker
Værker for to orgler af Antonio Soler, P.J. Blanco
og N.W. Gade
Desuden værker af Fr. Correa de Arrauxo og José
Elias
Se nærmere på kirkernes hjemmesider.
Der er fri entré ved alle koncerterne

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT TIL ANEMONEØEN
ONSDAG DEN 29. APRIL

Koret skal i London optræde med et afvekslende
program med danske salmer og sange i spændende
arrangementer samt to værker af den senromantiske franske komponist Gabriel Fauré. Herudover
vil koret synge værker af de to nyere engelske
komponister John Rutter og Bob Chilcott.
Organist Henrik Schrøder har som forberedelse til
turen planlagt en koncert i Tikøb Kirke, hvor koret
vil præsentere englandsturens koncertprogram.
Vel mødt til en festlig ”turnékoncert” med kirkernes veloplagte og topmotiverede Ungdomskor!
Der er fri entré

ønsker alle en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Påskens aktiviteter i 2015 i Tikøb Kirke og Kirkelade har været meget
vellykkede. Først Familiegudstjenesten Palmesøndag med efterfølgende Påskefejring i den festligt pyntede Kirkelade, hvor der blev sunget
forårssange, malet påskeæg og pyntet Påsketræ. Undervejs artede vejret
sig så godt, at de udendørs påskelege kunne gennemføres i tørvejr. Se
billederne fra dagen på Tikøb Kirkes hjemmeside www.tikobkirke.dk
under “Billed Galleri”.
Den stemningsfulde Skærtorsdags-aftengudstjeneste var velbesøgt.
Prædikenen blev holdt af dr. theol. Eva Skærbæk, der medrivende talte
om Judas, synd, ondskab, moral og det menneskelige behov for syndebukke. Efter gudstjenesten var der ost og rødvin i Kirkeladen, hvor ca.
65 deltog og der var en meget fin stemning. Påskedag var der højmesse
i en næsten fyldt kirke med en klar og glimrende prædiken, fremragende
musik med orgel og trompet, konfirmanddåb, Grundtvigs stærke påskesalmer og strålende sol ind ad vinduerne.
Der var højt humør, da operasanger Ove Mynderup i slutningen af februar fornøjede en fuld Kirkelade med underholdende anekdoter og
sange fra et langt operaliv. Ove Mynderup har tidligere været i Kirkeladen (februar 2014), hvor han causerede over temaet “Gammel - aldrig i
livet” og denne gang var han blevet bedt om at lægge hovedvægten på
operalivet. Det blev til en underholdende eftermiddag.
Der var en vellykket fernisering i Kirkeladen den 11. april, hvor ca.
50 var mødt frem for at se forårsudstillingen og hilse på kunstneren
Grace Kjartansson, der for første gang udstillede sine værker solo. De
ophængte malerier spændte vidt med både dynamiske og stille motiver.
Kirkeladen er et spændende udstillingssted og værkerne passer fint med
farverne i den altertavle, der blev malet af 4. klasse fra Tikøb Skole i
2010.
Forårets øvrige aktiviteter omfattede konfirmation 1. maj, den fuldt belagte sogneudflugt til Agersø 22. maj og friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag i Hornbæk på Østre Stejleplads.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god sommer.
Per O. Gravesen

RADIOGUDSTJENESTE FRA
TIKØB KIRKE PÅ P1

DR P1 sender direkte radiogudstjeneste fra Tikøb Kirke, søndag den
2. august, kl. 10.00.
Selvom man kan høre gudstjenesten i radioen, opfordrer vi alle til at
komme og være med.
Det vil gøre gudstjenesten særlig festlig.
Da gudstjenesten begynder kl. 10.00 er der ikke gudstjeneste i Gurre
den 2. august.

TIKØB

* Budgettet er ikke revideret

GURRE

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Når I sidder med dette kirkeblad, er der ikke længe til den første sommer
måned starter, og foråret med alle dens helligdage er veloverstået. Gurre
Kirke var velbesøgt til fejring af Påsken både Langfredags musikgudstjeneste og gudstjenesten 2. påskedag.
Vores sandwichgudstjenester fungerer godt, og vi fortsætter efter sommeren med disse om tirsdagen. Disse små aftengudstjenester der begynder kl. 17.30 er tilrettelagt som gudstjeneste for hele familien, store som
små. Bagefter spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste,
og hygger lidt og slutter omkring kl. 19.
Gurre Kirke ligger dejligt placeret med skoven i baghaven med et rigt
dyreliv. Dette betyder desværre også, at vi får besøg af skovens rådyr,
der går rundt på gravstederne og spiser de blomster, som der er lagt til
ens kære. Vi kan desværre ikke forhindre dette. Vi har dog observeret,
at især roser og tulipaner hører til deres foretrukne blomster. Af forårsblomster er de mest ’rådyrsikre’ påskelinjer og pinselinjer.
I er velkomne til at spørge vores graver Martin Nielsen-Gotsæd og få
gode råd til ’rådyrsikre’ blomster, men det er dog ikke nogen garanti for,
at rådyrene er så sultne, at de spiser alt.
Når sommeren kommer, er det blevet tradition, at Gurre Kirke holder
’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi 2 tirsdag sommeraftener i juni
nyde vores dejlige orgel, 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.
Korene ved Tikøb og Gurre består af et børnekor og et ungdomskor,
der synger ved nogle af vores gudstjenester. Denne sommer skal ungdomskoret på udenlandsrejse, det er første gang, og vi er meget spændte
på de unges vegne. Turen, som ligger i uge 27, går til London, hvor de
bl.a. skal give koncert i Den Danske Kirke. Vi ønsker koret en rigtig god
tur, og håber det bliver en uforglemmelig oplevelse.
Gurre Menighedsråd ønsker en god sommer!
Mette B. Joanesarson

* Budgettet er ikke revideret

KIRKESTATISTIK FOR TIKØB OG GURRE 2014
Fødte.....................................................................................................30
Døbte.....................................................................................................54
Navngivne.............................................................................................15
Konfirmerede........................................................................................49
Ægteviede.............................................................................................20
Kirkelige velsignelser.............................................................................1
Døde......................................................................................................12
Begravede.............................................................................................23
Navneændringer...................................................................................34
Udmeldte................................................................................................6
Indmeldte................................................................................................2
Gudstjenester......................................................................................142

Kirkegængere
Altergæster, heraf
Kirkelige handlinger og koncerter
I alt

Indsamlet i kirkerne
Folkekirkens Nødhjælp
KFUK/KFUM
Børnesagens Fællesråd
Fattigbøssen
I alt

TIKØB
3.235
782
853
4.870

TIKØB
821,00
350,00
2.090,00
132,50
3.393,50

GURRE
2.219
453
1.948
4.620

GURRE

1.304,00
198,50
758,50

25 ÅRS JUBILÆUM
VALDEMARSRIDT 2015
LØRDAG DEN 13. JUNI, KL.10.00

For 25. gang rider Kong Valdemar med sit følge fra Gurre Slotsruin
til Esrum Kloster. Festen begynder ved Gurre Slotsruin kl.10. Herfra
rides der til Valdemarslund, hvor en særlig begivenhed vil finde sted.
Herfra rides der ad de gamle kirkestier til Tikøb Kirke, hvor følget
vil blive modtaget med sang og med tale af sognepræst Annemette
Nissen. Det sker kl. 10.45. Herefter rider følget til Esrum Kloster,
hvor jubilæet vil blive festligholdt. Festen slutter med et stort taffel i
Havreholm.
Kom og vær med. Det er et flot skue!

2.261,00

FORÅRETS KONFIRMANDER

NYT FRA HORSERØD

TIKØB KIRKE
Fredag den 1. maj 2015, KL. 9.30

TIKØB KIRKE
Fredag den 1. maj 2015, kl. 11.30

GURRE KIRKE
Søndag den 3. maj 2015, kl. 10.00

I månederne februar, marts og april har jeg haft studieorlov, og mit
arbejdet har været passet meget godt af pastor Linda Christoffersen.
Hun har holdt en vældig fastelavsfest med ris, masker og tøndeslagning. Påskelørdag havde de aftengudstjeneste 12 børn og 20 voksne.
Efter gudstjenesten var der thaibuffet. En af vores indsatte kommer fra
Thailand og er utrolig dygtig til at lave mad, og hun er meget villig til
at lave mad til sine medindsatte.
Linda har også haft 10 indsatte med på pilgrimsvandring i skoven.
Nu glæder jeg mig til at komme i gang igen både i fængslet og i sognene.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

