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TIKØB-GURRE KIRKEKONT'OR
Præstevænget 14, 3080 Tikøb,

17.30

10,30 9,00
9"{i0 10.30
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Annen:el1$ l:,lissen

Annemette Nisserr
Hanne Storebjertg

4975 8083-fax: 4975 8082.

TIKØB

Og

GURRE KIRKER

Sognepræst: Annemette Nisseno
Præstevængst 12, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 80 02.
Træffes tirsdag til fredag kl. 10-12,
torsdag tillige kl. 17-18.
Fængsels- og sognepræst: Hanne Stor$bjerg
Statsfængslet i Horserød, 3000 Helsingør,
tlf.12 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49
Organist: Henrik Schrøder,

Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb,
tlL 49 75 99 95 / mobil. 51 84 AZ 22

TTKØB KIRKfiGÅRN
Graverkantoret: Fræstevænget 1 4, 30ftt] Tikøb
tlf. 49 75 85 24k1. L2-13 undt" manclage.
Graver: Søren Pedersen, Rødbøgvej 4,
3080 Tikøb, tlf. 3l 90 95 65
Kirkeijener: Lars-Ole Larsen, Garbr:ssvej 5,
3080 Til<øb, tlf. 4.9 75 86 94.

llanne Storebjerg

TIKØB MNNIG}IilNSRÅN

Annernette Nissen

Fonnand: Poul Larsen

Annemr:lte Nissen

k) Kirkekatl-e

Kirketaxa
Øn$ker at beny,tte kirlcet,txaen til højmes$en kl. 10.30 skal rnan ringe til Kirkekantoret tslefon
49 75 80 83 ssne$t torsdag kl. 12.

llvis man

Herefter: vil rnan blive kørt i lqirke og bragt ltje*
igen, når gudstjenesten er farbi" Kirketaxaen kø-rer
fast til sognf,eftermiddagene, som linder sted den
sidste fredag i månederne fia septetnber til rnaj"
Alle er velkon:lne til at benytte kirketaxåen.
Kørslen sr gratis.

Bøtterupvej 15.

Septernber, cktobero november 2015

IITI}HOLI}:
Præsten har

ordet

Nyt fra
menighedsrådene

Høstgudstjenester
og høstfester

310{J F{ornbæk

T'lf. 49 75 83 08.

Tikøb Kirkes

hj emmes ide :

wrvw.tikobkirke.clk

GURRE KIRKECÅNN

Efterårets
koncerten

Currevej 321, 3000 Helsingør,

Tlf. 4q 29 9166. E-mail: gravergun'e&?}nail.dk
Craver Martin Nielsen-Gotsæd,
Sabroesvej 15 C, 2. tv, 3000 F{elsingør

GTJRRE MEI\TGHENSRÅN

Efterårets
arrångementer

Formand: hlette B. Joanes&rson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør
Tlf; 49 t3 97 81
Gurre K irkes hj emr:resi de : \yww gllrrelci l'ke.dk
"

I{år?
Hvor?
Hvad?
Hvem?
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TItGilVHT,SM
I Lukssevungeliet kapitel 6 står der: Vcer burm*
l$ertige, som jeres himmelske firr er burmhjertig.

sk:ul I ikke selv dømmes: fordøm
I ikke tbrdønrrrres. Tilgiv, så sksl I

frørn ikke, så
ikke, så skul

får

tilgivelse.

Ærkebiskop i den anglikanslce kirke i Sydafrika
Desmond Turtu modffig li"obels Fredspris i l9B4
for sit banebrydende arbejde som farrnand for den
sydafrikanske Sandhedskommision. Hatr arbejde
har været banehrydende" farcli han har vist, hvordan befolknlnger kan firrde vei ud af konflikter og
mångs års krænkelser"

Sydafrika valgte tilgivelsens vej.
Sydafiikanerne l,iclste, at den eneste vej frern er at
fartælle sandhedcn og forholde sig til follEets histarie. Processeu, s$trn gitc i gang nled Sandhedskammisicnen, var bådc meget smeilefirld og rneget
smuk.
Spørgsmålet er: Hvordan kan vi tilgive?
Ifølge Desmond Tutu er det: i princippet ikke noget, sorn ikke kan tilgives, og der er intct, $onl ilqke
fartjener tilgivelse" Der ville ihlce værs nsgen fremtid fbr Sydaftika uden" Raseri og ønsket om hævn
vilIe væreblevet fi:lkets undergang. TrIår sattdlieden
kommer frem bliver mennesker frie.
På forskellig måde er vi alle søndeilqnr"rst. Det er
i lige så høj å{rad tilfælclet fcr os inclir4duelt sonl
clet er globalt. IJd af clen tilstand gør vi andre mennesker ondt" Tilgivelse er en re"jse hen mod heling
af ctret bmdte. Det hører med til at være merureske,
al vi både lider skade og kommsr til at gøre skade
på hinanden. Tilgivelse or en rnåde, vi råder bod på
skaderne" Det er den måde, vi reparerer skaderne i
samfundslivet. Det er den rnåde, vi hindrer", at vores
fællesskab falcler fra hirranden"
Tilgivelssns vej er ikke let at gå.
Desmond Tuhr har erfarst. at mennesker er i stand
lil at tilgive i værste krænkelser" Men det er ikke alle, der kan det, og når det slrer, er det et utrder virket
af Flelligånden. Vi må aldrig kræve, at met:nesker
skal tilgive, hvis de ikke kan. I\{en et forarbejde er

vilje til at tilgive. Ilet vil være et skridt på r'ejen.
Men på tilgivelsens vej må vi gennern både hadets
og vredens mudrectre område og bane os gennefir
sorg og tab lor at flnde vej til den accept, som er
tilgivelsens kendetegn. Fesmond Tutu anbsfaler
en firefbldig vej til tilgivelsen: ftrrtæl historien, sæt
ord på smeften, giv tilgivelse og fatny eller opgiv
forholdet. Det er den rnåde vi kan hele verden på.

Vi heler verden ved

hele vore egne hjerter. Frocessen er enlqel, men ikke let.
I Sandhedskammissianen har procf,ss€Il fon'an#
let situationen og genoprettet forhold i &rmilier,
blandt vsrmer og overfor fremmede. Det er sket
gennem mødet mellem offer og gerningsmancl ansigl til ansigt i øjenhøjde. Tilgivelsen har suget
giften ud af de dagligdags krænkelser, vi dagligt
udsæfter hinanden far. Tilgivetsc kan bringe heling i lqølvandet på de mest brutale voldshandlinSor, rnan kan forsstille sig. Det kan ske vsd, at man
ser igennem alt det usyrnpatiske ag gnimme ved
morderen og voldsfortryderen og i hvcr eneste af
dem kender en merlneskelighed, sotn er et spejl af
vores egen. T.{år offer og gerningsmand rnøder r;g
genkender hinaåden og ffir forralt sandheden kan
forholdet heles. Tilgil'else er i den san]lnenhæng
samtaleo sclrn behøver et sprog, som er klafi, ærligt
cg oprigtigt. Der er også tale om medfralelse" Tiigivelse er et valg og villighed til at trc, at foranclring
er mulig. At gå tilgivelsens vej er at erkende, at rnin
vændighed er lige så beskadiget sr:m den andens.
Men der er ofre, som ikke kan møde gemingsmanden. De må leve uden.
Der er ikke nogen, som i1d<e kan reddes. Der er ingen situation, der er uden håb,, og den er ikke nogen
forbryrdetrse, sorn ikke kan tilgives. Sådan er det i
Guds dge, sorn heldigvis viser sig den ene gang
efter den anden i rrores verdett,
Tilgivelse sr intet mindre end den måde, hvorpå vi
bringer fied til os selv og vores verden"
H ann e

KULTURNATTAi\
FR.ESAG I}MN I8. SEPTEMBER KL. I9.OO
TIKØB OG GURRE KIRKtrRS
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arsnova.dk
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med præcision og llervs og med en souncl, som
vækker opmærksomhed overalt i verden.
Ved denne koncert opfbrer koret værker af den
flarnske kompcnist .lahannes Ockegheffi, som
anses lor at være 140O-tallets fineste komponist
samt den nutidige estiske komponist Arvo Pårt,
$ofir fflder firs i år. Aftenens program sammen{letter moteffer al'Fårt nred satser fra Ockeghetns
store ntrssse" Missa Mi-Mi, sorrl er opkaldt efter
åbnirrgens melodiske mntiv" Læs rnf;re på www"

Vel mødt til en aften rned kotmusik
IJngdornskoret i Tikøb og Gurre Kirker var i starten af sornrnerferien på rej se i England, hvor man
bl.a. gåv f,n meget flot kancert i den impanerende
Holy Trinity Church, $loane Street, i centrum af
London. Ved dette års kulturnat i Tikøb, vil koret
under afslappede former optræde med numne fra
korets englandsprogråm samt highlights fia korets standartrepertoire, $oln består af numre fra

i i,'erdens-

klasse!
Der er gratis adgang"

FINN OI,AFSSON hfET} MTCHÅEL VOGE.
LTUS LAR.SruN & TORSTf,N OLAFfiSON

"MUSIC F'Ii.OM NORTTå SEALANI}''
$ØNNAG DHN I. NOVEMBER KL. 16.0{}

Ilenne Ållshelgenskancert i

både det klassiske og det rytmiske rcpertoire
Koncerten er tilrettelagt og ledes af ltirkens orga"

Tikøb Kirke by-

nist, Henrik Schr:øder.

der på akustislc
guitarmusik i

ARS I.{OVA COPSNHAGHI\

absolut topklasse
med guitaristen

ONSIIAG IlEI,l 7. OKTOBER KL" 19.30

og

tr<omponisten

Finn Olafi;son.
På sit Cl)-album? "Music From Narth Sealand"'
Finn Olafsson sat fokus på Nordsjællands nafilr, kul*r og historie, hvorfra ha* igennetn 35 år
årar fået inspiration til at skrive sin instnunentale
guitarm*sik. Kcncerten i 'Tikøb Kirke tager udgangspunkt i denne musik, hvor Finn Olafssons
kar"akteristi ske akr-rsti ske guitarspi I hl i ver akk om -

han

ARS NOVA Copenhagsn blev grundlagt i l9l9
og har far længst etableret sig sr:m et af verdens
{rneste vokalensernbler. Ensemblets chetdirigent
og kunstneriske leder siden 2003 er den anerkenclte engelske dirigent Paul Hillier. Ensemblet
har specialiseret sig i far"tolkning af renæssålnoens
polyfone kormusik og ny vokalmusik, der udføres

pagneret af hans bror Torsten Olafsson på akllstisk bas/percnssion og Michael Vogelius Larsen
på keyboards/percu ssion.
Der er lagt ap til en spændende og usædvanlig
koncefi i Tikøb Kirke søndag den 1. november.

Læs rnere om F'inn Olafsson på www.finnalafs$on.o0m

I)er er gratis adgang.

DSTITLING I KTfi.KET,ANEN

F{YT FRA TIKØS ]VIENIGHEDSRÅI}

fiTTHKÅRS

Sogueudfiugteådl Agersø deu 22. mai2015 vårrnegetvell5ikket ise billederne på r,w,w,tikob.dk rurder "Tidligere arrangementer"). Omkling
80 delmgere kørte fi'a lir:rds.jælland til Sydsjællffrd rned et srnut forbi
heruegårdene Brcgentved og Cisselfeld og enche i Stigsnæs Eavn, hvor
der var reserverst plads på færgen. Over"fafierr tager ca. 15 rtinuttel og
på Ageruø Lrlev selskabet rrrødt af den spnrdlende krovært Renny Rr:senlund. sorn levende fo*alte om øens historie og larltur. Selskabet blev
delt i to grupper til henholc{svis ø-rundtur og byvanclring. Ø-runclhrren
foregik i en overdækket vogrr mect trænks, hvor det (rned lidt i'elvilje)
iykkedes at lå plads til nlle, Vagnen blev trukket af en traktor og lørsle
st*p var øe:rs 1røjeste punkt { l2 meter over havet}. hvar der er udsigt t'il
ti danshe øer" Flerefter gik det videre til en restaureret skanse tra 1808
med fire kannner ag et {'tonrt) krudtnragasirr. På vej tilbage til .,\gersei
Kro blev der også tid til at beundre den smukke natur. Frokosten var
en overdådig ,rg vclsrnagcndc br.rl*fet, dcr blev afsluttet rned kaffe og
kage. Agersø Portalen kalder Agersø lbr en ø fuld af muligheder og
el'ter frokosten bie v gruppeme hyttet rundt. Ilyr: andringen gik bl. a. lbrbi
I-iistoriestaldcn og Agcrsøs ældste hus ag naturligvis kirken fra ltl72.
Byvandringen slutlede ved Agersø k[ø11e, der blsv bygget i 1.392. og
var aktiv indtil 1950erne. Vejret viste sig i:ra sin smukkeste sicle og efter
samling på havnen og lærgetur, gik turen moel Nor:clsjælland.

OKTBBE R
MED BILT,EDKUNSTNAR ELISÅBETH TÅSAREK.
Elisabeth Tasarek

Årets Høsttbst den 6. september og Kr-rltr,rmatten den 1 8. september 20 1 5
irrvolverer - som sætlvanlig - Tikøb Kirke ag Kirkelacle og til september
starler S o gneellermiddage ne.

Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god erftersornmsr.

For Tikøh

A.,{enigltedsråd,

Per O. Grtt,esen.

HØSTGUDSTJB1TTSTE OG
HØSTF'AST I TIKØB

KL"I4.OO

SØNDÅG NEN 6. SEPTilMBNR
i
holder r,'i høstgudstjeneste cg høstfest i Tikøb, Vi begynder i Tikøh kirke
pyntet
i alle høstens fan'er og uxler grdstjekl. 14"00. Kirken vil l'ære
rrff sten rneclvir"ker Kirkens Børne-og Ungclomskcr. B ørnekl"rbben, $pej perne mecl *rner og Camilla Jensen pfi trcrmpet. Alle bsrn er velkomne
til at rnedbringe lidt af årels høsl, som vi vil bærs ind i kirken ibr aJ vise,
hvad det sr, r'i kornmer fnr nt sige tak tlrr,
Efter gudsfjenesten vil Aluendts høstlclædte hestevogn holde foran kirken
og køre alLebøn\tilHØSTFEST på pladsen foran Tikøb Dæk, F{ornbækr,ei a50, hvor cler l"il være aktiviteter og underhoidning frrr både børn
og voksne rned haftnbcrg. havetraktor-træk, t*'age{l y v ning, kagekonkurreflss og markecl. Grillen vil være tændt og man kan købe pølser, is. sodavand, vln,ø1, kage ag kaffe. Kr:m og vær mecl til en festlig efternrlcldag
fi:r hele familien,
7'ikøb k'irke rsg Foreningerne i Tikltlt

FTLMKLUBSE1T I TIKØF

I

Sidste år startede fih:rklubben i Kirkeladen i Tikøb med at vise nye
nr:rdiske ko*filmmed r*levante etiske $nm,er. som blev dislquteiet af deltageme. I ar vil filmklubben vise de store fih::r."
Datcerne i efteråret er følgende:

ONSilAG DEN 23.SHPTEMBER
olt$rlAc DEN 2I.OK'rOSUR
ONSDAG DF:N 18.NOVSMBilR
Vi skal bl.a. se lilmene: "Mårnmlfi " "fulelancl:olia' og filmen "Gran
l['crino". Unclervejs sen'eres cler et glas rødrrin, kaffe/the og kage clg stl
skal vi nahuligvis sailitåle om de iilrn vi har:set.

]{YT F'RA HORSARØN
Sor:rrr:ertiden. er på nrnnge måder god i [:lorsero'd" Se]rrorn somfileren
n:ed hå untltagels*r hal vmrst kold., har der alligevel været mulighecl lar

at være udenriørs. Det drejer sig om fbdboldspil o-e lbrskellige fonner
fbr lysisk aktivitet, cler gør de intlsatte godt både på lcrap og sjæl, Der
er rr.eget r:oligt og stillc i fængslet. l"ysel,. varmen ag all;det grønnc gør
os alle sammen gcdt.
Hanne Stor elt i erg, Hrtrs erød Stats.fængs el

r

S. 3 A

PTE h,TBER.

maler

T]

1 B,

stemninger',,

der kommer indefra. Hun siger "Det
giver en clejlig ro
i sindet at stå rned
en pensel i hånden
r:g kla"tsisk nrusik i
baggpunderl, mens
et hillede langsonrt
tager lbnn-motivet
eller slilcn cr: ikke

så algørende, kun
kæriigheden til lyset og fan'emc."
lnspirationen kommer iia guldalderens særlige maloteknikk{rr og mativer.
iserr lrlomster, natur og hnse . Enkelte malerier i udstiliing$n t:r fra $crien"
Den indre Camino"-om rnenne$kets inclrc vantlring"
Elisabeth Tasarek er akliv i den katolske menigheci i Helsingør og har
udgivet flere bøger.
F'Æ"fr,\ifJ'Æ/T{NG FRETIÅG DEN IS,SEPTEMEÆR TTL KALTAR-

rVlf?Ftrt' I TIKfr&, kLI9"

SOGNAEFTE RMII}I}ÅGA I KIRKEI-ÅI}EN

NYT S'RÅ

I,',REtlAG DHN 3{). OK"r()BfiI{., KL. 14.30
''DH GRÅ SYNGHR" rned Sancly Coltzen, pcnsioneret 1ta Livgardens

landets sogne.
Efterårets l'ørste månecl, september, starter med l"løstgudstjeneste og eftertø'lgencie høstfest. I år er høstgudstjenesten søndag den 6. septernber
kl. I0 i Clunc Kirke og kirkcn vil være pyrtet i efterårets farver. Eller
høstgudstjcrrcsten vil pladscn overfor kirken virre klar til årets høstfcst.
Vi glæder os til dcrurc søndag,
Vares sandrvichgurdst-iencster fafisætter clg den første er tirsdag derr 25.
august kl. 17.30. efterårsrnånedorne t;r der ydcriigeie planlagt siind-

fuIusikkorps {ffornrner)" musikpædagog John Baage iguitarisarrg) og organist Allan Jannsr (klaver).
Trinen har arrangeret sange fi"a slut 50 ' erne og 6{i' erne firr at give fællessångsn en ekstra dirnension med livenrusik og introduktion til nmlrene.

FREDAG DEN 27. NOVEMBER., KL. 14.30

Fhv. sagnepræst i Skovlrrndc og iluværende ftrrfattcr Niels Johansen,
Kokkedal har i år udgivet en ny }{elsingør-roman. "V lbr Victor" med
mcget lokalt stof. H,n af havedpersone,rne e.r en stærk gan:rn*l kvin'Jc fra
et af de gamle huse i Strandgade. IIun var under hcsættclsen med i mcdstandsgruppen l{olger Danske. Romanen ftrrtieller blandt andet hendes
histr:rie,

Ntl SI{AL DU BARE HØRE!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!:
Sønreklubb en starter igen uns dag den 2 september,kl. 1 4. 01). I børneLlubben hører vi de t?rntastiske Jortiellinger i Biblen. hører r:m hvad det vil sige
at være døbt, deltitger i ihmilieguclstienestetne til høst, jul, tbsteiiivn. påske
o,g pinse, tegner, maler, $ynger, d.anser, leger, spiser liugt og kager. har det
sjcr.4 og slutter rneci. hestevognstur germem den ny udsprungne bøgeskcv
.

I

wichgudstjeRester i oktober og november måned. Disse attengudstienester, cler begynder kl. 17.30, er tilrettelagt sorn gr.rdstjeneste ftrr hele
fumi.lien, store sum snrii, BageJ.ter spiser vi sancirvich, htraf navnet sandrvichgudstjeneste, og hygger lidt og slutter urnkring kl. 19. En rlejlig måde
fcrr hømene. der bliver fr;rtralige rned at kunune i kirken sanffien med
volisne" Vi gkncler os til at se jer all,
Søndag den 20, september vil fiume l4enighedsrtrd aflægge bereuring tor
året 2014. Efter højme$$en denne røndag vil menighedsri.rlet ved Cun'e
Kirke forlælle om fu"et cler *r gået, samtirvilke ting vi vil arbejde på i årene
cler kommer. Der b.v*des på kaffe r:g vi håber, der vil kor:rme tnange. såvi
kan høre, hvad I i sagrtet har afonsker og icleer til Gure Kirke i fr*rntiden.
Så. støt op om Gnne Kirke og vær med til at gøre c{en endnu mere levende.
Gun"e hfienighedsråtlønsker alle et dej{igt e.t'terår!
Mette B. Jaane.carson

til fuiernoneøen i Sutre Sø.
Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præste'n'ænget 14, Tikøb. Bøm, der
går i Familiehuset, hlir,er hentet der og ftrlgt tilbage igen kl.15.00.Det

KULTURNÅT I TTKØB
FREDAG NEN I S"SE#TEMBER
holder vi KULTURNAT I TIKØB.

Vi begynder, kl.lS.3l) i teltet på
Brugspladsen med forskeilig optræderr vsd elsver lra Tikøb Skole. Llerefter er der.lællesspisning nicd musik.
Frn kl.1q.00-21.00 er dsr åbent flere steder i Tikrb. I kirken synger Kirkernes Børne-og Ungdomskor rmder ledelse af l"Iemik Schrødcr. Man er
også veikomrnen i kirketårnet, hvor rnan bl.a. kan se det gainlc, un'ærk cg
kirkens store rnahnklokker fra 1700 tarllet.
I Krkeladen er der fernisering på en udstilling med irilledkuastner Elisabeth Tasarek lra Helsingør. Kunstneren vil være tilstede og ftirtælle r:m
sbe billeder og menighedsrådet bycler på et glas.
Allenen sh-rtter i teltet på Brugspladsen med kage, kaf1b og musik
Alle er velkomne til at deltage i denne spændende aften, hvor rnan kan se
Tikøb scm den levende by den er.
Kirken ag Foreningerne i Tikøb.

I}TENIGHEI}SRÅN

Årets fbrste sr:mrnennåned lagde ut! med 1o 'sontmer orgelkoncefier' i
Cure Kirke. et par spændende koncerter der var kræs fbr Øregangelte.
Sommennånederne gik hurtigt rned alle f'erieal.Jiviteterne ud cver clet ganske iand. Måske et berøg i en anden kirke i ferielandet? Jeg s5,ne$ ssh',
det er spændende, at komme til gudstjeneste i larrdets kirker'. Spændende
at se de garnle sår'el sorn de nye kirker, sidst nien ikke mindst ligt så
spændende at høre andre præster. Siclste år i augpst var.jeg til guilstjeneste
i Vihorg Domkirke. og hvad rnøder jeg i våbenhuset - de samms lamper
soru i Gurre Kirkel Sådan er der så meget" når man kommer mndt.
De{ er ti1 stor inspiration at komrne rundt og se, hvad der bydes pfr i a}le

Kt.

BØRNEKTUBSNN I TIKØB

koster ikke noget at r'ære med, og alls børn er velkcrnne.
På festligt gensyn!

GUR.R.H

14.30
Lærer og fcrredragshalder Foul Kragelund, Humlebæk vil tage os med på
" ET STREJFTOG GENNEM DÅNSKHUMOR OC SATIRE. ''
H',,-erdage uden morskab og latter sr som en bil uden affjedring! Heldigvis har en peilerække af danske humolister og satirikele skabt tekster ag
billeder, der kaider på srnilet. Vi skal møde ncrgle af detn, feks. billedkunstneme Leif $Srlvester, Peter Carlsen og Strid-og skribenærne \&'essel,
H.C. Åndersen, $torm P. Finn Søeborg ng Benny Åndersen. Latter siges
at rrære srnå bobler, der kommer nedefra, intlen de l'okser sig store-ag
brister! Ladas se, om detpasserl

FREDAG DEN 25. SEFTE&{BA&

JESUS GOES TO HT}LLYW$SD
TORSD.4G D HN ?9.C}K'TOBfi R,
Torsdag tlen Z9,okfober er der "KONFIRh4AND|JAG" I K!RKHI,,ADHi\l i TIKfåB, hvnr:alle 5l konfirmander skal være sammen en hel dag.
Til den anledning lår vi besøg af Sune Hansen li'a Jyllirrge. Sune Hansens
præsentation " .lesu.s goes to }Joll;,'lvcod."-otr refei:encer i rnoderne film
fil den krjstrre gnrndfurtælling er af meget høj kvalitet. Sirne har en usædvanlig kambination af stor faglig viden både orn kristendamlxeil og om
fihn og eynerat præsentere deti en spændende og udfbrdrende forrn. Sorn
en af alnelderne skrev: Srure Hansens fil-rnfbredrag er helt fantastisk.
Med spnrdlende energi og entrrsiasme tager Srure sit publikurn med på
en rejse" h.vor helten over alle helte Kr"istirs-ligruen bli.ver forlolket ud fra
en mangfbldighed af farskellige fiirn" Hans suveræne viden og indsigt i
kristeudrrnlnen giver dn en helt rnik oplevelse og fi:rståelse af kristendomrnens iridvirkring i den vestlige kultur.
Så på ibstligt genqyn til alle de n1'e konfirnanderl

EAEYSALMESAII{G OG RYTMIK FOR DE

LII}T STØRRA

BØRlV

I T|KøB KIRKH har vi SahneSang og Rylrr:ik far cle I-3 årige om ons*
dagen kl, 9- I 0 og Babysalnresang fra kl I 0- I i . Holdet henvender: sig især
til dagplej e mørk e med deres børn, men 1rjemmegåertde er også v elkomne.
Tim.en kan på mange måcler samrnenligrres nred Bab.v"SalmeSang, dog
er bømene på dettc hold aktivt niedvi*ende i både sang, dans og lege.

I-loldet er allerede staftet, nren der er mulighed tbr at springe på elter
fbrudgående aftale rnecl kirkesånger Tine Grrjntuncl, tlfisms 6068 A6{J2..
Efter tirnen er der rnulighod tbr kaflb: og en bid rnaii i Kirkeladen.

I Gurne Kirke er der ligeledes SalmeSang og Rytmik firr l-3 firige. Det
er ca. hrreranden lørdag kl. 10- 1 I . Der er plllds til flere deltagnre, clog ma,r.
10 børn på holdet. Tifunelding til krrkesanger Tine Grtinlund.

NY KORNMGN TGURRE {}G TTKØS $OCNE
Den Lscptcrnber går kr:rclegn llritta Peters*n på pension. Det er med
stort vemod vi siger farvel til Llritta Pcterscn, som gerutem 22 år: har
været en eneståcncle mednrbejder ved (iurre og Tikøb kirker" Hritta Petersen. s$nlcr bankucldannot, starlode sorn præstesekl'etær, tcg her:*ft*r
kordegneucldannel**n og har indtil lbr 2 år siden ngså varetaget kirker-

Vi vil hermed sige stor tak iil lSritta P*tersen
for mange års fro virke i vcre sogne og ønske hende alt godt i årene

nes regnskabsfunktiarrer.
Lonrcle,

,juli t:iltrådte V':ibske Sandby sonl t'ty kordegn for Gurre cg Tikøb
Vibeke SandbS,' er mag. art i kr"rnsthistorie og lær:er fta l-Jen Frie
I,ærerskole. H un har arbejdet som kiurstfiinnidicr på bl,a Kunstfor:eningen Cil. Slrarrr:log J,F, Willumsens Musewn, været fbr:edragsholder ftrr
forskellige pi:ivate grupper og fbreninger, sanlt AOF og FOF, skribent
Den 2l
Sagne,

f'or kunstnere og r.mdervist på farskellige højskoler. Hrm har stærke a.d-

rninistrative kcrupetencer, er udadvendt, spontan og positiv, Vi b."*der
Vibeke Sandby. som er bosidctende i Helsingnr, hjerlelig velkomrnen til
arbe.jclet og glæder r:s til samarbejdet i årene fiemot,er.

HØSTGUNSTJMNMSTM OG HØSTFNST

I GURR.E
$ØNDAG I}EN 6. SEP"I'[}IBUR.' KL. TO"OO
halder vi høstguds{encste i (iun:e Kirke. Kirken rril væle pyrrfet i alle
høstenr- farver trg under guds{ienesten medvirker Kirkernes Bøme-og
[..lrrgdomskor:, Camilla "lensen på tronlpet og Spejdein* fra Tikøb ;necl
faner" Alle børn er velko:nne til at medbringc lidt a.f år:ets hr,rst, som vi vil
biere incl i kirkerr fur at vi.se, hvad tlet er, vi kcnmrer for at sige tak lbr"
Hfter gudstjenesten holder Jørgerr AJrren.dts høstklædte hestevogn toran
døren, og vil k.øre alle høm en tru: i sltoverr, På pladsen nedenlbr k.irken
vii fcstteltel. værc rejsl, lrvor man kan købe kaffe, dr:ikkevarer r:g nrad tra
grillen. [Jer vi] rr'ære harnroniksmusik, sang, leg, lagkagekonkrn:rence,
fbstligc boder og traktorudstilling
(h.lrce Kirhes Naboer, (hr,rre Beboerlbrening og Gurre kirke"

