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Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.:49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 1 0-1 2, onsdag 1 0-12, torsdag 1 0-1 2 og 1 6-1 8.
Kordegn : Karina Nysteen Boesen. E-mail : kanb@km.dk.
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GURRE KIRKER

Sognepræst: Annemette Nissen,
Præstevænget 12, 3080 Tikøb, tlf. 49'75 80 02.
Træffes tirsdag til fredag kl. I 0-1 2,
torsdag tillige kl. 17-18. E-mail:jan@km.dk

INDHOLD:
Præsten

Hanne Storebjerg

Fængsels- og sognepræst: Hanne Storebjerg
Statsfængslet i Horserød, 3000 Helsingør,
tlf. 72 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49.

Hanne Storebjerg

E-mail: hans@km.dk

Annemette Nissen
Annemette Nissen

Organist : Henrik Schrøder,
Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb,
tlf.49 75 99 95 / mobil. 51 84 0222.

Hame Storebjerg

E-mail: henrikschroder@outlook.dk

Hanne Storebjerg
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

Annemette Nissen
Hanne Storebj erg
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TIKØB KIRKEGÅRD
Graverkontoret: Præstevænget I 4, 3080 Tikøb
tlf.49 75 85 24k1.12-13 undt. mandage.
Graver: Søren Pedersen, Rødbøgvej 4, 3080 Tikøb.
Tlf. 3l 90 95 65. E-mail: kirkegaard@tikobkirke.dk

har ordet
Nyt fra
menighedsrådene

Julens
gudstjenester

tj e nes ter

10.30

9.00

Hanne Storebjerg
Annemette Nissen

9.00

Annemette Nissen

MARTS
6.3. Midfaste

10.30

Hme

8.3. Sandwichgudstjenesten

17.30

Hame Storebjerg

Storebjerg

Kirketjener: Lars Ole Larsen,
Garboesvei 5, 3080 Tikøb, tlf.49'75 86 94.

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Julens

koncerter

Formand: Poul Larsen
Bøfterupvej 15, 3100 Hombæk

Tlf.49 75 83 08.
Tikøb Kirkes hjemmeside: www'tikobkirke.dk

Vinterens
arrangementer

GURRE KIRKEGÅRD

Kirketaxa

Hvis man ønsker at benytte kirketa,raen til højmessen k1.
1 0.30 skal man ringe til Kirkekontoret telefon 49 75 80 83
senest torsdag

kl.

1

2.

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

til maj. Alle er velkomne
benytte kirketaxaen. Kørslen er gratis.

månederne fra september

til

at

Gunevej 321, 3000 Helsingør,
Tlf.49 29 91 66. E-mail: gravergune@mail.dk
Graver Martin Nielsen-Gotsæd,
Sabroesvej 15 C, 2. tv, 3000 Helsingør

Når?

GURRE MENIGHEDSRÅD

Ilvor?

Formand: Mette B. Joanesarson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør
Tlf:49 13 97 81
Gurre Kirkes hjemmeside: www.gurrekirke.dk

Hvad?
Hvem?

Bsben Hanefelt Kristensen
Bethlehems barn

DAHIMLEN RØR.TE JORDEN
Den svenske forfatter Selma Lagerldf skrev formere

I fortællingen "Kejserens s)41" konfronteres den romerske
kejser Augustus med en støne virkelighed end sin
end 100 år siden sine "Kristuslegender".

egen. Romeme

vil rejse et tempel på Palatinerhøjen

i rigets hovedstad til hyldest for den guddommeliggi orte menneskekej ser.

Men i den nat, hvor kejseren selv går op på højen
for atafprøve, om de andre guder vil være stemt for
id6en, er naturen fryglindgydende tavs. Blomsteme
vover end ikke at udånde vellugt. Alt tier. Mørket er
uigennemtrængeligt, for stjememe er slukket. Men
så med 6t tændes der en stjeme i det fierne. Kejseren
hyldes nu som gud af sit følge, men en gammel sibylle griber om den skræmte kejsers arm og fir ham
til at se ind i det fieme, helt til Betlehem, hvor hyrder knæler ved et nyfødt bam i et usselt skur. "Ave
Cæsar" er han blevet hyldet, men der, langt borte i
Østerland, findes den gud, som fremover skal tilbedes, og ikke en skrøbelig skabning som han selv.
Selma Lagerldf skriver poetisk og mytisk. Men julens virkelige budskab er ingen myte, selvom det
er gådefuldt og uforståeligt for den rationelle tanke,
at Gud julenat tog bolig iblandt os, og at Himlen
rørte Jorden, hvorved der skabtes en ny forbindelse
mellem Gud og mennesker. Fortællingen om kejser
Augustus viser også, at den tro, der voksede frem
hos hyrdeme i Betlehem og siden med disciplene
blev spredt over hele verden efter korsfæstelsen
langfredag og opstandelsen påskemorgen, kom til at
påvirke alle de kulturer og samfund, hvor den nye tro
tog bolig. At Augustus i Selma Lagerldfs fortælling
forstod, at det kun fører dårligt med sig, når mennesket ophøjer sig selv til Gud, er en af kristendommens centrale forestillinger. Gud blev netop menneske, for at vi ikke skal forsøge at ophøje os selv til

guder, således som det er sket så mange gange i verdenshistorien, hver gang med katastrofen til følge.
Digteren Søren Ulrik Thomsen skriver et sted: "Kristendommen er en civiliseret og civiliserende religion, fordi den påbyder mennesket at tro på Gud, så
vi ikke skal gøre os til gud eller dyrke andre som gud,
og fordi den tilsiger til tro på Kristus, så vi ikke skal
gøre os til olie, fordi han led offerdøden på korset".
Kristendommen indeholder en hygiejnisk foranstaltning - som det formuleres af Søren Ulrik Thomsen
- der tugter mennesker til at afstå fra storhedsvanvid,
og den hindrer, at samfundet forfalder til førerdyrkelse.

Med Jesu fødsel blev der vendt op og ned på værdieme i denne verden. Det var ingen tilfældighed,
at det blev hyrdeme, der fandt bamet, og sidenhen
kvinderne, der bevidnede opstandelsen. Hyrders og
kvinders vidneudsagn talte ikke i datidens jødiske
samfund. Med den nye tro blev magt og styrke erstattet af barmhjertighed og medlidenhed som de
bærende værdier. Elsk din næste, lød det. Den ærens

konge, der blev født i Betlehem, var ingen hersker,
der ønskede magten over samfundet. Tværtimod afviste han den, for hans magt er ikke afdenne verden.

Fordi Gud bøiede sig mod mennesket, bøjede han
sig også helt ned

til

dem, der er de mest sårbare og

forwivlede. "Herren er nær ved dem, hvis hjerte er
knust", star der i Salmemes Bog i Det Gamle Testamente. Det kæver en vis indsats at se igennem julemad, juleglitter og gaveræs for at få øje påbudskabet
juleaften. Men når festen er slut, og hverdagen melder sig, gælderjulens budskab stadig. Og det er, at
det vigtigste i livet er blevet os givet.
Glædelig

jul

og godt

nyår'

Annemette Nissen

SOGNEEFTERMIDDAGE
KIRKBLADEN

I

FREDAG DEN 27. NOVEMBER, kl. 14.30
Fhv. sognepræst i Skovlunde og nuværende forfatter
Niels Johansen, Kokkedal, har i år udgivet en ny Helsingør-roman, "V for Victor" med meget lokalt stof.
En af hovedpersonerne er en stærk gammel kvinde
fra et afde gamle huse i Strandgade. Hun var under
besættelsen med i modstandsgruppen Holger Danske.
Romanen fortæller blandt andet hendes historie.

FREDAG DEN 11. DECEMBER, KI. 14.30
Julefest med underholdning, sang og musik, julekaffebord og godter. Juletræet vil være pyntet, og så skal
vi naturligvis spille årets julebingo

FREDAG DEN 29. JANUAR, KL. 14.30
Carl Erik Lundgaard
"Fra poliopatient til professionel musiker."
På trods af en lam højre arm
og skulder blev jeg professionel harmonikaspiller, lektor
på Det Fynske Musikkonservatorium og tumerede den halve verden rundt med
mine små træ harmonikaer. Undervejs mødte jeg en
perlerække af gamle spillemænd og originaler. Med
det positive livssyn og den vilde lyst som partnere er
alt muligt. Historiefortælling med musik, humor og
stærke følelser.

mn8

FREDAG DEN 26. FEBRUAR, KL. 14.30
Et spændende og informativt foredrag om en afverdens mest interessante, dramatiske og smukkeste øer
TASMANIEN fortalt af Jens Pihlkjær Christensen,
Jyderup. Der fortælles om historien bag det Tas-

manien, vi kender i dag. Om de første indbyggere,
aborigineme og det modeme Tasmanien. Australiens
uofficielle nationalsang Waltzing Mathilda forklares
og synges.

FREDAG DEN 18. MARTS, KL. 14.30
Urmager og guldsmed Martin Petersen, Poul R. Petersen og Søn, Helsingør vil fortælle om sit projekt med
at bygge mikro-biogas anlæg i Nepal. Han fortæller
selv om, hvordan han for 6 år siden på trekking i Nepal

blev ramt afdybt alvorlig højdesyge, der truede med at
tage livet af ham. Den hjælp og gavmildhed han mødte
i befolkningen, følte han stor trang til at gengælde, efter han blev reddet. Siden er det blevet til helt nøjagtig
92 mikro-biogas anlæg

FREDAG DEN 29. APRIL, KL. 14.30
"TAG MED PÅ LANGTUR I GRØNLAND"
Hans Schiønnemann fra Fredensborg Roklub fortæller om en fantastisk rotur i de grønlandske farvande i
sommeren 2014.
Kom og hør om en anden slags kontakt mellem gtønlandske og danske, om hjælpsomhed uden sidestykke,
om varme hjerter og koldt vand, om kronprinseparret
og de danske roere, om nordboemes historie og dagens
roere, om menneskenes land uden ret mange mennesker, hvor det store bliver småt og det små bliver stort.
Der bliver anledning til smil undervejs.

FREDAG DEN 20. MAJ
SOGNEUDFLUGT

MUSIKI TIKØB KIRI(E
NYTÅRSKONCERT
SøNDAG IO.JANUAR KL.

16

HENRIK GOLDSCHMIDT TRIO
Ved koncerten medvirker udover Henrik Goldschmidt harmonikaspilleren Anders Singh Vesterdahl, som er klassisk konservatorieuddannet, men
som tillige regnes blandt de bedste i verden indenlor
balkan- og sigøjnermusik. Herudovermedvirker den
palæstinensiske komponist og musiker Bilal Irshed
på oud, som er en mellemøstligvariant afdet vestlige
strengeinstrument, lutten.

Trioens repertoire er meget varieret og spænder fra
jødisk og arabisk musik og egne kompositioner til
klassiske værker, Balkan-musik og danske sange.
Goldschmidt, Singh og lrshed harmange forskellige
traditioner med sig, som de med talent og kærlighed
rører sammen i deres musikalske smeltedigel.
Henrik Goldschmidt brænder for at bryde barrierer
ned imellem mennesker. Det vil han sikkert fortælle
mere om ved koncerten. Mød op til koncerten og ffi
en enestående musikalsk oplevelse - og bliv smittet
af den grænsenedbrydende musik.

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

ADVENTS.UDSTILLING I KIRI(ELADEN

i år var Tikøb Kultumat en succes, hvor der bl.a. var koncert i
Kirken med Tikøb og Gurre Kirkers Ungdomskor. Det velsyngende

FRA

Igen

14.

NOVEMBER - 14. DECEMBER udstiller billedkunstneme
Helle Juul og Jette Junget, deres billeder i Kirkeladur. Begge er medlemmer

kor (under Hernik Schrøders direktion) fremførte numre fra årets Englandsrejse og standardrepertoiret. Kirketåmet var velbesøgt og der var
femisering i Kirkeladen ved billedkunsbrer Elisabeth Tasarek. Billeder
fra Kultumatten kan findes på www.tikob.dk under "Tidligere €urangementer", hvor man kan se Tikøb som den levende landsby, den er.
Sogneeftermiddagene er startet 25. september 2015 med Poul Kragelunds morsomme rejse med "Et strejftog gennem dansk humor og
satfue". Kirkeladen var fuld, foredraget var underholdende og latteren
hjedelig. Sogneeftermiddagene fortsætter i2015116 som beskrevet andetsteds i bladet og slutter med Sogneudflugten i maj2016.
Tikøb Kirke v ar 7 . oktober 20 I 5 rammen om en meget vellykket koncert
med vokalensemblet Ars Nova Copenhagen, der består af 12 profes-

af Espergærde Malergruppe.

Helle Juul maler på lærreder med
alcryl, gouache og andre materialer.
Inspirationen henter hun i naturen, indendørs opstillinger og menneskenes
oplevelser. Hun har holdt flere udstillinger i både Helsingør og Espergærde
og Hørsholm.
Se endvidere www.gallerihellejuul.dk
Jette Junget har arbejdet i rejsebranchen som har ført hende vidt omkring

sionelle sangere og dirigenten Paul Hillier.
Temaet var "Et møde mellem to mestre", den nutidige estiske Arvo Piirt

og flamsk/franske Johannes Ockeghem fra det femtende århundrede.
Programmet sammenflettede motetter afPiirt med satser fra Ockeghems
store messe. Ars Nova Copenhagen skriver på lojemmesiden arsnova.dk:
"Selv om de generelt bruger meget forskellige metoder til at skabe deres
lyd-verdener, synes de dog som regel at ende samme sted." Vellyden var
stor - Ars Nova Copenhagen er i verdensklasse - og koret demonstrerede
stor stemmepragt.
Det nye menighedsråd konstituerede sig i november 2015 og resultatet
fremgår afnæste kirkeblad (og af sogn.dk). Hvis nogen undrer sig over,
hvor Kirkens vejrhane/vejrkrone er blevet af er den taget ned til reparation på grund afrisiko for ukontrolleret nedstyrtning.
Åretsjuletræsfest den 6. december 20 I 5 er beskrevet andetsteds i bladet.
Det forventes, at det bliver den sædvanlige positive oplevelse ligesom
de øwige juleaktiviteter.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en god jul og et godt nytår
Per O. Gravesen

og maleriethar altid fulgthende som en
hobby. Isærnaflren, lyset og de gamle
kulturer betager hende, og hendes inspirationer har hun ofte hentet fra sine
mange rejser. Hun forsøger at udtrykke
og gengive stemninger i en overvejen-

de abstrakt stil og holder meget af at eksperimentere.
Udstillingens åbningstider er tirsdag - torsdag kl 10
16 - l8 og efter gudstjenesteme i Tikøb Kirke.

-

12, torsdag

tillige

JULETR,'f,SFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 6. DECEMBER
PROGRAM

-

KL.14.00:
FAMILIEGUDSTJEI\ESTE med
JULEKRYBBESPIL.
Medvirkende: 3.klasse på Tikøb Skole. Tikøb og
Gurre Kirkers Bøme- og Ungdomskor. Spejdeme
med faner. Camilla Jensen påtrornpet

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 og sange. Der er juleunderholdning
og godteposer til alle bøm.

KL.17.00:

JULEFESTEN SLUTTER.
Brlletter å 50 kr. kan købes i Tikøb Eurospar. Billetten er samtidig betaling
for gløgg og æbleskiver til de voksne, sodavand, æbleskiver og godteposer

til bømene.

FASTELAVI{
I GURRE KIRI(E
SØNDAG DEN 7. FEBRUA& KL. 10.30

BABYSALMESANG
Onsdag den 2. december kl. 10-11 starter vi et nyt hold babysalmesang
for de små, som ikke kan gå (0- 10 mdr.) i Tikøb Kirke. Vi vil syrge, danse
og lege til vores elskede julesalmer. Holdet fortsætter med at syrge hver
onsdag efterjul og slutter i foråret med en lille musikgudstjeneste for hele
åmilien. Kom og vær med hver onsdag - det bliver hyggeligt! Efter hver
time er der kaffe/te og medbragt mad,/kage i Kirkeladen. For mere info
og tilmelding kontakt kirkesanger Tine Grdnlund tlf. 6068 0602.

SALMESANG & RYTMIK
Hver onsdag kl. 9-10 er der salmesang & rytmik for de lidt sIønebøm
(l-3 år) i Tikøb Kirke. Det er ligesom babysalmesang et hold, hvor der
synges, danses og leges i kirkens rum med stor lyst og engagement. Hvis
man ønsker at deltage med siVsine børn eller dagplejebørn kontakt da
venligst Tine Grdnlund tlf. 6068 0602.

holder

vi FASTELAVN I Gune 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 bøm udklædte og alle er meget velkomne.

FASTELA\N I TIKØB
SØNDAG DEN 7. FEBRUAR, KL. 14.00
Søndag den 7. februar holder vi FASTELAVN i Tikøb. Vi beglmder med
en festlig gudstjeneste for store og små, hvor Bøme- og Ungdomskoret
medvirfter, og slutter med at slå katten af tønden (Spejdeme), lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. T. I. F's Venner €urangerer fastelar,nsridning og tøndeslagring til hest.
Alle er meget velkomne, og vi glæder os til at se alle bøm udklædte.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

EVENTYRET OM JULEROSERNE
HAMLETSCENEN I GURRf, KIRKI,
SØNDAG DEN 22. NOVEMBER, KL.l5.OO.

Kom og oplev den store svenske forfatter
Selma Lagerldf's enkle og smukke fortælling om Juleroseme i skæret fra levende lys og til tonerne af Bachs cello suiter.
Medvirkende skuespiller Karin Rørbech
og cellisten tda Nørholm.
Iscenesættelse: Lars Romann Engel /Sce-

nografi: Catia Hauberg
Der er gratis entre - så tag hele familien med og ffi en smuk oplevelse
som optakt til advent ogjul. Efter forestillingen serveres der varm
kakao og

boller.

,

FAMILIEADVENT I GURRE
SØNDAG DEN 6. DECEMBER, KL.

\

I tiden op mod jul er det advent. Advent kommer af latin "Adventus Domini", som betyder "Herrens komme". I adventstiden forbereder man
sig til julen, hvor man fejrer, at Jesus blev født i Betlehem. I Gurre Kirke
forbereder vi os også tiljulen.
Vi starter allerede i november måLned, hvor vores graver Martin NielsenGotsæd vil have travl med at grandække på kirkegården, så den kan stå
flot og klar til 1. søndag i advent sammen med lyset på kirken. Sidst i
november opføres 'Eventyret om juleroseme' i kirken. Adventskransen
gøres klar og hænges op i kirken, for at vi L søndag i advent at tænde det
første lys. 2. søndag i advent tændes så 2 lys i kransen og vi holder vores
familiegudstjeneste med jule hygge bagefter. 3. søndag i advent tændes
der 3 lys og gudstjenesten giver mulighed for et lille hvil fra alle julens
andre dejlige forberedelser. At lade roen falde over sig, lytte til dagens
tekst, høre prædiken og synge de dejlige samler op til jul, er måske lige
det der skal til i en travl hverdag. Endelig 4. søndag i advent, nu erjulen
der næsten, tændes alle 4 lys i adventskransen og vi 'Syngerjulen ind'
i Gurre Kirke, som det er blevet tradition i vores kirke.
Juleaften i Gurre Kirke vil julens glade budskab lyde, og der vil blive
sunget nogle af alle de dejlige julesalmer der er. Tag geme det udleverede papirhæfte med hjem og syng dem flere gange i løbet afjuledagene.
Gune Menighedsråd Ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joqnesarson

KIRKE W

10.30

tI

t

holder vi FAMILIEGUDSTJENESTE, i Gurre Kirke. Under gudstiehesten medvfuker Kirkernes Børne- og Ungdomskor med Lucia optog og
trompetisten Camilla Jensen.
Efter gudstjenesten vil vi alle i samlet trop gå ned til Sørens Larsens 'Julebutik' på Rødegardsvej 27, hvor menighedsrådet vil være vært med
æbleskiver, gløgg og kafle. Vi glæder os til en hyggelig stund i mellem
juletræer og julegran, med mulighed for at gå rundt og se på alle dyrene
ogmange juleting.

HELLIG 3 KONGER I GURRE KTRKE
SANDWTCHGUDSTJENESTE
TTRSDAG DEN 5. JANUAR,

KL.

17.30

Kom ogtændjuletræet for sidste gang og værmedtil at synge julen ud ved
denne stemningsflrlde aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres der
lækre sandwich og alle er velkomne. Næste sandwichgudstjeneste finder
sted den marts,

kl. 17.30.

FORT,'f,,LLEKONCERT I GURRE KIRI(E
SØNDAG DEN 24. JANUAR, KL.15.00

BØRNEKONCERT I TIKØB KIRI(E.
ONSDAG DEN 24. FEBRUAR, KL. 16.30
Stine Michel opfører med sang, guitar,

dans

og fortælling

koncertfortællingen

RØDtIALSEN-frit efter Selma Lagerl0fs
Kristuslegende. Koncerten er egnet for børn

i alderen 6-12 er. Kom og vær med. Efter
koncerten er der fællesspisning i Kirkeladen.

Vi glæder

os

til

at se Jer!

Der er fri entre.

NIYT FRA HORSERØD
Efterårsmanedeme er præget af, at vi har fået en ny bygning i Horserød
med 30 pladser. Denne bygrring adskiller sig fra de andre ved, at der er
toilet og bad på celleme. Det betyder, at de indsatte ikke behøver at ringe
på personalet, når de skal på toilettet om natten. Det er en stor lettelse. Så
har vi åbnet en kirkecafe i stillecenteret ved kirken. Den har åben onsdag
og torsdag fra kl I 5 - 17. De indsatte må ikke gå ud på hinandens afclelinger, så de er glade for at have et sted, de kan mødes på tværs afafdelinger,
ikke mindst nu når den mørke tid nærmer sig og allerede er her.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

ET MODERNE EPOS OM FRIHEDSLÆNGSEL, FÆLLESSKAB OG
OVERLEVELSESEVNE. Nis Bank-Mikkelsen, oplæser, Jens Schou,
klarinet og Anders Singh Vesterdahl, harmonika.
Primo Levi's roman "OM IKKE NU, HVORNÅR SÅ?" handler om urmageren Mendel, på flugt fra tyskeme i de hviderussiske skove. Den utrolige odyssd gennemspiller hele krigens og menneskehedens indre og ydre
drama - fra død, forræderi og had til humor og kærlighed på trods af alt,
og den samler Det Gamle Testamente og Homer, Singers fortælleglæde
og Duma's musketer-romantik i et modeme epos om frihedslængsel, fællesskab og overlevelsesevne.

Musikken er det jødiske folks musik, der overvejende stammer fra de
østeuropæiske lande. Efter 2. verdenskrig fandt den fodfaste i Amerika,
og er den dag i dag udbredt over hele verden. Musikken er vidunderlig
genkendelig, ligesom dixiland musik og cal1pso. Der er gratis entre.

