TIKØB-GURRE

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

TIKØB

22.5. Trinitatis søndag
29.5. 1.s.e.trinitatis

9.00

GURRE PRÆST
10.30

10.30		

Jubilæumsgudstjeneste

Annemette Nissen
Annemette Nissen

JUNI
5.6. 2.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

12.6. 3.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

19.6. 4.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

26.6. 5.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

3.7. 6.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

JULI
10.7. 7.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

17.7. 8.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

24.7. 9.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

31.7. 10.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

AUGUST
7.8. 11.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

14.8. 12.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

21.8. 13.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

28.8. 14.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

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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25 års jubilæum

Præstejubilæum
Nyt fra
menighedsrådene
Sommerens
koncerter
Kirkernes
regnskaber
2015
Kirkestatistik
2015
Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

I anledning af pastor Annemette Nissens
25 års jubilæum som sognepræst
i Tikøb og Gurre sogne,
har vi den glæde
at invitere til højmesse i
Tikøb Kirke den 29. maj 2016, kl. 10.30
med efterfølgende reception
i Kirkeladen i Tikøb.
Alle er velkomne.
Tikøb og Gurre Menighedsråd.

Præsten har ordet

Sommerens koncerter

MÅ DIN VEJ GÅ DIG I MØDE

Den 1. juni har Annemette Nissen været ansat
som sognepræst i Tikøb og Gurre sogne i 25 år.
Vor tids hurtige skift taget i betragtning er det en
lang periode. Annemette er en dygtig, belæst og
myreflittig sognepræst, hvis arbejde spænder vidt.
Hun har arbejdet med mennesker i alle aldre og er
meget vellidt: spændende sogneeftermiddage og
de årlige udflugter for pensionister. I samarbejde
med de lokale foreninger har hun arrangeret familiegudstjenester og andre arrangementer. På den
måde har hun bygget bro mellem kirke og sogn,
og det forhold har fået vidtrækkende betydning.

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord
JA, kære Annemette
må Gud holde, holde dig i sin hånd.
Tillykke

Hanne Storebjerg
Horserød Fængsel

Annemettes hjerte banker allermest for børnene.
Gennem alle årene har hun og Rita haft børneklub
onsdag eftermiddag, og på den måde er mange
af Gurre og Tikøbs børn blevet fortrolige med
kirke og kristendom. Børne- og ungdomskorene
har Annemette inddraget i gudstjenesterne, som
er hendes arbejdes livskilde. Her bliver børnene
fortrolige med kirkens liturgi og vores store salmeskat. I forlængelse heraf har hun været meget
engageret i skole/kirkesamarbejdet, og i samarbejde med 4. klasse i Tikøb skole har hun arrangeret en midlertidig altertavle til kirken. Det blev
en succes.
Også konfirmanderne har hvert år været på udflugt
til København. Her besøger de synagogen, den
russisk ortodokse kirke og et diakonalt arbejde.
Annemette har konfirmeret børn, hun har døbt.
Hun har viet unge, som hun har konfirmeret og har
fulgt familierne gennem tiderne. På den måde er
hun blevet bærer af en kontinuitet i sognet.
Tikøb pastorat omfatter også Tikøb Kirkelade
og fængselskirken i Horserød. Denne kirke har
et kirkekor, som giver koncert uden for murene.
Koret vil altid slutte koncerterne med at synge en
velsignelse. I vore tanker og hjerter synger vi:

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT
TIL ANEMONEØEN
ONSDAG DEN 27. APRIL

Præsterne og menighedsrådene

TRE ORGELKONCERTER I
GURRE KIRKE

orgelkomponist Charles-Marie Widors 6. orgelsymfoni og den velkendte og populære ”Suite
Gothique”af den samtidige Léon Boëlmann.

Tirsdag den 7. juni kl. 19.30
Tirsdag den 14. juni kl. 19.30
Tirsdag den 28. juni kl. 19.30

Tirsdag den 28. juni
kl. 19.30 – ved den
tredje og sidste af årets
sommerkoncerter er
det kirkens egen organist Henrik Schrøder,
som fører publikum
igennem en veritabel
odyssé i den romantiske orgelmusik. HenGurre Kirkes egen organist Henrik Schrøder, rik Schrøder spiller
som spiller ved koncerten værker fra den romantiske orgellitteratur fra
den 28. juni.
Danmark, Tyskland,
England, Frankrig og USA. Nogle af de vigtigste
komponistnavne på programmet er César Franck,
den amerikanske Arthur Foote, vores egen J.P.E.
Hartmann samt ikke mindst den store tyske symfoniske orgelmester Max Reger, som er aktuel i år
i anledning af hundredeåret for hans død i 1916.

Traditionen tro afholdes der i Gurre Kirke i
juni måned tre koncerter, hvor kirkens smukke orgel er i centrum.
Koncertrækken åbnes
tirsdag den 7. juni
kl. 19.30 med Orgelprofessor ved Det
kgl. danske MusikHans Davidsson – solist
konservatorium, Hans
den 7. juni ved den første
af de tre sommer-koncer- Davidsson, som er en
af vor tids mest anerter i Gurre Kirke
kendte internationale
orgelprofiler såvel i Skandinavien som i resten af
verden. Hans Davidsson har i programlægningen
taget udgangspunkt i kirkens romantisk klingende
orgel og sammensat et spændende og let tilgængeligt program med værker af to af romantikkens
hovednavne: Felix Mendelssohn og César Franck
samt J.S. Bach.
Ved den anden koncert
i rækken, som finder
sted tirsdag den 14.
juni kl. 19.30, er det
organist i Jesuskirken i
Valby, Sven Verner Olsen, som sidder ved tangenterne. Sven Verner
Olsen, som til daglig
spiller på det berømte
Sven Verner Olsen – solist
Cavaillé-Coll orgel, der
ved koncerten den 14. juni.
har været inspirationskilde til orglet i Gurre Kirke, vil spille et fransk
program med spille den store franske symfoniske

Alle tre koncerter finder sted kl. 19.30 og varer
ca. en time. Efter koncerterne er menighedsrådet vært med en lille forfriskning.
Der er gratis entré, men der er mulighed for at give
et frivilligt beløb ved udgangen.
Læs mere om koncerterne på Gurre Kirkes hjemmeside: www.gurrekirke.dk
Vel mødt til tre dejlige aftener med orglet i centrum i Gurre Kirke!

Det fransk
romantiske
Krohn-orgel
i Gurre Kirke

ønsker alle en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Skærtorsdagsgudstjenesten og den efterfølgende spisning i Kirkeladen
var som altid en stemningsfuld og positiv oplevelse.
Sogneeftermiddagene er slut for denne sæson. De sidste to var Martin
Pedersens foredrag om at etablere mikrobiogasanlæg i Nepal og Hans
Schiønnemanns foredrag om en fantastisk rotur i de grønlandske farvande. Begge foredrag var spændende fortalt og illustrerer tilværelsens
mangfoldighed.
”I al sin glans nu stråler solen. Ingen pinse uden Grundtvigs dejlige
pinsesalme! I Danmark hører pinsen sammen med sommeren i lige så
høj grad som påsken med det tidlige forår. Til påske bryder det nye
igennem, til pinse står det i fuldt flor.” Således indleder Lisbeth Smedegaard Andersen en kort artikel fra Kristeligt Dagblad fra maj 2002.
Artiklen beskriver, hvordan hun hørte Grundtvigs salme i en lille kirke
i Askov - ikke Askov i Sønderjylland, men en lille amerikansk by i det
nordlige Minnesota, USA. Kirken var grundlagt af danskere, som var
udvandret til stedet. Salmen blev (i engelsk version) sunget af det lokale
kor i forbindelse med kirkens jubilæum.
Grundtvigs pinsesalme er kommet vidt omkring og indgår i en hollandsk
disputats fra 2007 fra Utrecht Universitet. Forfatteren (Maarten Diepenbroek) er meget begejstret for salmen og skriver (oversat fra engelsk):
”Det er næsten umuligt af forestille sig pinsen i Danmark uden at nævne
Grundtvigs salme ’I al sin glans nu stråler solen’. Denne salme skrevet til
pinsesøndag er en af hans mest populære salmer. Den er stærkt forbundet med oplevelsen af tidlig sommer i Danmark og fuld af billeder fra
det danske landskab.” Grundtvig skrev første udgave af salmen i 1843
og de første to linjer er forskellige fra den senere version ”Opblomstrer
nu, Guds Kirkevange! Gienlyder trindt af lærkesange!”. I 1853 lavede
Grundtvig små ændringer og tilføjede et ekstra, syvende vers. De første
to linjer blev ændret til ”I al sin glans nu stråler solen, livslyset over
nådestolen”, som er den version vi kender i dag.
Tikøb Menighedsråd ønsker sognepræst Annemette Nissen tillykke
med 25 års jubilæet, som vi ser frem til at fejre søndag den 29. maj.
God sommer!
Per Gravesen, Tikøb Menighedsråd

BABYSALMESANG OG SALMESANG & RYTMIK
Onsdage kl. 10.15 – 11.00 er der babysalmesang for de små, som ikke
kan gå (0-10 mdr.) og hver onsdag kl. 9.15 – 10.00 er der salmesang
& rytmik for de lidt større børn (1-3 år), i Tikøb Kirke. Vi vil synge,
danse og lege til nogle af vore elskede salmer. Holdet slutter sæsonen
med en lille musikgudstjeneste for hele familien. Kom og vær med
hver onsdag – det er så hyggeligt! Efter hver time er der kaffe/te og
medbragt mad/kage i Kirkeladen.
Hvis man ønsker at deltage med sit/sine børn eller dagplejebørn kontakt da venligst Tine Grönlund tlf. 6068 0602.

TIKØB

GURRE

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Den 1. juni 1991 fik Gurre og Tikøb sogne ny præst efter Jørgen Erik
Fabricius, der gik på pension. Annemette Nissen tiltrådte stillingen som
sognepræst for vore to sogne, og tænk, det er nu 25 år siden. Meget er
sket i disse 25 år.
Børneklub, sogneeftermiddage, musikgudstjenester, teatergudstjenester, sandwichgudstjenester og i Gurre er der opstået et frugtbart samarbejde mellem beboerforeningen og naboerne til kirken, således at vi
i fælleskab afholder vores årlige høstfest. Dette 25 års jubilæum vil vi
sammen med Tikøb sogn festligholde. Derfor inviteres alle til jubilæumsgudstjeneste i Tikøb Kirke den 29. maj kl. 10.30 med efterfølgende
reception i Kirkeladen, så vi alle kan være med til at fejre Annemette
Nissen og ønske TILLYKKE med jubilæet.
Vel mødt til denne festlige dag.
Gurre Menighedsråd ønsker sognepræst Annemette Nissen
hjertelig tillykke med jubilæet.

* Budgettet er ikke revideret

Når sommeren kommer, er det blevet tradition, at Gurre Kirke holder
’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi på 3 tirsdags sommeraftener
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.
Næste kirkeblad vil fortælle mere om det forestående menighedsrådsvalg, som skal afholdes i dette efteråret. Som jeg opfordrede til i sidste
kirkeblad, så tænk over, om det ikke er lige noget for dig at deltage i
dette spændende arbejde med at skabe liv og vækst i vores kirke i Gurre.
Hold dig ikke tilbage – ring til en af os i menighedsrådet, og hør om det
at være i et menighedsråd. Vi ser frem til at fortælle om det.

* Budgettet er ikke revideret

Gurre Menighedsråd ønsker en god sommer!

KIRKESTATISTIK FOR TIKØB OG GURRE 2015
Fødte.....................................................................................................34
Døbte.....................................................................................................37
Navngivne.............................................................................................15
Konfirmerede........................................................................................42
Ægteviede.............................................................................................12
Kirkelige velsignelser.............................................................................3
Døde......................................................................................................23
Begravede.............................................................................................34
Navneændringer...................................................................................34
Udmeldte................................................................................................4
Indmeldte................................................................................................4
Gudstjenester......................................................................................125

Kirkegængere
Altergæster
Kirkelige handlinger+ koncerter
I alt
Indsamlet i kirkerne
Det Danske Bibelselskab
Folkekirkens Nødhjælp
KFUM/KFUK
DSUK
Kirkens Korshær
Fattigbøssen
I alt

TIKØB

GURRE

2.900
479
1.706
4.606

2.116
356
1.972
4.088

TIKØB
180,00 kr.
1.345,00 kr.
215,00 kr.
302,00 kr.
1.810,00 kr.
162,00 kr.
4.014,00 kr.

GURRE
1.586,00 kr.
1.001,50 kr.
3.954,00 kr.

Mette B. Joanesarson

VALDEMARSRIDT 2016
LØRDAG DEN 18. JUNI

For 26. gang rider Kong Valdemar med sit følge fra Gurre Slotsruin
til Esrum Kloster. Ridtet begynder kl. 10.00 ved Gurre Slotsruin.
Herfra rides der via Valdemarslund ad de gamle kirkestier til Tikøb
Kirke, hvor følget vil blive modtaget af sognepræst Annemette Nissen, som vil holde tale for Kongen og hans følge. Det sker kl. 10.45.
Herefter rider følget til Esrum Kloster, hvor dagen festligholdes. Dagen slutter med taffel i Havreholm.
Kom og vær med. Det er et flot skue!

6.541,50 kr. + 9€

FORÅRETS KONFIRMANDER

NYT FRA HORSERØD

TIKØB KIRKE
Søndag den 24. april 2016, kl. 9.30

TIKØB KIRKE
Søndag den 24. april 2016, kl. 11.30

GURRE KIRKE
Storebededag fredag den 22. april 2016, kl. 10.00

For øjeblikket har vi et blomstrende gudstjenesteliv i fængslet. Palmesøndag havde vi familiegudstjeneste med glade forældre og børn. Der
var rigtigt liv i kirken. Skærtorsdag havde vi en bevægende altergangsgudstjeneste i langtidsafdelingen, hvor en indsat var til alters for første
gang i 32 år. Det var stort.
Vores kirkekor fungerer helt ud over det sædvanlige. Når alle er på
plads, er der 10 medlemmer, og 3 af den synger også i Fangekoret og er
rigtigt øvede, så de synger, så taget er ved at løfte sig. Hvor er det trist, at
det kun er os, der hører det. Jeg drømmer om at tage dem med udenfor,
så alle kan høre, hvordan de synger deres vrede, smerte og kærlighed ud.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

