TIKØB-GURRE

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

TIKØB GURRE

PRÆST

21.8.13.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Hanne Storebjerg

28.8.14.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

4.9.15.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen
		

11.9.16.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

18.9.17.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

25.9.18.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

2.10.19.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

9.10.20.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Hanne Storebjerg

SEPTEMBER
		

Høstgudstjeneste

OKTOBER

11.10.Sandwichgudstjeneste		

17.30

Hanne Storebjerg

16.10.21.s.e.trinitatis

9.00

10.30 k)

Hanne Storebjerg

23.10.22.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

30.10.23.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

NOVEMBER
6.11.Alle helgens dag
13.11.25.s.e.trinitatis

10.30 k) 15.00
9.00

15.11.Sandwichgudstjeneste		
20.11.Sidste s. i kirkeåret 10.30
27.11.1.s.i.advent

9.00

Annemette Nissen

10.30 k)

Annemette Nissen

17.30

Hanne Storebjerg

9.00

Hanne Storebjerg

10.30

Annemette Nissen

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 fredag 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

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR
Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 10-12, onsdag 10-12, torsdag 10-12 og 16-18.
Kordegn: Britta Petersen. E-mail: brpe@km.dk

September, oktober, november 2016

TIKØB og GURRE KIRKER

Sognepræst: Annemette Nissen,
Præstevænget 12, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 80 02.
Træffes tirsdag til fredag kl. 10-12,
torsdag tillige kl. 17-18. E-mail: jan@km.dk

INDHOLD:

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

Præsten har
ordet

Organist: Henrik Schrøder,
Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb,
tlf. 49 75 99 95 / mobil. 51 84 02 22.
E-mail: henrikschroder@outlook.dk

Menighedsrådsvalg

TIKØB KIRKEGÅRD

Graverkontoret: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
tlf. 49 75 85 24 kl. 12-13 undt. mandage.
Graver: Søren Pedersen, Rødbøgvej 4, 3080 Tikøb.
Tlf. 31 90 95 65. E-mail: kirkegaard@tikobkirke.dk
Kirketjener: Lars Ole Larsen,
Garboesvej 5, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 86 94.

Nyt fra
menighedsrådene

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Høstgudstjenester
og høstfester

GURRE KIRKEGÅRD

Efterårets
koncerter
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Bøtterupvej 15, 3100 Hornbæk
Tlf. 49 75 83 08.
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Graver Martin Nielsen-Gotsæd,
Sabroesvej 15 C, 2. tv, 3000 Helsingør

GURRE MENIGHEDSRÅD

Formand: Mette B. Joanesarson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør
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Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. december 2016.
Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Efterårets
arrangementer
Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Præsten har ordet
MENIGHEDSRÅDSVALG 2016

GØR HOLDNING TIL HANDLING
Kirken flytter sig. Og du har sikkert en holdning til, hvor
den skal flytte sig hen, der hvor du bor. En levende og
aktiv kirke kræver mennesker, der kan og vil gøre en
forskel lokalt. Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe
gode rammer for livet i kirken. Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget 2016.

LEDER OG IGANGSÆTTER
Menighedsrådene har både administrative og kirkelige
opgaver. Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring og muligheden for at forme det liv, der er i kirken
med aktiviteter for børn, unge, familier og ældre.
Som medlem af et menighedsråd kan du være med til at
skabe fællesskaber gennem nye initiativer, styrke kulturlivet lokalt og sætte rammer for de store begivenheder i
livet. Du kan kort sagt gøre en forskel.
HVEM KAN STILLE OP?
For at kunne blive valgt til et menighedsråd, skal du:
*være over 18 år
*være medlem af folkekirken
*have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud
for valgdagen.
FÅ MERE AT VIDE OM KIRKEN
På www.folkekirken.dk, www.menighedsraadsvalg2016.
dk og www.km.dk kan du læse meget mere om folkekirken og menighedsrådene.
DELTAG I ORIENTERINGSMØDERNE
Før valget indkalder menighedsrådene til orienteringsmøder, hvor alle er velkomne.
Kom og hør om, hvilke opgaver og kompetencer et
menighedsråd har, hvad det gamle menighedsråd har
beskæftiget sig med, hvad det kommende måske kommer til at beskæftige sig med, og hvilke regler, der er for
opstilling af kandidater.
NYE MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER
Menighedsrådet skal varetage hele sognets interesser.
Det vil helt sikkert styrke de kirkelige aktiviteters kvalitet og bredde, hvis aldersspredningen i menighedsrådene
var mere repræsentative for sognene. At menighedsrådene har forskellige kompetencer ligeligt repræsenteret

af mænd og kvinder, samt bosat rundt i hele sognet.
Menighedsrådsarbejde er meget alsidigt og kompetenceudviklende, og har du interesse i at få direkte indflydelse
på udviklingen i dit sogn, så opfordrer vi til, at du melder
dig som kandidat.
I begge menighedsråd har flere medlemmer valgt ikke
at stille op til en ny periode. De gamle råd arbejder på
at kunne opstille fuldtallige kandidatlister og vil meget
gerne høre fra dig, hvis du gerne vil opstille på denne
liste eller mød bare op til orienteringsmøderne, hør om
det at være i et menighedsråd og træf beslutningen der.
Der skal også vælges suppleanter til menighedsrådet.
Det at være suppleant giver mulighed for at følge med
i arbejdet i et menighedsråd og se ’om det er noget for
mig’.
Vi opfordrer dog alle, der måtte være interesseret i livet
omkring og i kirkerne til at møde op til orienteringsmøderne og høre mere om menighedsrådsarbejdet.
Der vil i forlængelse af hvert af orienteringsmøderne
være mulighed for at afholde et opstillingsmøde. På opstillingsmøder vil der, hvis det er muligt blive udfærdiget
en kandidatliste.
Rent praktisk gennemføres valget ved opstilling og indsendelse af kandidatlister, hvorom der stemmes. Opstilles der kun én liste aflyses valghandlingen, det såkaldte
fredsvalg. Den fulde beskrivelse af valgreglerne fremgår
af ’Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november
2016’ og kan findes på www.km.dk
Mere en én liste i et sogn udløser afstemningsvalg.
Hvem der kan opstilles og hvordan kandidaterne opstilles, kan man finde beskrevet ved at gå på kirkernes hjemmesider: www.gurrekirke.dk og www.tikobkirke.dk
En indkaldelse til evt. valg lægges ligeledes på kirkernes
hjemmeside forinden eller senere i Nordsjælland.
ORIENTERINGSMØDER:
GURRE MENIGHEDSRÅD: Mandag den 12. september, kl. 19.00 i Gurre Kirke.
Valgbestyrelse: Mette B. Joanesarson (fmd), Heidi
Knudsen og Martin Brauer.
TIKØB MENIGHEDSRÅD: Tirsdag den 13. september, kl. 19.00 i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb.
Valgbestyrelse: Per Gravesen (fmd), Poul O. Larsen og
Annemette Nissen
På menighedsrådenes vegne Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

Koncerter
MUSIK I TIKØB KIRKE
KULTURNATTEN
FREDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.00
TIKØB OG GURRE KIRKERS
UNGDOMSKOR

Ved dette års kulturnat i Tikøb, vil Tikøb og Gurre
Kirkers Ungdomskor under afslappede former
optræde med sange fra korets standardrepertoire,
som består af numre fra både det klassiske og det
rytmiske repertoire. Herudover vil koret synge for
på fællessange fra højskolesangbogen.
Koncerten er tilrettelagt og ledes af kirkens organist, Henrik Schrøder.

bejde med kirkens eget Holmens Barokensemble.
Kantoriet har tidligere gæstet Norge, Berlin og
Cuenca (Spanien), Bornholm samt Prag i efteråret
2010, hvor koret medvirkede ved genbegravelsen
af Tycho Brahe i den store Tyn-katedral. Udover
den omfattende koncertvirksomhed har kantoriet
igennem årene indspillet flere cd’er.
På programmet til koncerten er værker af bl.a. J.S.
Bach, Heinrich Schütz, Edward Grieg, Samuel Barber samt den nutidige Arvo Pärt, som skriver i en
smukt og lettilgængeligt tonesprog.
Dirigent ved koncerten er Organist ved Holmens
Kirke, Jakob Lorentzen og ved orglet sidder Erik
Kolind.
Vel mødt til en korkoncert i absolut topklasse!
SØNDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 16.00
HELSINGØR KAMMERORKESTER

SØNDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16.00
ALLEHELGENSKONCERT
KORKONCERT MED HOLMENS
KANTORI

Holmens Kantori regnes for et af Danmarks allerbedste kirkekor. Kantoriet tæller 15 professionelle
yngre sangere, de fleste uddannet ved musikkonservatoriet i København. Koret virker til daglig i
Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke og har
optrådt utallige gange for den danske regering og
det danske kongehus. Holmens Kantori giver hvert
år mange koncerter såvel a cappella som i samar-

Helsingør Kammerorkester, som har eksisteret i
mere end 30 år og har givet et utal af koncerter
igennem årene, arbejder i efteråret med et spændende og lettilgængeligt program med værker af
Händel, Mozart og Haydn. Af Händel spiller orkesteret det berømte og storslåede værk ”Watermusic”. Herudover vil man kunne høre Mozarts
smukke obokoncert – formentlig med en ung
lovende konservatoriestuderende som solist. Endelig vil orkestret fremføre Haydns morsomme
45. symfoni, som er kendt under navnet ”afskedssymfonien”.
Orkestret dirigeres ved koncerten af Tommy
Østerlind.
Vel mødt til en hyggelig amatørkoncert i Tikøb
Kirke!

håber alle har haft en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

HØSTUDSTILLING I KIRKELADEN

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

De sidste fire måneder har bl.a. budt på to positive oplevelser. Først var
der den populære Sogneudflugt den 20. maj 2016, hvor vi tog til Sverige og med højt humør og omdelte sange, sang os gennem det skånske
landskab for at ende i Växjö i Småland. Her fik vi en fin rundvisning
i Domkirken og kunne beundre de spændende kunstværker i glas (inklusive altertavlen). Derefter fik vi middag på restaurant ”4 Krogar”,
hvor der blev udvist stor hjælpsomhed i at få maden delt hurtigt ud.
Efter middagen var der en kompetent rundvisning på museet ”Glasriket”
og der blev også tid til en tur i ”Utvandrarnas Hus”, som i billeder og
tekst beskrev den store udvandring fra Småland til USA (og Canada) i
slutningen af attenhundrede-tallet. Det var overraskende at få at vide, at
der havde været deciderede svenskerkolonier i New York og Chicago.
Begge museer var inspirerende.
Den 29. maj 2016 havde vi så den glæde at kunne invitere til Højmesse
i Tikøb Kirke i anledning af Annemette Nissens 25 års jubilæum som
sognepræst i Tikøb og Gurre sogne. Kirken var fuld, som var det juleaften, og den efterfølgende reception i Kirkeladen var ligeledes velbesøgt.
Der var dækket flot op til stående taffel, buffeten var god og talerne
morsomme.
Der er valg til Menighedsrådene i år med informations- og opstillingsmøde i Gurre Kirke den 12. september og i Tikøb den 13. september 2016
i Kirkeladen. Mød op og (med Annemette Nissens ord) ”gør holdning til
handling”, så kirken ”kan byde gode vilkår for den kristne menigheds
liv og vækst”, som der står i menighedsrådsløftet. For fire år siden skrev
vi om den aktive landsby Tikøb, som havde været i Sommerlorry, hvor
Kirken blev nævnt ved flere lejligheder og i den forbindelse blev det
nævnt, at landsbyens beboere er meget bevidste om, at der lokalt skal
støttes op om de forskellige forretninger, institutioner og aktiviteter, så
disse ikke forsvinder.
Derfor: Mød op til informationsmødet i Tikøb Kirkelade den 13. september 2016 kl. 19:00.
For Tikøb Menighedsråd, Per O. Gravesen.

16.SEPTEMBER-16. OKTOBER
MED BILLEDKUNSTNER HANS KILIAN.
Hans Kilian bor og arbejder i Hornbæk.
Havet og den blå farve er derfor også gennemgående i Hans Kilian´s motiver -en
uudtømmelig og overvældende kilde til
inspiration. De evige bevægelser fastfryses
i grafikkens opbrudte øjebliksbilleder. Figurkompositionerne indrammes ofte af det
halvåbne vindue, som samtidig antyder, at
maleren forbliver i betragterens tilbagetrukne position. Fortolkningen af omverdenen overskrider aldrig den nænsomme
oversættelse af synsindtrykkene til grafikkens æstetik. Denne uforstyrrede harmoni
mellem billedernes enkeltelementer bevirker, at det altid er behageligt
og ukompliceret at være i stue med Hornbækmaleren Kilian´s billeder.
Hans Kilian har holdt utallige udstillinger rundt om i landet.
Der er fernisering FREDAG DEN 16. SEPTEMBER, KL. 19-21 til
KULTURNATTEN i Tikøb, hvor kunstneren vil være tilstede og menighedsrådet vil byde på et glas.

FREDAG DEN 30. SEPTEMBER, KL. 14.30:
Skal vi lege ”Hit med sangen”? med HC. HCs Musikquiz er en musikalsk og livsbekræftende ”Kaffebordsleg” á la Hit med Sangen med
sangtekster og sjove spørgsmål på storskærm.

Menighedsrådsvalg 2016.
Den 8. november er der menighedsrådsvalg, og det er 4 år siden sidst.
I de 4 år der snart er gået, har vi haft et godt og frugtbart samarbejde i
menighedsrådet. I store træk kan man opdele arbejdet i menighedsrådet
i tre ’kasser’.
Den første ’kasse’ er rammerne, vores kirke og kirkegård. Ved at have en
velholdt kirke og kirkegård sørger de ydre rammer for, at der er lyst til at
fylde noget i dem.
Den anden ’kasse’ er vores personale. For et glad og motiveret personale
giver inspiration til at anvende kirkerummet.
Den tredje ’kasse’ er alt dét, der bliver lavet i kirken. Gudstjenesten om
søndagen, hvor vores kor til tider medvirker, sandwichgudstjenester, familiegudstjenester, teatergudstjenester, fortælle koncerter, sommer orgelkoncerter, kunst og musikgudstjeneste og meget meget mere.
I Gurre Kirke mener vi, at alle tre ’kasser’ er vel fungerende, og det afgående menighedsråd mener, vi videregiver nogle gode ’kasser’ for det
næste menighedsråd at arbejde videre med og udvikle.
Menighedsrådet i Gurre Kirke består af 5 valgte medlemmer og vores 2
præster. Til det kommende valg genopstiller 3 af de nuværende menighedsrådsmedlemmer ikke. Yderligere skal vi også have valgt et par suppleanter. Gurre Kirke holder orienteringsmøde mandag den 12. september
kl. 19 i kirken og opfordrer til at I kommer og hører om arbejdet, I er også
velkommen til at ringe til én af os i menighedsrådet og høre mere om ’det
at være i et menighedsråd’.
Efter orienteringsmødet vil vi fortsætte i et opstillingsmøde, hvor der vil
blive udfærdiget en kandidatliste med 5 kandidater til det kommende menighedsråd. Vi vil gerne opfordre til, at I kommer til disse møder, også
selvom I ikke ønsker at stille op til det nye menighedsråd, der skal vælges.
For på den måde kan I være med til at bestemme sammensætningen af
det nye menighedsråd, for jo flere der er med til at vælge medlemmer til
kandidatlisten jo længere kommer vi ud i sognet.
Så mød op og vær med til at bestemme i DIN KIRKE!
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER, KL. 14.00
holder vi høstgudstjeneste og høstfest i Tikøb. Vi begynder med gudstjeneste i Tikøb Kirke. Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og kirkens
kor, trompetist Dorthe Zielke og KFUM Spejderne fra Tikøb medvirker.
Alle børn er velkomne til at medbringe lidt af årets høst, som vi vil bære
ind i kirken for at vise, hvad det er, vi kommer for at sige tak for.
Efter gudstjenesten holder Ahrendts høstklædte hestevogn foran kirkedøren og vil køre alle børn rundt i Tikøb. Der holdes høstfest i Kirkeladen,
hvor der vil være høstkaffebord, sang og underholdning.

BABY/SALMERYTMIK I TIKØB KIRKE

BABY-SALMESANG I TIKØB KIRKE
Hver onsdag formiddag kl. 10.15 er der gratis sang for de mindste i kirken. Det er hyggeligt samvær med byens nye babyer og deres forældre,
hvor der synges, danses
og leges til børnesange,
salmer, rim og remser.
Bagefter er der fælles
hygge i Kirkeladen med
kaffe/te og medbragt mad
til store og små. Alle er
velkomne. Tilmelding til
kirkesanger Tine Grønlund på tlf. 60 68 06 02.
SALMESANG OG RYTMIK
Hver onsdag kl. 9.15 er der salmesang for små børn, 1-3 år. Holdet er en
fortsættelse af babysalmesang, hvor børnene i højere grad involveres i legene sammen med deres forældre/bedsteforældre eller dagpleje-forældre.
Det er vældig sjovt. Efter lektionen er der fælles spisning i Kirkeladen.
Tilmelding nødvendigt på tlf. 60 68 06 02.
Vi starter i uge 33
Tine Grønlund, Kirkesanger og sangpædagog

BØRNEKLUBBEN I TIKØB
NU SKAL DU BARE HØRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Børneklubben starter igen ONSDAG DEN 7. SEPTEMBER, KL.15.00.
I Børneklubben hører vi de fantastiske fortællinger i Biblen, hører om
hvad det vil sige at være døbt, deltager i familiegudstjenesterne til høst,
jul, fastelavn, påske og pinse, tegner, maler, synger, danser, leger, spiser
frugt og kager, har det sjovt og slutter med hestevognstur gennem den ny
udsprungne bøgeskov til Anemoneøen i Gurre Sø.
Børneklubben holder til i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Børn, der
går i Familiehuset, bliver hentet der og fulgt tilbage eller kan afhentes af
forældrene ved Kirkeladen kl.16.00. Det koster ikke noget at være med,
og alle børn er velkomne.
Tilmelding til Annemette Nissen tlf.49758002 / jan@km.dk
På festligt gensyn!
Rita og Annemette

KULTURNAT I TIKØB
FREDAG DEN 16. SEPTEMBER
holder vi KULTURNAT I TIKØB. Vi begynder kl.16.30 i teltet på Brugspladsen med forskellig optræden ved elever fra Tikøb Skole. Herefter er
der fællesspisning med musik.
Fra kl.19.00-21.00 er der åbent flere steder i Tikøb. I kirken synger Kirkernes Børne-og Ungdomskor under ledelse af Henrik Schrøder. Man er
også velkommen i kirketårnet, hvor man bl.a. kan se det gamle urværk og
kirkens store malmklokker fra 1700 tallet.
I kirkeladen er der fernisering på en udstilling med billedkunstner Hans
Kilian fra Hornbæk. Kunstneren vil være tilstede og fortælle om sine billeder og menighedsrådet byder på et glas.
Aftenen slutter i teltet på Brugspladsen med kage, kaffe og musik. Alle er
velkomne til at deltage i denne spændende aften, hvor man kan se Tikøb
som den levende by den er.
Kirken og Foreningerne i Tikøb.

DE NYE KONFIRMANDER

De nye konfirmander begynder undervisningen TORSDAG DEN
1. SEPTEMBER i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb.
HOLD I: TORSDAGE 8.10-9.20
HOLD II:TORSDAGE 14.30-15.30
Der er KONFIRMANDINTRO FOR ALLE FORÆLDRE OG
KONFIRMANDER
SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER, KL. 10.30 I TIKØB KIRKE
og SØNDAG DEN 2. OKTOBER I GURRE KIRKE, KL. 10.30
Vi mødes til gudstjeneste, og derefter er der orientering og traktement
i kirkerne.

FREDAG DEN 28. OKTOBER, KL. 14.30:
Det ”andet” Grækenland. Grækenland er i en dyb økonomisk krise.
Derom kan der ikke herske tvivl. Og mediernes dækning af og økonomernes dom over den græske krise er utvetydig og hård. Og unuanceret!
Denne sogneeftermiddag vil Anders Kingo præst ved Sct. Olai Kirke i
Helsingør udfolde fortællingen om det ”andet” Grækenland, som ikke har
mediernes bevågenhed, men ikke desto mindre er den ganske almindelige
grækers hverdag, virkelighed, historiske vilkår og selvforståelse.
FREDAG DEN 25. NOVEMBER, KL. 14.30:
”PH-duoén” præsenterer et ”vise-foredrag” om Poul Henningsen og
hans revy- viser. Duoén består af foredragsholder og tidl. museumsinspektør Per Karlsson og kirkesanger og jazzsanger Helene Gerup.
PH var på mange måder forud for sin tid hvad angår meninger om ytringsfrihed, demokrati, etik og moral, emner som stadig er til debat. Det skal
vi høre mere om og så glæde os til at høre Helene Gerup synge et udpluk
af hans kendte revyviser.
FREDAG DEN 9. DECEMBER, KL. 14.30:
JULEFEST med sang, musik, julekaffebord, godter og underholdning.
Juletræet vil være pyntet, og så skal vi naturligvis spille årets julebingo.

TAK
I forlængelse af mit 25 års jubilæum som sognepræst i Gurre og Tikøb vil jeg gerne takke alle som ved fremmøde, gaver og hilsner var
med til at gøre mit jubilæum til en festlig og uforglemmelig dag.
Annemette Nissen

KORSANG VED TIKØB OG
GURRE KIRKER
Hermed inviteres alle børn og unge fra ca.
2. klassetrin og opefter, som er glade for
sang og musik, til at synge med i koret ved
Tikøb og Gurre kirker.
Vi arbejder med et bredt sammensat program: Klassisk og rytmisk, salmer, sange
og viser, så der er noget for enhver smag.
I korarbejdet lægger vi vægt på alt det,
som får musikken til at klinge pænt og
udtryksfuldt. Du vil få lært lidt om noderne, elementær sangteknik osv.
Ved prøverne har vi en afslappet men seriøs arbejdsform, fordi det giver
de bedste resultater, og fordi vi kan li’ det sådan. Udover at synge lægger
vi også vægt på at have det sjovt og hyggeligt sammen. Det traditionelle
korarbejde suppleres med et varieret udbud af aktiviteter så som koncerter
i samarbejde med professionelle musikere og sangere (både rytmiske og
klassiske), video-optagelser, workshops, korstævner m.m.
I sommeren 2015 var ungdomskoret på en spændende rejse til England.
Koret i Tikøb og Gurre kirker er opdelt i to grupper:
De mindste – og de, som ikke er så vant til at synge – synger i børnekoret,
som øver hver tirsdag kl. 15.30-16.15 i musiklokalet på Tikøb Skole. Herudover medvirker børnekoret ved særlige lejligheder ved gudstjenester i
Tikøb og Gurre kirker. Det er gratis at gå i korskolen.
De lidt mere øvede optages i ungdomskoret, der øver tirsdag kl. 16.3017.30 i Kirkeladen i Tikøb. Herudover medvirker man ved man ved gudstjenesterne i Tikøb og Gurre kirker ved specielle lejligheder og modtager
herfor et vederlag. – Et godt tilskud til lommepengene, men det skal være
lysten til korsang, som driver!
Hvis du synes, ovenstående lyder spændende, så grib chancen nu. Har du
spørgsmål eller problemer med tidspunktet, så kontakt kirkens organist og
korleder. – Eller mød op og få et indtryk af, hvad korarbejdet går ud på.
Organist og korleder Henrik Schrøder

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 11. OKTOBER, KL. 17.30
TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER, KL.17.30
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær
i Gurre Kirke. Alle er meget velkomne!

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST
I GURRE
SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER, KL. 10.00
holder vi høstgudstjeneste i Gurre Kirke. Kirken vil være pyntet i alle
høstens farver og under gudstjenesten medvirker kirkens kor, Dorthe
Zielke på trompet og KFUM Spejderne fra Tikøb med faner. Alle børn er
velkomne til at medbringe lidt af årets høst, som vi vil bære ind i kirken
for at vise, hvad det er vi kommer for at sige tak for.
Efter gudstjenesten holder Jørgen Ahrendts høstklædte hestevogn foran
døren, og vil køre alle børn en tur i skoven. På pladsen neden for kirken vil
festteltet være rejst, hvor man kan købe kaffe, kager, drikkevarer og pølse
fra grillen. Der vil være harmonikamusik, sang , leg, lagkagekonkurrence,
forskellige boder, traktorudstilling m. m. arrangeret af Gurre Kirkes naboer, Gurre Beboerforening og Gurre Menighedsråd

NYT FRA HORSERØD

For øjeblikket sker der mange tiltag i Horserød grundet politikernes
ønske om mere sikkerhed i fængselssystemet. Forandringer har jo altid
praktiske konsekvenser, som også kan være besværlige. Heldigvis er
kirken stadigvæk et fristed for de indsatte. Vi har haft en dejlig gudstjeneste i Hornbæk, hvor vores kor og kordegn også medvirkede. De
indsatte var glade for at være til højmesse med både dåb og altervin..
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

