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Organist: Henrik Schrøder,
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k) kirkekaffe

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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Graverkontoret: Præstevænget 14, 3080 Tikøb
tlf. 49 75 85 24 kl. 12-13 undt. mandage.
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Hvad?
Hvem?

Arne Haugen Sørensen: Jesu fødsel

DECEMBER
4.12. 2.s.i.advent

Kirketaxa

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

Præsten har ordet
GLÆDELIGT NYT KIRKEÅR
Endnu et år er gået, endnu et blad er vendt. Når vi siger ”nytår”,
så tænker vi uvilkårligt på den 31. december, kl. 24, men året
har en lidt anden gang i kirken. Kirkens år løber lidt forskudt
fra det ”verdslige” år, for vi begynder på et nyt år den 1. søndag
i advent. Kirkeåret er nemlig ikke lagt efter årstiderne og deres
skiften, men følger stort set Det Nye Testamente, der begynder
med optakten til Jesu fødsel, følger hans liv og slutter med de
”sidste tider” og Dommedag i Johannes Åben-baring.
ADVENT
Advent betyder ”komme” og adventstiden er tænkt som en
forberedelse til Jesu fødsel i julen. De fire sidste søndage inden
den 25. december er derfor 1. – 4. søndag i advent. Men hvorfor den 25. december og ikke den 24. december? Det skyldes at
juledag den 25. december er den rigtige fødselsdag. I England
fejrer man først jul den 25. december, hvor man åbner julegaverne om morgenen. Men i Danmark har vi aldrig rigtigt
kunnet vente. Sankt Hans dag den 24. juni (Johannes Døberens
fødselsdag) fejrer vi allerede om aftenen den 23. juni. Mortens
dag den 11. november fejrer vi aftenen før, nemlig den 10.
november, og der er også en tradition for at fest om aftenen
pinselørdag og gå så sent hjem, at man kan ”se pinsesolen
danse” på hjemvejen. Ligeså med Nytårsaften og nytårsdag.
Juleaften blev faktisk først officiel helligdag i 1992. Da tog
man endelig til efterretning, at danskerne fejrer jul den 24.
december. Men stadig kan 4. søndag i advent og juleaften
falde sammen, og det skyldes, at adventstiden tæller op til den
25. - og ikke den 24. Man flytter ikke en fødselsdag! Den 26.
december kalder vi for 2. juledag, men faktisk er det Sankt
Stefanus helgendag, og det har den været længe før der overhovedet var nogen, der tænkte på at fejre jul. Stefanus var den
første kristne martyr. Og hvis man kommer i kirke 2. juledag
og tror man skal høre juleevangeliet igen, så får man sig en
overraskelse. Man kommer til at høre om steningen af Stefanus og om Saulus, der holder de andres kapper, imens de stener
Stefanus. Saulus blev senere selv kristen og fik navnet Paulus.
HELLIGTREKONGER
De vise mænd fra Østerland kunne ikke nå frem til juleaften.
Derfor ligger Helligtrekongersdag den 6. januar, som afslutter
julen. De første uger af januar hedder Helligtrekongertiden. At
de vise mænd skulle være konger, var noget man tillagde dem
på grund af deres fine gaver: guld, røgelse og myrra. Det er
også på grund af gaverne, at man har ment, at de var tre. Det
står der nemlig ikke noget om. De kan have været flere. Det er
forskelligt, hvor mange søndage efter Helligtrekonger vi har.
Det er bestemt af påsken.
FASTETIDEN
Fastetiden er forberedelsestiden til påske og begynder med
”Septuagesima”, som betyder 70, underforstået ”dage før på-

ske”, men i virkeligheden er der kun 63 dage til påske. ”Sexagesima”, som betyder 60, underforstået ”dage før påske”, men
i virkeligheden kun 56 dage til påske- og så fastelavn. Fasten
begynder onsdag efter fastelavnssøndag, hvor der er 40 dage
til påske. Jesus fastede i ørkenen i 40 dage. Midt i fastetiden
fejrer vi Mariæ Bebudelse, som ikke er en fastedag, men en
festdag - 9 måneder før jul.
PÅSKE
Nu kommer påsken, som hele kirkekalenderen retter sig efter.
Påsken falder nemlig ikke på en fast dato. Den er oprindelig
en jødisk fest og falder altid på den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn - og det er i marts/april.
I påsken fejrede jøderne udfrielsen af Ægypten med Moses
i spidsen. ”Påske” kommer af det jødiske ord ”paskæ”, som
betyder ”forbigang”. Dødens engel gik forbi de jødiske huse,
da den dræbte det førstefødte drengebarn hos ægypterne. Påsken er kirkens allervigtigst tid, hvor vi fejrer Jesu død og
opstandelse. Uden påskebegivenhederne var der aldrig blevet
nogen kristendom.
KRISTI HIMMELFART
Søndagene efter påske følger vi den første kirkes historie i
Apostlenes gerninger. Her fortælles det, at Jesus viste sig for
folk i fyrre dage efter sin lidelse, død og opstandelse og til
sidst blev taget op til himlen. Kristi Himmelfart ligger 40 dage
efter påske.
PINSE
10 dage senere er det pinse. Også pinsen er oprindelig en jødisk fest, hvor man fejrede pagtslutningen på Sinai bjerg, hvor
Moses modtog de ti bud fra Gud. Vi fejrer pinse fordi det var
ved pinsefesten, at Helligånden kom over apostlene, og har
været her siden.
TRINITATIS
Derfor følger Trinitatistiden efter pinsen. Trinitatis betyder
”tre-enighed”, for nu er den kristne treenige Gud åbenbaret
i al sin herlighed som Fader, Søn og Helligånd. Nu begynder
kirkens lange hverdagstid, hvor vi i kirken hører Jesu lignelser
og begivenheder fra hans hverdag med disciplene. Trinitatis
rækker lige til 1. søndag i advent. Den første søndag i november er dog Alle helgens dag, hvor vi mindes vore døde
og samtlige trinitatis-søndage efter Alle helgen hører vi om
”de sidste tider” og Dommedag. Læsningerne er fra Johannes
Åbenbaring, som er det sidste skrift i Det Nye Testamente.
Så lukker vi bogen, vender den om og begynder atter med 1.
søndag i advent, som skal forberede os til Jesu fødsel i julen.
Godt nyt kirkeår!

Præsterne og menighedsrådene

Annemette Nissen

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN
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 16. DECEMBER, KL. 14.30
JULEFEST med sang, musik, julekaffebord, godter
og underholdning. Juletræet vil være pyntet, og så skal
vi naturligvis spille årets julebingo.
FREDAG DEN 27. JANUAR, KL. 14.30
”På rejse til Israel” med sognepræst i Humlebæk
Hans-Henrik Ross. Hans-Henrik Ross har stået for
flere rejser i årenes løb til Israel og Jordan. Han har
valgt at give denne eftermiddag overskriften. ”En rejse til Israel i Jesu fodspor - hvad oplever et moderne
menneske ved mødet med de bibelske fortællinger”.
FREDAG DEN 24. FEBRUAR, KL.14.30
”Luther-Lystig og Ligefrem” ved sognepræst i Sorø
samt litteraturkritiker og kommentator ved Kristeligt
Dagblad Kristian Østergaard.
Den 31. oktober er det nøjagtig 500 år siden Luther
slog sine 95 berømmelige teser op på kirkedøren i Wittenberg, og det fejres over hele verden. Men hvem var
mennesket Luther? Og hvad var hans ærinde? Og gik
det, som han ville? På enkel og munter vis får man indsigt i Martin Luthers spændende og udfordrende virke
og runder de vigtigste reformationsbegivenheder. Et
godt sted at begynde, hvis man vil forstå Luther, hans
forfatterskab og reformatoriske indsats.
FREDAG DEN 31. MARTS, KL. 14.30
Seniorpræst Jakob Rönnow, Hellerup: ”Hellige og
uhellige Helgen-beretninger”- en uhøjtidelig rundtur
blandt nogle af de bloddryppende historier, der har
haft indflydelse på vore kalenderdage, talrige kunstværker og ikke mindst vore navne. Jakob Rönnow

fortæller om de kristne helgen-beretninger bag så vidt
forskellige begreber som Valentine´s Day, Hubertusjagt, Bror Kalles Kapel, Syvsovere, Jomfruøerne, Jägermeister, Julemanden og Mont Matre! ” Kom og vær
med til en festlig eftermiddag.
FREDAG DEN 28. APRIL, KL. 14.30
Finn Sylvest Jensen, Hillerød vil fortælle om sit eventyrlige liv, som spænder ”Fra pilot til skipper på den
lille færge på Slotssøen” Finn Sylvest Jensen er en
underholdende fortæller, der har mange spændende
oplevelser at berette om.
FREDAG DEN 19. MAJ
SOGNEUDFLUGT

MUSIK I TIKØB KIRKE

LØRDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 16.00

STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE
– WIENERKLASSIK MED FRANSKE ACCENTER

Storstrøms Kammerensemble, som har hjemme på
Fuglsang Herregård på Lolland, har med stor succes gæstet Tikøb Kirke flere
gange i løbet
af de sidste år.
Kammerensemblet, som
hører til i den
absolutte elite
af dansk musikliv, er et af de efterhånden få regionale klassiske
kammerensembler, men de tilbyder også koncerter
uden for hjemegnen. Ensemblet består af otte fastansatte musikere, men for at kunne variere repertoiret
opdeler man sig indimellem i mindre ensembler.
Dette er tilfældet ved denne koncert, hvor publikum
vil få lejlighed til at opleve den spændende intrumentsammensætning med harpe og de tre træblæsere fløjte, klarinet og fagot.
Ved koncerten, som med en lille pause varer ca.
halvanden time, spiller de fire musikere et alsidigt
program med værker af Devienne, Mozart, De Lorenzo, Ravel og Poul Read. Der er gratis adgang.

ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Menighedsrådsvalget 2016 har givet Tikøb Kirke et nyt menighedsråd.
Ved opstillingsperiodens udløb var der kun indkommet én liste, så der er
tale om aftalevalg den 8. november 2016. Det nye menighedsråd består
af Birte Kaas, Bo Lindgren (ny), Jahn Legarth (ny), Lisbeth Dragsbæk (ny), Svend Madsen, Poul O. Larsen og Hans Schiønnemann. Som
stedfortrædere er valgt Jette T. Jacobsen, Martin S. Madsen (ny), Karin
Ingleby og Jens-Allan Haugaard Pedersen. Når disse linier læses har
der været afholdt konstituerende møde, hvor formand, næstformand,
kasserer, kontaktperson og kirkeværge blev valgt (dette vil fremgå af
næste kirkeblad - og af sogn.dk).
Knud Sloth har været en vidende og kompetent kirkeværge i flere år,
men har ønsket at fratræde jobbet. Tikøb Menighedsråd vil gerne takke
Knud Sloth for hans store indsats.
Tikøb Kirke og Kirkelade har været ramme om høstgudstjenesten og den
efterfølgende kørsel med hestevogn rundt i Tikøb afsluttende med høstkaffebord og sang. Begge steder var en festlig del af i Tikøbs Kulturnat:
Kirken var åben, organisten spillede og det var igen i år muligt at besøge
Kirketårnet, der var åbent med lys på de gamle malmklokker. Kirkeladen
dannede ramme om en fernisering, hvor Billedkunstner Hans Kilian fra
Hornbæk fortalte om sine værker, der tager udgangspunkt i havet og den
blå farve. Se billeder fra Kulturnatten på http://www.tikob.dk./
Den nedtagne vejrhane/vejrkrone er repareret og sat op igen. Helsingør
Domprovsti har afsat penge til, at kirkegårdsmuren kan udbedres.
De velbesøgte sogneeftermiddage er begyndt igen. Første eftermiddag i
september var med HCs Musikquiz. Her blev deltagerne inddelt i hold,
der fik hver sin tipskupon. Så gik det løs med tre runder (Gæt melodien,
Sig et tal og Tidsrejsen.), hvor den røde tråd var sangene. Humøret var
højt og stemmerne blev flittigt brugt. Sogneeftermiddagene fortsætter
indtil foråret og afsluttes med Sogneudflugten i maj 2017.
Juletræsfesten den 4. december 2016, som indledes med en familiegudstjeneste, er beskrevet andetsteds i bladet og forventes at blive en positiv
oplevelse ligesom de andre aktiviteter, der lyser op i vintermørket.
Tikøb Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Per O. Gravesen

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG 18. DECEMBER
KL. 14.00
VI SYNGER JULEN IND

Julekoncerten i Tikøb Kirke er traditionen tro tilrettelagt som ”De
ni Læsninger” efter engelsk forbillede. Koncerten forløber som en
genfortælling af historien om Jesu fødsel i afvekslingen mellem læsningerne og de hertil knyttede musikindslag.
På programmet er bl.a. nogle af de mest kendte engelske Christmas
carols i flotte arrangementer med overstemmer, sådan som vi kender
det fra de berømte engelske drengekor.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Ungdomskor sammen med kirkesanger Tine Grönlund, årets konfirmander samt sognepræst Annemette Nissen.
Tilrettelæggelse, akkompagnement og musikalsk ledelse varetages
af kirkens organist Henrik Schrøder. Der er gratis adgang til koncerten.Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

NYTÅRSKONCERT

SØNDAG DEN 8. JANUAR KL. 16.00
MICHALA HØJ, VIOLIN OG VAGN SØRENSEN, FLYGEL
Den kun 24-årige violinist Michala Høj startede på violinen allerede som
4-årig. Hun har studeret hos flere mesterlærere i ind- og udland og har vundet flere 1. priser, heriblandt i Jacob Gades Violinkonkurrence. Hun blev
optaget på Det Kgl. Dansk Musikkonservatorium allerede som 16-årig og
herudover har hun en bachelor fra Rytmisk Musikkonservatorium. Michala Høj spiller på et klenodie af en violin – et 300 år gammelt instrument
bygget af italieneren Matteo Goffriller.
Ved nytårskoncerten i Tikøb Kirke har Michala Høj sammen med sin akkompagnatør Vagn Sørensen sammensat et varieret program med festlige
og passionerede værker af bl.a. Saint-Saëns, de Falla og Brahms.
Vel mødt til en festlig og stemningsfuld nytårskoncert i Tikøb Kirke!

DECEMBER UDSTILLING I KIRKELADEN

MED BILLEDKUNSTNER HANNE ODGAARD, HORNBÆK
26. NOVEMBER - 26. DECEMBER
Hanne Odgaard har altid tegnet
og malet og har gennem årene
arbejdet med keramik, akvarel,
acryl/olie, Trompe L´Oeil og
collografi. I perioder har hun
undervist i det samme. Hanne
Odgaard´s billeder er inspireret af
hendes omgivelser -mennesker,
dyr og natur. Hun maler ikke
fotografisk realisme, men mere i
en stiliseret troværdighed - gerne
iblandet lidt humor. Billederne spænder fra naturiagttagelser til fantasifigurer sat i en virkelighedstro verden.
Hanne Odsgaard er medlem ad Danmarks Billedkunstlærere og medlem
af Hornbæk Kunstnerne.
Der er FERNISERING LØRDAG DEN 26. NOVEMBER, KL. 15-17,
hvor kunstneren vil være tilstede og menighedsrådet vil byde på et glas.

JULETRÆSFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 4. DECEMBER.

PROGRAM
KL. 14.00:
		FAMILIEGUDSTJENESTE med
		JULEKRYBBESPIL.
		Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole.
		
Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor.
		
Spejderne med faner. Nils Jørgen Jessen, trompet
		KL.15.15:
		JULEFESTEN starter i den festligt pyntede
		
gymnastiksal på Tikøb Skole. Der serveres gløgg
æble-		
skiver og sodavand. Nisseorkesteret spiller, juleman		
den lander, vi danser om juletræet og synger nye og
		
gamle julesalmer og sange. Der er juleunderholdning
og 		
godteposer til alle børn.
		KL.17.00:
JULEFESTEN SLUTTER.
Billetter á 50 kr. kan købes i Tikøb Brugs. Billetten er samtidig betaling for
gløgg og æbleskiver til de voksne, sodavand, æbleskiver og godteposer
til børnene.

JULEHJÆLP 2016
I beskeden udstrækning har kirken igen i år mulighed for at give et
tilskud til julens ekstra udgifter. Midlerne kommer fra et legat som
bestyres af sognepræsten. Hvis man er enlig forsørger eller arbejdsløs, på kontanthjælp eller er syg kan man sende en kort ansøgning til
sognepræst Annemette Nissen, Præstevænget 12, 3080 Tikøb eller på
mail til jan@km.dk Ansøgningsfrist den 9. december 2016.

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 4. DECEMBER, KL. 10.30

HOLDER VI FAMILIEGUDSTJENESTE i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor med
Luciaoptog, trompetisten Nils Jørn Jessen og Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler med JULEDUKKETEATER.
Efter gudstjenesten vil vi alle i samlet trop gå ned til Søren Larsens JULEBUTIK på Rødegårdsvej 27, hvor menighedsrådet vil være vært med
æbleskiver, gløgg, kaffe og varm chokolade med flødeskum. Vi glæder
os til en hyggelig stund imellem juletræer og julegran, med mulighed for
at gå rundt og se på alle dyrene og de mange juleting.
Gør dagen til en familietradition og køb juletræet med hjem!

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
GURRE KIRKE KL. 15.00
TIKØB KIRKE KL. 16.30

HELLIG 3 KONGER I GURRE KIRKE
SANDWICHGUDSTJENESTE
TIRSDAG DEN 3. JANUAR, KL. 17.30

Kom og tænd juletræet for sidste gang og vær med til at synge julen ud
ved denne stemningsfulde aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten serveres
der lækre sandwich og alle er velkomne.
Næste sandwichgudstjeneste finder sted den 7. marts, kl. 17.30

KYNDELMISSEFEJRING

SØNDAG DEN 5. FEBRUAR, KL. 17.30 I TIKØB KIRKE
Søndag den 5. februar inviteres hele familien til Kyndelmissefejring. Kyndelmisse er vinterens vendepunkt mod sommer. Vi begynder med en kort,
stemningsfuld gudstjeneste i Tikøb Kirke, kl. 17.30 med lyset og mørket
som tema. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Børneog Ungdomskor, Børneklubben og konfirmanderne.
Efter gudstjenesten serveres der suppe og pandekager i Kirkeladen.

FASTELAVN
I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR, KL. 10.30
holder vi FASTELAVN i Gurre 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 børn udklædte og alle er meget velkomne!

FASTELAVN I TIKØB

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR, KL. 14.00

BABYSALMESANG
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 & 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 dagplejeforældre. Det er vældig sjovt. Efter lektionen er der fælles spisning i
Kirkeladen. Tilmelding nødvendigt på tlf. 60 68 06 02.

Søndag den 26. februar holder vi FASTELAVN i Tikøb. Vi begynder
med en festlig gudstjeneste for store og små, hvor Kirkernes Børne-og
Ungdomskor medvirker og slutter med at slå katten af tønden (Spejderne),
lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller.
T. I. F´s Venner arrangerer fastelavnsridning og tøndeslagning til hest.
Alle er meget velkomne, og vi glæder os til at se alle børn udklædt!

NYT FRA HORSERØD
I fængselskirken i Horserød har vi et blomstrende kirkeliv for øjeblikket.
Der er mange indsatte i koret, og der kommer mange indsatte til kirkens
arrangementer. Så det er rigtigt dejligt. Kirken har fået nye lamper, og
gulvet er blevet bonet, så det nyder vi rigtig ikke mindst med henblik på
julens arrangementer.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
I september havde Gurre Kirke orienterings- og opstillingsmøde til det
kommende menighedsrådsvalg, der er fastsat til 8. november. På det velbesøgte opstillingsmøde blev der udfærdiget en liste med 5 kandidater
og 4 suppleanter. Her i vores sogn var der ved udløb af indsendelsesfristen ikke kommet andre kandidatlister, end den der blev udfærdiget den
13. september, og der er derfor det, der kaldes aftalevalg i Gurre Sogn.
Menighedsrådet vil konstituere sig den 17. november 2016, så det er
klart til at tiltræde ved det nye kirkeårs begyndelse, 1. søndag i advent.
Det nye menighedsråd vil bestå af Mette B. Joanesarson, Heidi Knudsen, Palle Sort, Lars Knudsen og Ove Leth-Sørensen. Suppleanter er
Grace Kjartansson, Pia Larsen, Mette Kanneworff og Anna Hanusová.
Med det nye menighedsråds tiltrædelse siger vi også farvel til Vibeke
O’Sullivan, Orla Johansen og Martin Brauer. Vibeke og Orla har været
med i fire valgperioder og Martin i en valgperiode. En stor tak skal lyde
til jer, for det arbejde I har lagt i og omkring Gurre Kirke.
Men lige nu og her venter den dejlige juletid, med hvad der hører sig
til af julelys, julemusik, stjerner, engle og ikke mindst julens budskab,
’et barn er født i Betlehem’. Julen i Gurre Kirke starter 1. søndag i advent, hvor det første lys tændes i adventskransen. 2. søndag i advent er
der familiegudstjeneste, hvor Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
kommer og opfører en juledukketeater forestilling. Efter gudstjenesten
går vi til Julebutikken på Rødegårdsvej, hvor endnu mere julehygge
venter på os. December måneds advents gudstjenester slutter med ’De 9
Læsninger’, 4. søndag i advent, som det er blevet tradition i Gurre Kirke.
Juleaften i Gurre Kirke vil julens glade budskab lyde, og der vil blive
sunget nogle af alle de dejlige julesalmer der er. Tag gerne det udleverede papirhæfte med hjem og syng salmerne flere gange i løbet af
juledagene. Glædelig jul!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 18. DECEMBER
KL. 10.30
VI SYNGER JULEN IND

Vi synger julen ind i Gurre Kirke med ”De ni Læsninger” efter engelsk tradition. Programmet byder på dansk og udenlandsk adventsog julemusik, som knytter sig til læsningerne.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkes Børne- og Ungdomskor sammen med kirkesanger Tine Grönlund.
Desuden medvirker årets konfirmander med oplæsningen samt Sognepræst Annemette Nissen som liturg.
Ved orglet sidder Henrik Schrøder, som også står for koncertens tilrettelæggelse.
Efter musikgudstjenesten byder menighedsrådet på gløgg.
Vel mødt til en hyggelig julekoncert!

NY KORDEGN I TIKØB OG GURRE

Den 15. september tiltrådte Kirsten Anna
Hansen som ny kordegn i Tikøb og Gurre.
Kirsten har i mange år været ansat som
kordegn i Mørdrup Sogn i Espergærde og
er gift med Mørdrup Kirkes organist Niels
Bekkevold. Datteren Maria Holm Hansen
har igennem flere år været kirkesangervikar i vore kirker, så Kirsten er godt kendt
med forholdene i vore sogne.
Kirsten er fortsat ansat i Mørdrup Sogn og
ansat i Tikøb og Gurre sogne 15 timer om
ugen og kan træffes på Tikøb Kirkekontor:
Tirsdag fra kl. 10.00-12.00 og torsdag fra kl. 10.00-12.00 på telefon:
40758083, Fax: 49758082 eller E-mail: kah@km.dk.
Vi byder Kirsten Hansen hjertelig velkommen, og glæder os til det
fremtidige samarbejde. Samtidig takker vi Britta Petersen for de
mange timer, hun siden 1. juni har lagt på kirkekontoret, som vikar
indtil den nye ordning kunne træde i kraft.

