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Gudstjeneste i det fri
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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 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.

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR
Præstevænget 14, 3080 Tikøb,
Tlf.: 49 75 80 83 - fax: 49 75 80 82.
Tirsdag 10.00 - 12.00 og torsdag 10.00 - 12.00
Kordegn Kirsten Anna Hansen E-mail: kah@km.dk

Marts - April - Maj 2017

TIKØB og GURRE KIRKER
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Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. juni 2017.
Meddelelser hertil senest 1. maj.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Hvor?
Hvad?
Hvem?
ARNE HAUGEN SØRENSEN
OPSTANDELSE

Præsten har ordet

Koncerter og Udflugt

GRAVEN SOM ÆNDREDE VERDEN
Kan en grav ændre et liv? Kan en grav ændre en verden?
Ja! Vi kan svarer ja til begge dele. For mange af os har
allerede en smertelig erfaring af, at vort liv blev forandret
den dag, vi begravede et elsket menneske i jordens dyb.
Tre gange faldt jorden på kisten og tre gange lød ordene:
Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden
skal du igen opstå.
Ja, hvor kommer vi fra? Hvor har vi vores oprindelse
og tilhørsforhold. I slægtens og familiens historie, som
ligger bag os og som fødte os ind i en tradition og en
sammenhæng, som vi siden har taget til os, eller har taget
afstand fra. Vi kommer ud af den sammenhæng, som
hver eneste dag giver os mening og betydning. Vi kommer ud af det liv, som nu er blevet vores, med alt hvad
det rummer, er og bærer i sig. En brik i det puslespil,
som hedder det nære liv og samtidig kun et mikroskopisk
fnug, når vi betragter os selv og vores egen betydning i
forhold til universets størrelse og mangfoldighed.
Hvad er da et menneskeliv? Hvor bliver jeg af? ”Til jord
skal du blive”, det er uomtvisteligt. Det gælder os alle.
Det lyder hårdt. Det er hårdt. For her møder vi en grænse,
som vi ikke kan vige udenom. Og uanset om vi lader
os brænde eller jordfæste, så er resultatet det samme.
Graven. Graven ændre livet. For os selv og for andre.
En grav er et mindesmærke over et menneske, som betød
noget for andre, uanset hvor meget vi andre så ved om
dette menneske. Det ved vi, når vi går en tur på kirkegården. Graven ændrer livet. Noget kendt blev afbrudt,
ødelagt, tabt - og noget nyt blev skabt. En tilværelse før
og efter. Stenen bliver en milepæl, mellem det, der var
og det, der er nu.
”Af jorden skal du igen opstå”. Hvad sker der med os
efter døden. Er der noget på den anden side af døden.
Tanken kender de fleste af os. Er der en mening, et mål
eller er alt sort, navnløs tomhed. Er der et sted, hvor vi
kommer hen? Hvor vi mødes med dem, som gik forud
for os. Får vi en ny krop, en ny identitet, et nyt liv på den
anden side? Tankerne er mange. Uvisheden stor. Tvivlen
nagende.
Kan en grav ændre livet? Svaret er ja. Vi ser vort eget liv
under en anden vinkel og med en anden horisont, den dag
det går op for os, at livet er en gave, og at vi kan miste det.
Men en grav kan også ændre verden. Der findes en grav,
som ikke kan findes mere, men som har ændret verden
for altid. Graven er tom. Den er tømt for indhold - men
fyldt af betydning. En grav, som ændrer vort liv, vores
verden, fordi den fortæller os en ny historie, som for

altid vil ændre vort syn på døden og tiden efter denne.
Det evige liv.
Kvinderne gik for mange år siden ud til Jesu grav, for at
gøre deres arbejde færdigt. Men hvad møder dem? - den
tomme grav! Den store sten er væltet til side og inde i
graven er der intet tilbage eller efterladt. I stedet sidder
der en hvidklædt ung mand, som kan fortælle dem om
det umulige, der er sket og som hensætter kvinderne i en
choktilstand af forfærdelse: Han siger: ”Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede.
Han er opstanden. Han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor
de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til
Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I
se ham, som han har sagt jer det! ”
Kan en grav ændre verden. Ja, denne gjorde! Jesus, den
korsfæstede er opstanden, han er ikke her. Graven er
tom. Verden er forandret.
Af jorden skal du igen opstå. Her lyder svaret på det
spørgsmål som alle mennesker stiller sig selv: hvad skal
der ske mig efter døden. Vi opstår fra de døde, vi får et liv
efter døden. Som helt menneske. Ikke blot som sjæl, ikke
blot i et evigt, forfærdende og endeløst kredsløb, hvor
man skal gøre sig fortjent til en bedre skæbne i næste
liv. Vi tror på inkarnationen, dvs. at Gud blev menneske
i Jesus - og lægger dermed afstand til reinkarnationen:
forestillingen om, at vi mennesker kan blive iklædt forskellige skikkelser igen og igen i en række efterfølgende
liv og sfærer. Som kristne tror vi på, at vi har dette ene
gode liv, som har en begyndelse og en slutning. Vi skal
alle dø, men opstå til nyt liv hos Gud. Et evigt liv, som
varer fra evighed til evighed.
Påske er, at vi har lov til at tro det, håbe det og finde
glæde og livsmod i den sandhed: at vi er døbt til at tilhøre
den korsfæstede og opstandne Kristus. At den liflige rislen af vand over vort hoved tre gange forkynder opstandelsen for os, da vi blev døbt i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn - og at denne trefoldige rislen af vand
vil overtone den dumpe lyd af jord mod kistens låg. At
vi har fået vore synders nådige forladelse og evigt liv i
dåbsgave. Og at vi i nadveren møder den: Opstandne
herre og frelser, som selv er til stede i blandt os med al
sin kærligheds rigdom.
Opstandelsen er en realitet. Den når også os. I troens
glimt af fred og mening.
Glædelig påske!

Præsterne og menighedsrådene

Annemette Nissen

MUSIK I GURRE KIRKE

LANGFREDAG DEN 14. APRIL KL. 10.30
FRANÇOIS COUPERIN: LEÇONS DE TÉNÈBRES

I år kan man høre det
flotte passionsværk
”Leçons de ténèbres” af den franske
barokkomponist
François Couperin.
Værkets titel kan
Marianne G. Nielsen Anna Maria Wierød
oversættes til ”Sørgelæsninger”. Teksten er taget fra Klagesangene i Det
Gamle Testamente. Værket er for to sopranstemmer med
diskret instrumental ledsagelse.
Der vil ved gudstjenesten desuden blive læst op af Jesus lidelseshistorie og sunget fællesalmer. De to sopransolister
Marianne G. Nielsen og Anna Maria Wierød bliver akkompagneret af kirkens organist, Henrik Schrøder på orgel. Sognepræst Annemette Nissen medvirker som liturg.
De to sangere hører til blandt den absolutte top indenfor
den gamle musik, så der venter publikum en sublim vokal
oplevelse ved langfredagskoncerten i Gurre Kirke med
disse to fantastiske sangere.

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 23. APRIL KL. 16
VOKALGRUPPEN POSTYR

Den internationalt
anerkendte vokalgruppe Postyr blev
dannet i 2009 ud fra
en lyst til at udforske
grænselandet mellem den menneskelige stemmes organiske varme og de utallige muligheder, som ligger i det
elektroniske univers.
Postyr har inviteret kirkens ungdomskor til at medvirke
ved koncerten. Derfor afholdes der i forbindelse med
koncerten en spændende korworkshop, hvor koret under instruktion af et af vokalgruppens medlemmer skal
arbejde med de numre, som koret deltager i under koncerten.
Der er gratis adgang til denne enestående koncert i Tikøb
Kirke.
Læs mere om Postyr på http://postyrproject.com/

SOGNEEFTERMIDDAGE
I KIRKELADEN

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.
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, Hubertus-jagt, 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.

SOGNEUDFLUGT

TIL SKJOLDENÆSHOLM
FREDAG DEN 19. MAJ 2017

8.00 Afgang Gurre Kirke
8.15 Afgang Tikøb Kirke
8.25 Afgang Kvistgård/Nyvej
9.30	Rundvisning og morgensang i Slangerup Kirke
12.00 Middag i Skjoldenæsholm Golfrestaurant
14.00 	2 timers arrangement på Sporvognsmuseet.
16.00 Afgang Skjoldenæsholm
17.30 Forventet hjemkomst
Turen koster 450 kr. og inkluderer bus, entre, guidning,
middag, eftermiddagskaffe med brød. Drikkevarer til
middagen er ikke inkluderet Tilmelding til sognepræst
Annemette Nissen. Tlf: 49758002 eller mail: jan@km.dk

ønsker alle en glædelig påske

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

KONFIRMATIONER I 2017

TEATER I GURRE KIRKE

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet har konstitueret sig på denne måde:
Hans Schiønnemann, formand, Bo Lindgren, næstformand, Birte Kaas,
kasserer, Lisbeth Dragsbæk, sekretær, Poul Larsen, kirkeværge, Jahn
Legarth, kontaktperson, Svend Madsen og Annemette Nissen samt
Hanne Storebjerg.
Datoer for menighedsrådsmøderne findes på kirkens hjemmeside.

Liva Bennekou, Langerødvej 27 H, 3480 Fredensborg
Johanna Marchen Kacirek, Hørsholmvej 26 B, 3490 Kvistgård
Anna Mathilde Hartmann Rasmussen, Lykkemosevej 2, 3480 Fredensborg
Agnes Olivia Rold, Kelleris Høj 46, 3060 Espergærde
Laugrits Carstensen, Kongevejen 11, 1. th., 3000 Helsingør
Sadashiv Fogh Linnet, Lergravsvej 10 G, 3490 Kvistgård
Erik Fjord Lyngstadaas, Kelleris Vang 64, 3060 Espergærde
Vitus Johan Julius Randow, Lergravsvej 9 A, 3490 Kvistgård

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther slog sine 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed angav starten på Reformationen. Det vil blive fejret overalt i verden - og også i Danmark.

Det nye menighedsråd har taget fat på en ny fire årig periode. Sidst i
november konstituerede menighedsrådet sig på følgende måde: Formand
Mette B. Joanesarson, næstformand Heidi Knudsen, kontaktperson Ove
Leth-Sørensen, kasserer Palle Sort, menighedsrådsmedlem Lars Knudsen samt sognepræsterne Annemette Nissen og Hanne Storebjerg der er
fødte medlemmer af menighedsrådet. Orla Johansen er kirkeværge og Mikael Krohn Jensen er bygningskyndig. Suppleanter til menighedsrådet er
Grace Kjartansson, Pia Larsen, Mette Kanneworff og Anne S. Hanusová.

LYS OG VARME I MØRKE OG KULDE
Mens dette skrives, er det råkoldt, tåget, fugtigt; det er januar, det er
vinter. Sneflokke kommer slet ikke vrimlende, men det kan de måske
nå, til dette læses. I en kold og mørk tid kan man længes mod lys og
varme. Og når bladet udkommer, er det i hvert fald blevet lidt lysere.
Her i Tikøb kan man få sin trang til lys og varme stillet helt gratis og
hver søndag og på to måder samtidig. I kirken er der nemlig tændt for
lyset og varmen i fysisk forstand. Og i kirken kan man opleve lyset og
varmen indeni i en helt anden forstand. For her bliver man lukket ind
i og bliver en del af det lys og den varme, som spredes i kirken ved
gudstjenesten hver søndag.
Det skulle du prøve. Det er for resten gratis.
Vel mødt under sky på kirkesti.
Hans Schiønnemann

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

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT
TIL ANEMONEØEN I GURRE SØ
Onsdag den 26. april holder
Børneklubben sin traditionsrige forårsudflugt. Vi kører i
hestevogn gennem den ny udsprungne bøgeskov og slutter
med at grille sammen med alle
forældre. Herefter holder Børneklubben sommerferie. Vi
begynder igen til september.

TIKØB OG GURRE KIRKERS BØRNEKOR
Børnekoret ved Tikøb og Gurre Kirker er i en rigtig god periode med stor
tilslutning og en meget positiv musikalsk udvikling. Der er for tiden ca. 20
børn i koret, som øver i musiklokalet
på Tikøb Skole hver tirsdag kl. 15.30.
I weekenden den 11.-12. marts deltager børnekoret i et korstævne i Hørsholm. Sammen med 40 korbørn
fra Fredensborg Provstis Børnekor skal de i de to dage arbejde med
indstuderingen af en mini-musical for børnekor med navnet ”David
og Goliat”. Korstævnet afsluttes med en festlig koncert i Hørsholm
Kirke søndag den 12. marts kl. 16. Der er gratis adgang til koncerten.

TIKØB KIRKE, ST. BEDEDAG DEN 12. MAJ, KL. 9.30

TIKØB KIRKE, ST. BEDEDAG DEN 12. MAJ, KL. 11.30
Josephine Amalie Jevanord, Gl. Strandvej 420 A, 3060 Espergærde
Gaby von der Recke, Smedebakken 32 B, 3490 Kvistgård
Lærke Hallenborg Weihrausch, Gurrevej 393, 3490 Kvistgård
Frej Rode Andersen, Rørsangervej 9, 3080 Tikøb
Andreas Egevang Brandt, Munkegårdsvej 21 C, 3490 Kvistgård
Axel Nørholm Jakobsen, Lindevangen 5, 3490 Kvistgård
Alfred Heim Jørgensen, Harreshøjvej 15 B, 3080 Tikøb
Victor Voxen Kleemann, Gurrevej 511, 3080 Tikøb
Loui William Loui Lennings, Fredensborgvej 39, 3080 Tikøb
Nikolai Lagergreen Nielsen, Helgesvej 9, 3080 Tikøb
Mads Plamboeck-Olsen, Vøggsvej 9, 3080 Tikøb
Benjamin Trab Rasmussen, Lergravsvej 10 A, 3490 Kvistgård
Thomas Christian Schrøder, Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb
Christoffer Stuckmann, Fredensborgvej 29, 3080 Tikøb
Christian Kjelde Svendsen, Danstrupvej 27 A, 3480 Fredensborg
Ivar Andreas Aasheim Thorgaard, Harreshøjvej 45, 3080 Tikøb

GURRE KIRKE, SØNDAG DEN 14. MAJ, KL.10.00

Clara Rose Holmen, Gurrevej 260 B, st. tv, 3000 Helsingør
Emilie Hagerup Meelberg-Lange, Karlsgårdsvej 5 A, 3000 Helsingør
Julie Caroline Schou Nissen, Gurrevej 286 A, 3000 Helsingør.
Laura Sophie Schou Nissen, Gurrevej 286 A, 3000 Helsingør
Cecilia Søndergaard, Hegnet 8, 3000 Helsingør
Gustav Carl Holmen, Gurrevej 260 B, st. tv, 3000 Helsingør
Anders Veihe Nielsen, Rødegårdsvej 15, 3000 Helsingør
Ulf Vedsted, Tovesvej 8, 3000 Helsingør

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE
DEN 13. APRIL, KL. 19.30

Skærtorsdag aften holder vi aftengudstjeneste med altergang. Tidligere
præst ved Gråsten Slotskirke og dansk præst i Genève Jens Barfod vil
være aftenens prædikant. Sognepræst Annemette Nissen vil være liturg.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres ost
og rødvin. Kom og vær med til en stemningsfuld aften!

PÅSKE I GURRE OG TIKØB KIRKER
PALMESØNDAG DEN 9. APRIL KL.10.00 I GURRE KIRKE
PALMESØNDAG DEN 9. APRIL, KL. 14.00 I TIKØB KIRKE
holder vi PÅSKEFAMILIEGUDSTJENESTE. Vi skal se dukketeateret ”Nifingers Gospel Magic &Events” påskeforestilling. I år er Ravnen Robert og Hanen Hans de gennemgående figurer, der fortæller
om begivenhederne omkring påske og i særdeleshed disciplen Peters
historie. Under gudstjenesterne medvirker også Kirkernes Børne- og
Ungdomskor og efter gudstjenesterne er alle velkomne til fejring, hvor
vi skal synge forårssange, male påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle
påskelege.

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER 2017/2018
ONSDAG DEN 1. MARTS, KL. 16-18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb
DÅBS / NAVNEATTEST MEDBRINGES

I anledning af Reformationsjubilæet inviterer vi i Gurre til teaterforestillingen:
”LUTHERS KÄTHE”
SØNDAG DEN 19. MARTS 2017, KL. 16.00
GURRE KIRKE
Forestillingen er en kvindemonolog, der i dramatisk
form lader Martin Luthers
hustru Katharina von Bora
fortælle om sit liv; - om sit
opbrud fra nonnekloster til
ægteskabet med Luther, om
Reformationen og om livet i
Wittenberg, hvor Martin Luther boede det meste af sit liv.
Katharina-monologen
er
skrevet af den unge lovende
dramatiker Simone Isabel
Nørgaard og instrueret af
den kendte sceneinstruktør
Mogens Pedersen, mens
skuespiller Merete Arnstrøm
lægger sind og krop til Katharina von Bora.
Der er fri entré.
Efter forestillingen serveres et glas vin i våbenhuset.

FORÅRSUDSTILLING I KIRKELADEN
MED BILLEDER AF JENS KIRKEGAARD
17. MARTS - 17. APRIL

Arkitekt Jens Kirkegaard maler og
tegner altid landskaber, tænkte eller oplevede. Han har boet næsten
hele sit liv i Espergærde, med arbejdspladsen i København, hvor
han var tilknyttet miljøministeriets bevaringsafdeling for byer og
bygninger. Et projekt der medførte
mange rejser i hele Danmark.
Der er FERNISERING FREDAG DEN 17. MARTS, KL. 15-17, hvor
kunstneren vil være tilstede. Menighedsrådet byder på et glas vin eller
en kop kaffe.

NYT FRA HORSERØD
Vi har haft en dejlig jul i Horserød med familiegudstjeneste, julefrokost for kvinder og stor julefest med op mod 90 mennesker. Det skabte
sammenhold og god stemning, som har holdt sig langt ind i januar.
Vores kirke er blevet malet noget så flot. Det er vi meget glade for,
og den 18. januar havde vi jazzkoncert, som gav nyt liv til det ny
istandsatte kirkerum.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

KONFIRMATIONER 2018
GURRE KIRKE:
STORE BEDEDAG DEN 27. APRIL, KL. 10.00
TIKØB KIRKE:
SØNDAG DEN 29. APRIL, KL. 9.30+11.30

Vi synes, vi er kommet godt fra start, og det nye menighedsråd glæder
sig til de kommende 4 års arbejde. Det er altid ekstra dejligt at begynde et
nyt kirkeår op til december måned, med alle søndagenes og helligdagenes
dejlige arrangementer i kirken. Kirken var pyntet flot med juletræer inde
som ude. Det store juletræ udenfor kirken var skænket af Søren Larsen,
Rødegårdsvej, det var vi meget glade for. På kirkegården var det pyntet
flot med gran af vores graver Martin Nielsen-Gotsæd.
Ved årets første sandwichgudstjeneste i forbindelse med Hellig tre Konger, blev julen båret ud på bedste vis. Vi ser nu frem til forårets arrangementer og gudstjenester. Familiegudstjenester og gudstjenester i forbindelse med påsken kan der læses om andet sted i kirkebladet.
2017 er også året der står i reformationens tegn. I hele landet fejres det,
at det er 500 år siden at Martin Luther satte sine 95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg. Om hvem havde troet dengang, at det skulle ende
med det, som vi her i Danmark kender som ’Den danske Folkekirke’.
Rundt om i landet afholdes der masser af arrangementer, prøv at gå på
hjemmesiden: www.luther2017.dk og se, hvad der sker og læs mere om
reformationen. Her i Gurre og Tikøb kirker vil vi også fejre 500 året for
reformationen med 4 arrangementer hen over året. De 2 første er her i
foråret, henholdsvis en sogneeftermiddag i Kirkeladen i februar og et
spændende teaterstykke i Gurre Kirke 19. marts.
Hvis man skulle få lyst til at få reformationen ’ind under huden’ er en tur
i ’Luthers fodspor’ at anbefale. Flere rejsearrangører laver udflugter til
bl.a. Wittenberg, hvor det hele begyndte. Jeg var selv i Wittenberg sidste
sommer. I anledning af reformationsjubilæet har byen anlagt en ’Luther
Garden’ med 500 træer, der er skænket af forskellige menigheder og kirkesamfund rundtom i verden. Den danske Folkekirke har ved Hendes
Majestæt Dronning Magrethe også skænke et træ. Ved alle træer er der sat
et skilt der fortæller træets og giverens navn. Det er hyggeligt at gå rundt
og nyde alle disse træer, og absolut anbefalelsesværdigt.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!
Mette B. Joanesarson

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE

TIRSDAG DEN 7. MARTS OG 23. MAJ, KL. 17.30
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær.
Alle er meget velkomne!

FORÅRSKONCERT I GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 23. MAJ KL. 19.30:

Som traditionen byder hilses sommeren velkommen i Gurre Kirke
med en koncert, hvor alle kan
være med til at synge en række af
de kendte og elskede danske sommersange. Ideen med denne aften
er tillige at give en platform for den
lokale musikudfoldelse. Publikum
kan glæde sig til et program rigt afVel mødt til en afslappet forårskoncert i
vekslende med værker hentet fra
den nys udsprungne bøgeskov!
både det klassiske og det rytmisk
repertoire. Ved koncerten medvirker bl.a. Tikøb og Gurre kirkers Kor,
Egebæksvangkoret, kirkesanger Tine Grönlund, organist Susanne Ketelsen, fløjtenist Helene Schrøder samt kirkens organist Henrik Schrøder,
som har tilrettelagt koncerten.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
Der er gratis adgang til koncerten.

