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STORT NYT OG GODT GAMMELT
Siden sidste kirkeblad er der sket 2 store og vigtige ting.

Herfra Gurre skal der lyde et stort tillykke og velkommen til Mikkel
Togsverd, der er ansat som 25% præst fra 15. maj 2017 i vores to sogne,
Gurre og Tikøb. Mikkel afløser Hanne Storebjerg der er gået på delpension. Hanne har stadig sit daglige virke i Horserød Statsfængsel. Vi i
Gurre ser frem til og glæder os til samarbejdet med Mikkel.

Vi har fået ny præst i den 25 % -stilling, der blev ledig ved Hanne Storebjergs delpension. Den 21. maj indsættes Mikkel Togsverd i stillingen
af domprovsten ved en festlig gudstjeneste i Tikøb. Alle er naturligvis
velkomne!

Når sommeren kommer, er det blevet en tilbagevendende tradition, at
Gurre Kirke holder ’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi 3 tirsdage
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.

Som de fleste nok har bemærket, er kirkemuren under renovering. Nu
gik det ikke mere, den hældede mere og mere ud mod Kvistgårdsvej, og
vi kunne ikke være sikre på, den ikke væltede ud over fortov og vej. Det
har været en lang og noget trang vej at få midler til arbejdet, men nu er
det lykkedes at få del i den del af kirkeskatten, som provstiudvalget administrerer. Arbejdet forventes vel gennemført inden efterårets komme.
Vi forventer, den renoverede mur vil få et bedre udtryk mere i samklang
med kirkens fremtræden.

Til efteråret vil Gurre Menighedsråd aflægge beretning for året 2016.
Men allerede nu er det muligt at læse beretningen, der findes på Gurre
Kirkes hjemmeside. I næste kirkeblad vil datoen være at finde.
Menighedsrådet er allerede begyndt at tænke på Gurre Kirkes 100 års
jubilæum – det er nemlig til juni 2018 – og et år kan hurtigt gå. Vi glæder
os til at fejre Gurres kirke med alle i sognet.
Gurre Menighedsråd ønsker en god sommer!
Mette B. Joanesarson

I menighedsrådet glæder vi os bl.a. til den udendørs gudstjeneste, der afholdes 2. Pinsedag hos Svend Madsen på de smukke marker på Søbrinken ved Plejelt i samarbejde med Gurre, Hornbæk og Hellebæk sogne.
Alle ønskes en god sommer.

Hans Schiønnemann, Tikøb Menighedsråd

BABYSALMESANG I TIKØB KIRKE
Hver onsdag formiddag
fyldes
kirken af glade
børnestemmer.
Det er sognenes
allermindste, der
synger,
danser,
leger og spiller sig
igennem de smukkeste og sjoveste
salmer og sange.
Efter en lille time
i kirken går vi i
Kirkeladen, hvor vi sludrer over en kande kaffe og medbragt mad.
Det er kl. 9.15 for de 1 - 3 årige og
kl. 10.30 for babyer, 0 - 12 mdr.
Alle er velkomne, men der er tilmelding til kirkesanger Tine Grönlund på mobil 60 68 06 02.

* Budgettet er ikke revideret

* Budgettet er ikke revideret
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Kirkegængere
Kirkelige handlinger
Koncerter + arrangementer
I alt
Indsamlet i kirkerne
Dansk Flygtningehjælp
KFUK/KFUM
Folkekirkens Nødhjælp
DSUK
Kirkens Korshær
Fattigbøssen
I alt kr.

FORÅRETS KONFIRMANDER

TIKØB

GURRE

3.182
1.349
2.181
6.712

2.468
1.377
368
4.213

TIKØB
2.605,00
605,00
886,00
265,00
1.974,00
256,00
6.591,00

GURRE

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT
TIL ANEMONEØEN

ONSDAG DEN 26. APRIL 2017

1.881,00
2.253,50
4.134,50

VALDEMARSRIDT 2017
LØRDAG DEN 17. JUNI

For 27. 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 dagens festligholdelse. Dagen slutter med
taffel i Havreholm. Kom og vær med. Det er et flot skue!

NYT FRA HORSERØD

TIKØB KIRKE
Fredag den 12. maj 2017, kl. 9.30

TIKØB KIRKE
Fredag den 12. maj 2017, kl. 11.30

GURRE KIRKE
Søndag den 14. maj 2017, kl. 10.00

Marts måned var speciel for vores kirkekor, som gav koncert både i
Kildebrønde, Vigerslev og Espergærde, hvilket indbragte 5000 kr. til
vores projekt: Røde Kors`s samtalegrupper for børn af indsatte.
Påskens højdepunkt var en børnedag for langtidsafsonernes børn, som
tit skal være skilt fra deres far i mange år. På grund af den sparsomme tid
blev det et intenst samvær, og børnene drog glade hjem med deres malede påskeæg og et til at spise. Den dag skabte en god stemning længe.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
JUNI
4.6.Pinsedag		
5.6.2.Pinsedag

10.30

Annemette Nissen

11.00

Friluftsgudstjeneste, Søbrinken 2, Plejelt,3230 Græsted
v/præsterne fra Hornbæk, Hellebæk ,Gurre og Tikøb
Prædikant: Mikkel Togsverd

10.30

9.00

Annemette Nissen

18.6.1.s.e.trinitatis

11.6.Trinitatis søndag

9.00

10.30

Annemette Nissen

25.6.2.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

JULI
2.7.3.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Hanne Storebjerg

9.7.4.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Mikkel Togsverd

16.7.5.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

23.7.6.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

30.7.7.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

AUGUST
6.8.8.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

13.8.9.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

20.8.10.s.e.trinitatis

10.30

9.00

27.8.11.s.e.trinitatis

9.00

10.30

se dagspressen
Annemette Nissen

SEPTEMBER
3.9.12.s.e.trinitatis

Kirketaxa

14.00

10.00

Høstgudstjenester

Annemette Nissen

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.
Tirsdag 10.00 - 12.00 og torsdag 10.00 - 12.00
Kordegn Kirsten Anna Hansen E-mail: kah@km.dk

Juni - Juli - August 2017

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
Sognepræst: Mikkel Togsverd,
Samsøvej 9,3140 Ålsgårde, tlf. 49 70 91 95
Træffes tirsdag 17-18/onsdag-fredag 10-11.
E-mail: jemt@km.dk
Fængsels- og sognepræst: Hanne Storebjerg
tlf. 72 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49.
E-mail: hans@km.dk
Organist: Henrik Schrøder,
Fredensborgvej 7, 3080 Tikøb,
tlf. 49 75 99 95 / mobil. 51 84 02 22.
E-mail: henrikschroder@outlook.dk

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.

TIKØB MENIGHEDSRÅD

Formand: Hans Schiønnemann,
Slamatvej 4, Bøtterup, 3100 Hornbæk.
Tlf: 49758548 / 40211270
Tikøb Kirkes hjemmeside: www.tikobkirke.dk

GURRE KIRKEGÅRD

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

GURRE MENIGHEDSRÅD

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

Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. september 2017.
Meddelelser hertil senest 1. august.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.
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MIKKEL TOGSVERD VORES NYE DELTIDSSOGNEPRÆST
Mikkel er ansat med 75 % i Hellebæk kirke, bor i Ålsgårde og er
således lokalt forankret. Han fokuserer i sit arbejde på søndagsgudstjenesten og prædikenen som det helt centrale, samtidig med han har
arbejdet med andre former som børne-, familie- og konfirmandgudstjenester. Han er opmærksom på, der er mange, der ikke søger kirken regelmæssigt. Her vil han gerne gøre kirken nærværende ved
at komme folk i møde og tage dem alvorligt, når de står ved en af
livets store overgange eller i en svær situation i øvrigt. Som præst
ser Mikkel det som sin fornemste opgave at kunne opbygge en fælles
tillid med udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Og så vil han
gerne være medlevende i alt fra fest og glæde til sorg og fortvivlelse.
Vi vil opfordre alle til at komme i kirken og høre vores nye præst.

Præsten har ordet
DÅBENS BETYDNING

Hvad er dåben, og hvad er det vi får givet i dåben?
”Er det kun vand i håret. ” Svaret er: Nej, dåben er
meget andet og mere!
Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og beder
Gud være med barnet gennem hele livet.
Ved dåben bliver barnet velsignet og får Guds løfte
om, at han altid vil følge det som sit eget barn med
sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i
det kristne fællesskab med alle dets traditioner.
Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben JA til den
kristne tro. Dåben er Guds gave, som forældre og
faddere siger ja tak til på barnets vegne.

GUDS BARMHJERTIGHED
”Lovet være Gud, vor Herre Jesus Kristi fader, som
i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”
(1.Pet.1,3)
Disse ord bliver læst i kirken ved dåben og på kirkegården eller i kirken ved begravelse eller bisættelse.
Man kan sige, at vores liv som kristne mennesker er
indrammet af dette vers fra Peters første brev.
Der er virkelig grund til at sige tak, fordi vort liv må
indrammes af de ord ved livets begyndelse og livets
slutning. For begge steder får vi at vide, at vores liv
ikke kun består af det korte menneskeliv, som vi kan
se med vore øjne, men at vores liv også er evigt.
Vi har fået givet et levende håb om, at der efter døden venter os et evigt liv. I dåben blev vi genfødte
til dette levende håb: Håbet om kødets opstandelse
og det evige liv. Og der er grund til at lægge særlig
mærke til en bestemt ting: Der står nemlig, at ”Gud i
sin store barmhjertighed har genfødt os til dette håb”.
Det er altså ikke os selv, der har fundet på at håbe på
evigt liv efter døden. Det er heller ikke os selv, der har
udviklet evnen til at turde håbe på opstandelsen. Nej,
det er Gud, som har givet os dette håb! Og det har han
ikke gjort, fordi vi har gjort os fortjente til det. Det har
Gud gjort af barmhjertighed. Af barmhjertighed har
han genfødt os til at kunne tro på kødets opstandelse
og det evige liv. Det har han genfødt os til i dåben.
Netop derfor er det godt, at vi i vore kirker - som

i de fleste kristne kirker - som oftest har barnedåb.
For præcis ved at døbe børnene som små, illustreres
allerbedst, at det ikke er vore evner, det kommer an
på, men derimod Guds barmhjertighed, som skænker os troen på og håbet om et evigt liv på en ny jord
under en ny himmel efter døden.
Nogle steder døber man altid først, når man er blevet
voksen, for som man siger:” man skal jo mene noget
med det - man skal tro selv. ” Andre steder lægger
man vægten, ikke på dåben, men på omvendelsen på fordybelsen i troslivet for som man siger: ”man
skal jo mene noget med det. ”
Men alt dette holder ikke. For det flytter alt sammen
vægten fra Guds barmhjertighed over på vores egne
evner. Og vores evner kommer altid til kort, det gør
Guds barmhjertighed ikke!
PETERS FØRSTE BREV
Derfor skal vi lægge mærke til, at der i Peters første
brev står skrevet, at det er Gud, som genføder os, og
at han gør det af barmhjertighed.
Vi kan stole på Guds nåde og barmhjertighed, ligesom et lille barn skal kunne stole på sine forældres
kærlighed og omsorg. Sådan begynder vores trosliv i
dåben, som en genfødsel. Og som ved en almindelig
fysisk fødsel, er det noget der sker med én; noget
som kommer til én udefra. Det er ikke afhængigt af
én selv. Sidenhen lærer vi så at tro det, vi i dåben
blev genfødt til.
Det er den tro og det håb, vi alle bliver mindet om,
når de velkendte ord lyder igen ved begravelse:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i
sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende
håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
For også ved livets afslutning har vi brug for at blive
mindet om, at i dåbens nåde, dér er det ikke vore
evner eller handlinger, der har det sidste ord. Nej, dér
er det Guds barmhjertighed, som giver os det evige
liv sammen med Jesus Kristus, som vi i dåben blev
døbt til at skulle tilhøre.
Det må vi have lov til at tro på.
Lovet være Gud!
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

Sommerens arrangementer
PINSEGUDSTJENESTE
I DET GRØNNE
2. PINSEDAG DEN 5. JUNI 2017
KL. 11.00
Traditionen tro vil Hornbæk, Hellebæk, Gurre og Tikøb sogne holde fælles
pinsegudstjeneste i det grønne - i år på
”Sønderborggård´s” jorde ved Esrum Sø.
”Sønderborggård”, Søbrinken 2, Plejelt,
3230 Græsted, der drives af ejeren Svend
Madsen som økologisk landbrug, ligger
naturskønt lige ned til Esrum Sø med en
fantastisk udsigt.
Kommer man fra Tikøb køres der til venstre ad Esrumvej mod Esrum Kloster ca.
200 meter. Ved indkørslen vil der være opsat flag. Der er gode parkeringsmuligheder
og adgangsforhold til pladsen, hvor gudstjenesten holdes og kirketaxaen (for Tikøb
og Gurre sogne) kan bestilles på Tikøb
kirkekontor torsdag den 1. juni fra 10-12.
Gudstjenesten begynder kl. 11. Under
gudstjenesten medvirker præsterne og
organisterne fra alle 4 sogne, Hornbæk
Sogns Pigekor, Hellebæk Kirkes Børnekor
og Tikøb og Gurre Kirkers Børne-og Ungdomskor samt organist Henrik Schrøder,
trompetist Niels-Jørn Jessen og kontrabassist Lars Baunkilde.
Spejderne fra Tikøb deltager med faner og
efter gudstjenesten inviteres alle på kirkekaffe med økologisk brød. Alle er meget
velkomne! Medbring evt. frokostkurv,
tæppe eller klapstol.
Vel mødt i det grønne!
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i
Tikøb Kirke. Hold øje med Tikøb Kirkes
hjemmeside www.tikobkirke.dk

ORGELKONCERT I GURRE KIRKE
Traditionen tro afholdes der i Gurre Kirke i juni måned tre koncerter med kirkens unikke orgel i centrum.
TIRSDAG DEN 6. JUNI KL. 19.30
I år åbnes koncertrækken af kirkens
egen organist, Henrik Schrøder, som
i anledning af 200-året for Niels W.
Gades fødsel vil spille komponistens
samlede orgelværker.
TIRSDAG DEN 13. JUNI KL. 19.30:
Ved denne anden koncert i rækken af
årets sommerkoncerter i Gurre Kirke
får publikum lejlighed til at høre organist Erik Kolind, som er organist
ved Store Magleby Kirke på Amager.
Ved programlægningen har Erik Kolind taget udgangspunkt i orglets fransk-romantiske karakter
og valgt at spille et fransk program med værker
af bl.a. Dupré, Vierne og Boëly.
TIRSDAG DEN 27. JUNI KL. 19.30:
Med denne koncert er vi nået frem til
den sidste af sommerens tre orgelkoncerter i Gurre Kirke.
Ved koncerten er det Christian Præstholm, organist ved Sct. Mortens Kirke
i Randers, som sidder ved tangenterne.
Christian Præstholm spiller ved denne koncert
værker af J.S. Bach, Mendelssohn, Boëllmann,
Bovet samt egne værker.
Efter hver af de 3 koncerter, som med en kort introduktion varer ca. en time er menighedsrådet
vært med en lille forfriskning.
Der er gratis entré, men der er mulighed for at give
et frivilligt beløb ved udgangen.
Vel mødt til tre dejlig aftener med orglet i centrum
i Gurre Kirke!

ønsker alle en god sommer

