NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

Siden sidst har vi oplevet et højdepunkt 2. Pinsedag, hvor Tikøb Kirke stod
for den årlige fælles gudstjeneste for Hornbæk-Hellebæk-Gurre-Tikøb sogne,
der holdes i det fri. Dagen, som jo også var Grundlovsdag, viste det smukke
landskab ned til Esrum sø i dansk sommervejr med sol, lidt drivende skyer, en
let vind og temperatur til skjorteærmer. Med 4 præster fra alle sognene var vi
fint betjent, og det var en god oplevelse at høre dem alle - foran den storballe,
der var blevet til alter!
Henrik Schrøder ledte det udvidede pigekor, og efter gudstjenesten stod Tikøb
menighedsråd for kaffe og boller i det fri.
Stemningen var rigtig god, og kirketjenerne Lars-Ole og Martin oplyste, at
hele 165 mennesker havde fundet vej til Svend Madsens smukke marker på
Søbrinken.
Tak til alle frivillige og ikke mindst til Svend, der lagde græsmark til og stod
for hele det praktiske arbejde.
Menighedsrådets største opgave i disse måneder er at lave et holdbart budget
for 2018. Og det er ikke så enkelt. Sognets beboere bør kende til disse forhold.
Ethvert budget har indtægter og udgifter. Indtægterne kendte vi ikke, da vi
skulle aflevere budgettet til provstiet den 15. juni! Kommunen kender først
udskrivningsgrundlaget i efteråret, så vi fik besked på at lægge til grund, at vi
i 2018 får samme beløb i kroner som i 2017. Altså 0 kroner mere.
Udgifterne er derimod ikke de samme som i 2017. Lønninger er langt den
største budgetpost, og de forventes at stige p.g.a. overenskomsterne. Staten
havde dog ikke informeret om, hvad stigningen bliver. Resultatet er, at vi har
afleveret et budget, hvis forudsætninger er usikre, at vi kan blive nødt til at
åbne budgettet og justere det, og at der er skabt en vis usikkerhed om, hvorvidt
vi kan fastholde det nuværende aktivitetsniveau.
Vi vil selvsagt gøre alt, hvad vi kan, for at kirken forbliver et attraktivt
tilbud, og vi tænker gerne nyt.
Hans Schinnemann

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST I
TIKØB

SØNDAG DEN 3. 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, trompetisten Niels Jørn Jessen 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 til festpladsen i Tinkerup hos ØKO Kurt,
Tinkerupvej 23. Her vil der være underholdning for børnene med hoppeborg, middelaldermarked med pandekagebagning og skydning med
bue og pil, se gårdens dyr mm. For de voksne er der en høstmæssig
inspireret konkurrence, et økologisk høstmarked mm. Der kan købes
grillmad og drikkevarer på stedet. Kom og vær med til en festlig eftermiddag for hele familien.
Tikøb Kirke og foreningerne i Tikøb.

MUSIKGUDSTJENESTE I TIKØB MED
LUTHER SOM TEMA

Søndag den 19. november kl. 10.30

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 afholdes der den 19. november kl. 10.30 en musikgudstjeneste i Tikøb Kirke med Martin Luther
som tema.
Ved gudstjenesten medvirker Fredensborg Provstis junior- og koncertkor samt Fredensborg Slotskirkes Pigekor under ledelse af Cille Buch.
Korene vil fremføre nykomponerede værker til tekster af Martin Luther.
Bag de nye værker, som er komponeret på bestilling af Fredensborg
Provstis Korsamarbejde, står komponisterne Jakob Lorentzen, Phillip
Faber og John Frandsen.
Ved gudstjenesten medvirker endvidere sognepræst Annemette Nissen
og organist Else-Marie Kristoffersen.

MUSIK I TIKØB KIRKE
Kulturnatskoncert
Fredag den 22. september kl. 19.00
Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor med band
Ungdomskoret ved Tikøb og Gurre kirker har tradition for at starte korsæsonen med en workshop, hvor der arbejdes med sange fra det rytmiske
repertoire. Ved kulturnatskoncerten vil koret optræde med numrene fra årets

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
Tine Grønlund, Kirkesanger og sangpædagog, Tikøb og Gurre kirker

BØRNEKLUBBEN I TIKØB

Fredensborg Provstis Koncertkor

EFTERÅRSUDSTILLING I KIRKELADEN

22. SEPTEMBER - 13. OKTOBER
MED BILLEDEKUNSTNER CHRISTINE ANNA GEJLSBJERG
Christine Anna Gejlsbjerg, som er født og opvokset i Wien, har en meget
spændende historie bag sig. Hun er uddannet lærer og udviklingsterapeut. Hun bor og arbejder i Annisse, hvor hun har sit galleri (www.
galleri-gejlsbjerg.dk). Hun har siden 1985 udstillet mange forskellige
steder i ministerier, i Forsvarets efterretningstjeneste, banker, sognegårde, på Molen i Hornbæk, i gallerier i Hørsholm, Helsinge og Gilleleje
osv. Hun har sin egen teknik, maler på lærred med olie, og nogle gange
også med spray. Laver mange forskellige serier, som altid er præget af
det, som interesserer hende her og nu: ure, drager, slanger, landskaber,
dyr, abstrakte motiver, Pinocchio m.m.
Der er FERNISERING FREDAG DEN 22. SEPTEMBER TIL KULTURNATTEN I TIKØB, kl. 19 - 21, hvor kunstneren vil være tilstede
og hvor Menighedsrådet byder på et glas.

KULTURNAT I TIKØB

FREDAG DEN 22. 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.
Kl. 19.00 - 21.00 er der åbent flere steder i Tikøb. bl.a. i kirken, kirketårnet og kirkekladen
Aftenen slutter i teltet på Brugspladsen med kaffe, kage 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

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

www.galleri-gejlsbjerg.dk

workshop. Herudover vil – som noget nyt – også kirkernes børnekor medvirke ved koncerten. Børnekoret vil sammen med ungdomskoret optræde
med efterårssalmer og -sange.
Koret bliver ved denne lejlighed akkompagneret af en rytmisk trio bestående af Tom Christiansen på bas, Flemming Bosse på trommer samt Henrik
Schrøder, som leder koret fra flyglet.
Vel mødt til en hyggelig koncert under afslappede former i Tikøb Kirke!

NU SKAL DU BARE HØRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BØRNEKLUBBEN starter igen ONSDAG DEN 6. 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,
ser film, 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.
KOM OG VÆR MED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
På festligt gensyn!
Mette, Jette og Annemette

EN EFTERMIDDAG MED
MARTIN LUTHER I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 12. NOVEMBER, KL. 15.00
I anledning af reformationens 500 års jubilæum holdet vi et spændende
arrangement i GURRE KIRKE med FOREDRAG, FÆLLESSANG
OG KONCERT med ”LUTHERS SALMER”.
Organist og foredragsholder Erik Kure fortæller om Martin Luthers liv,
teologi og salmedigtning samt om reformationstidens øvrige digtere og
komponister og om de første salme- og korbøger ledsaget af billeder og
tekst. Endvidere vil Erik Kure spille orgelkoncert med værker skrevet
over Luthers salmer af Johann Walter, Michael Prætorius, Diderik Buxtehude, J.S. Bach samt komponister helt op til vor egen tid.
Erik Kure har kirkemusikalsk Diplomeksamen fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Han er organist og korleder ved Sct.
Nicolai Kirke i Vejle og har givet kor- og orgelkoncerter i flere Europæiske lande. Han har gjort studier i direktion og korledelse i London,
Cambridge og Litauen og er en meget efterspurgt foredragsholder.
Glæd jer til en spændende eftermiddag. Undervejs er menighedsrådet
vært ved et lille traktement i våbenhuset.
Der er gratis adgang.

DE NYE KONFIRMANDER

De nye konfirmander begynder undervisningen TORSDAG DEN 7.
SEPTEMBER i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb.
HOLD I: TORSDAGE 8.00 - 9.20
HOLD II: TORSDAGE 14.30 - 15.30
Der er KONFIRMANDINTRO FOR ALLE FORÆLDRE OG KONFIRMANDER.
SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER, KL.10.30 I TIKØB KIRKE og
SØNDAG DEN 1. OKTOBER, KL. 10.30 I GURRE KIRKE.
Vi mødes til gudstjeneste, og derefter er der orientering og traktement
i kirkerne.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

Årets første sommermåned lagde ud med tre ’Sommer orgelkoncerter’
i Gurre Kirke, spændende koncerter der var kræs for øregangene; og så
er sommeren skudt i gang og ferielandet kan indtages. Måske den har
budt på et besøg i en af landets andre kirker?
Efterårets første måned, september, starter med Høstgudstjeneste og
efterfølgende høstfest. I år er høstgudstjenesten søndag den 3. september
kl. 10 i Gurre Kirke og kirken vil være pyntet i efterårets farver. Efter
høstgudstjenesten vil pladsen overfor kirken være klar til årets høstfest.
Vi glæder os til denne søndag.
Her i efterårsmånederne vil der være ekstra travlhed på kirkegården.
Der vil blive fældet de store birketræer, således at der bliver frit syn til
kirken fra Gurrevej, som det så ud - næsten - for 100 år siden. Dette er
en af de mange forberedelser, vi har gang i til kirkens 100 års jubilæum
i juni næste år. Vi arbejder med en bred vifte af arrangementer til glæde
for alle i sognet bl.a. koncerter og så selvfølgelig festgudstjenesten. Så
glæd jer!
Menighedsmøde:
Søndag den 15. oktober, i forlængelse af højmessen kl. 10.30 i Gurre
Kirke, vil Gurre Menighedsråd aflægge beretning for året 2016. Menighedsrådet ved Gurre Kirke vil fortælle om året der er gået, samt hvilke
ting vi vil arbejde på i årene der kommer, herunder budget 2018. Der
bydes på kaffe, og vi håber, der vil komme mange, så vi kan høre, hvad
I i sognet har af ønsker og ideer til Gurre Kirke i fremtiden. Så støt op
om Gurre Kirke og vær med til at gøre den endnu mere levende.
Gurre Menighedsråds beretning 2016 findes på kirkens hjemmeside.
Dagsorden for menighedsmødet:
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2016 og budget 2018.
4: Forslag til initiativer.
5: Evt
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFEST I
GURRE
SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER, KL. 10.00 holder vi høstgudstjeneste i Gurre Kirke. Kirken vil være pyntet i alle høstens farver og under
gudstjenesten medvirker kirkens kor, Niels Jørn Jessen på trompet og
KFUM Spejderne 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
kirkedøren, 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 pølser og mad fra grillen. Der vil være sang, leg, lagkagekonkurrence, forskellige boder, traktorudstilling m.m. arrangeret af Gurre
Kirkes naboer, Gurre Beboerforening og Gurre Kirke.
Vel mødt til et festligt arrangement!

SANDWICHGUDSTJENESTER I GURRE
KIRKE
TIRSDAG DEN 10. OKTOBER, KL. 17.30
TIRSDAG DEN 14. NOVEMBER, KL. 17.30
Gudstjenesterne er ved vores nye præst Mikkel Togsverd og efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær i kirken.
Alle er meget velkomne!

NYT FRA HORSERØD

Vi har haft en forholdsvis stille sommer med sommerskole, som er højskoleagtige fag og skakturneringer, cykel- og løbeture.
Vores kor har været ude og synge 2 gange. Først gav de koncert til sommerfesten i Apostelkirken. Desuden sang de til gudstjenesten i Hornbæk
Kirke. De indsatte flyver på sangens vinger lang ud over hegnet.
Hanne Storebjerg

TIKØB-GURRE

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

TIKØB

27.8. 11.s.e.trinitatis

10.30

GURRE
9.00

PRÆST
Anders Kingo

SEPTEMBER
3.9. 12.s.e.trinitatis

14.00

10.00

Annemette Nissen

Høstgudstjenester
10.9. 13.s.e.trinitatis

10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

17.9. 14.s.e.trinitatis

9.00

10.30 k)

Mikkel Togsverd

24.9. 15.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

1.10. 16.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

8.10. 17.s.e.trinitatis

10.30 k)

OKTOBER
9.00

Annemette Nissen

10.10. Sandwichgudstjeneste		

17.30

Mikkel Togsverd

15.10. 18.s.e.trinitatis

9.00

10.30 m)

Mikkel Togsverd

22.10. 19.s.e.trinitatis

10.30

9.00

Annemette Nissen

29.10. 20.s.e.trinitatis

9.00

10.30

Annemette Nissen

15.00

10.30

Annemette Nissen

10.30

15.00

Annemette Nissen

NOVEMBER
5.11. Allehelgensdag
12.11. 22.s.e.trinitatis

Luther Arrangement
14.11. Sandwichgudstjeneste		

17.30

Mikkel Togsverd

19.11. 23.s.e.trinitatis

ingen

Annemette Nissen

10.30

Luther Musikgudstjeneste
26.11. Sidste s. i. kirkeåret

9.00

10.30

Mikkel Togsverd

k: kirkekaffe
m: menighedsmøde

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.
Tirsdag 10.00 - 12.00 og torsdag 10.00 - 12.00
Kordegn Kirsten Anna Hansen E-mail: kah@km.dk
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TIKØB og GURRE KIRKER
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tlf. 72 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49.
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Præsten har ordet
ALLE GODE GAVER,
DE KOMMER OVENNED
Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert
Ord, der udgår af Guds mund. Sådan siger Jesus i
starten af Matthæus-evangeliet, og mon ikke de fleste
kan erklære sig enige i den udtalelse? I hvert fald er
den gået hen og er blevet en folkelig talemåde, hvis
man altså lige skærer delen med Guds Ord fra, nemlig:
Mennesket lever ikke af brød alene. Det er erkendelsen af, at vi som mennesker i lige grad har brug for
fysisk og åndelig næring - brug for både jordisk og
himmelsk brød.
Høsten står for døren, og som i resten af landets kirker
holder vi også høstgudstjeneste hér i Gurre og Tikøb.
Fokus er på vækst og høst - på det daglige brød i helt
konkret forstand. Når vi i kirken taler om brød, er det
normalt altid ment som åndelig næring. Brødet forstås næsten altid i overført betydning. Det er ikke så
mærkeligt, for det er dét, som Evangeliets billedsprog
lægger op til. Arbejd ikke for den mad, som forgår,
men for den mad, som vil bestå til evigt liv, den som
Menneskesønnen vil give jer. For Guds brød er det,
der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. Sådan siger Jesus, og han fortsætter: Jeg er livets brød.
Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der
tror på mig, skal aldrig tørste.
Vi bruger godt nok rigtigt brød og rigtig vin i nadverens måltid, men også dér peges der hen på en åndelig
virkelighed: Nemlig på det kærlighedsfællesskab mellem Gud og mennesker - og mennesker imellem, som
opstår, når vi spiser det sammen. Det er den velkendte
erfaring af, at mad - om noget - bringer mennesker
sammen. Nadverens brød og vin skal ikke mætte os
legemligt, men åndeligt; måltidet skal styrke vor tro,
grundfæste vort håb og gøre den indbyrdes kærlighed
levende iblandt os, som vi hver gang beder i takkebønnen. Og igen er det ikke så mærkeligt; Evangeliets og
kirken opgave er primært at mætte hjertets sult, og ikke
mavens. Der er en klar arbejdsdeling: Kirken formidler det himmelske brød gennem Evangeliets Ord og
sakramenterne, mens bageren, eller hvor vi nu handler,
sørger for det jordiske.
Men ligesom mennesket ikke lever af brød alene, fordi
det ikke kun er legemligt, så lever mennesket heller
ikke af Ord alene - for det er heller ikke udelukkende
åndeligt. Og selvom der er en klar arbejdsdeling mellem kirke og bager, og det først og fremmest er åndelig
næring og vækst, der er vores anliggende som kirke, så
handler Biblen faktisk også om vores legemlige næ-

ring og vækst. For både det himmelske og det jordiske
brød er i sidste ende begge Guds gode gaver. Det er
godt nok os, der pløjer og sår, men: Alle gode gaver,
de kommer ovenned, som vi synger i den velkendte
høstsalme Vi pløjed og vi så’de.
Gud er den frelsende Gud, der genopretter det brudte
forhold og det ødelagte liv, og det er først og fremmest
ham, Jesus forkynder. Men han er også den velsignende Gud - skaberen og livgiveren, der får kornet - og
vores liv - til at vokse og modnes. Både ånd og legeme
er i Guds hånd, og det er egentligt dét, vi minder os selv
om og fejrer, når vi holder den årlige høstgudstjeneste.
At holde høstgudstjeneste er helt banalt at sige tak for
mad! Ikke til landmanden, eller til bageren, eller til
kokken, men til livets skaber og opretholder selv: Den
livskraft, der virker i alt, og som er årsagen til, at alt
er til. Ved hver eneste gudstjeneste siger vi tak for det
himmelske brød - tak for livets brød, men ved høstgudstjenesten husker vi altså også at sige tak for det
jordiske brød. Vi fejrer og viser vores taknemmelighed
over, at naturen er så mangfoldigt og rigt indrettet, at
vi til overflod kan leve godt af den.
At fejre høsten er ikke bare et antikveret levn fra dengang, vi var et landbrugssamfund. Det er en vigtig
påmindelse om, at vi skal huske at glæde os og være
taknemmelige for alt det gode, vi har i vores liv. Og
måske er den årlige påmindelse og tak ligefrem vigtigere end nogensinde. For det er næsten en naturlov
for os mennesker, at jo bedre vi har det - jo mere vi
har, des dårligere er vi til at sætte pris på det. Mon
ikke taknemmeligheden ved høsttid var langt større,
dengang en god eller en fejlslået høst betød forskellen
mellem liv og død? Dengang Fadervors bøn giv os i
dag vort daglige brød virkelig kom fra hjertet? Vi er
glade for mad, men glæde og taknemmelighed er ikke
det samme. I vores del af verden, hvor et fyldt køleskab
er en selvfølge for de fleste, og vores fornemmelse
for, hvor afhængige vi egentlig er af naturen og dens
skaber, nærmest er gået tabt, dér lurer utaknemmeligheden altid lige om hjørnet. Det svarer til, at vi bider
den hånd, der fodrer os, og det er altid en rigtig dårlig
idé at gøre.
Mennesket lever ikke af brød alene, men det betyder
ikke at brødet er ligegyldigt, eller en banal selvfølge.
Både det himmelske og det jordiske brød er værdifulde
gaver, og gaver siger man som bekendt pænt tak for. Så
tak for, at vi hverken behøver at sulte legemligt eller
åndeligt. Og alle gode gaver, de kommer jo ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed.
Mikkel Togsverd

KORSANG VED TIKØB OG
GURRE KIRKER

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN I TIKØB

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.

Fredag den 29. september: Historiker Anders
Lundt Hansen, som er en meget underholdende
foredragsholder, vil holde sit nyeste foredrag ”Afskaf vikingetiden”.

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. 16.30 - 17.30 i Kirkeladen i Tikøb. Herudover medvirker koret ved gudstjenesterne i Tikøb og
Gurre Kirker 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.
Med venlig hilsen
Organist og korleder
Henrik Schrøder

Anders Lundt Hansen skriver: I århundreder
stævnede de skandinaviske langskibe over bølgerne i jagten på sølv, magt og ære. For lidt over
100 år siden opfandt man ordet ”vikingetid” til
at beskrive den skandinaviske ekspansion i middelalderen, men nøjere undersøgelser viser, at det
er et begreb, der forstyrrer mere, end det forklarer. I foredraget afslører jeg, hvad viking egentlig
betyder, og hvad der reelt foregik i de dramatiske
århundreder mellem 800 og år 1100. Det er et
foredrag som giver noget at tænke over, og måske
provokerer lidt. For hvor går grænsen mellem det
vi ved, og det vi tror, vi ved?
Fredag den 27. oktober: Susanne V. Knudsen
vil i foredraget ”PÅ KNÆ FOR LIVET” om forfatterne Halfdan Rasmussen og Ester Nagel give
indblik i et kunstnerægteskab og i forfatterskaber
fra en tid, der var præget af krise-, krigs- og efterkrigstid. De biografiske beretninger bygger på
breve og dagbøger, som fletter sig ind i udviklingen af deres forfatterskaber.
Susanne V. Knudsen har undervist og forsket i
nordisk litteratur og medier. Er i dag professor
emerita og skribent. Hendes bog om forfatterparret udkommer i 2018.
Fredag den 24. november: ”Taknemmelig for
livet” - en eftermiddag med Mette H. Kirkegaard,
forfatter, poet og sangerinde, stud.mag. retoriker.
Mette Kirkegaard skriver: ”Jeg er optaget af liv
og død, af glæden, der findes i det nærværende
nu. Lige siden jeg begyndte at skrive sange, har
det optaget mig, hvordan musikken på særlig vis
vækker glæden, uanset hvor i livet man befinder
sig.
Kom og vær med til en livsbekræftende eftermiddag!
Fredag den 8. december: Julefest med sang,
musik, julekaffebord, godter og underholdning.
Juletræet vil være pyntet, og så skal vi naturligvis
spille årets julebingo.

