NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Mens mørket lister sig ind på os og bladene falder til jorden, kan vi
glædes os over de dejlige arrangementer, der har været i sensommeren. Høstgudstjeneste med efterfølgende Høstfest hos Øko Kurt, blev
afholdt i det skønneste september vejr, og alle havde mulighed for en
køretur i Ahrendts hestevogn med de smukke heste spændt for. Senere på måneden var der så Kulturnat i Tikøb, hvor mange benyttede
lejligheden til at komme op i tårnet og til at se Christine Gjelsbjergs
farverige billeder i Kirkeladen.
Efteråret har også sat gang i såvel babysalmesang som børneklub og
konfirmandundervisning, alle sammen med god søgning, de populære
sogneftermiddage er også i gang igen med spændende foredrag og
hyggeligt samvær omkring kaffebordet og højskolesangbogen.
I oktober holdt menighedsrådet Menighedsmøde, hvor formand og
kasserer aflagde beretning, og hvor formanden for kirke- og kirkegårdsudvalget fortalte om renovering af kirkemuren og de kommende
arbejder i og omkring kirken og på kirkegården.
Hele 2017 har været præget af fejring af Reformations Jubilæet, og der
har været et stort antal arrangement, landet over, med Luthers Liv og
hans 95 teser, som lagde grunden for Reformationen, i fokus.
I Tikøb sluttede vi fejringen af med en forrygende musik gudstjenesten
hvor Fredensborg Slotskirkes Pigekor opførte helt nye værker, under
ledelsen af Cille Buch og med Else-Marie Kristoffersen ved orglet –
Tak for en fantastisk oplevelse.
Den kommende mørke tid – giver anledning til at tænde lys og samles
inden døre og glæde sig over at den dejlige advent- og juletid står
for døren, med alle de gode traditioner, som juletræsfesten den første
søndag i advent, ’Vi synger julen ind’- og selvfølgelig jule- og nytårsgudstjenesterne.
I ønskes alle en glædelig højtid.

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG 17. 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!

BABY/SALMERYTMIK I TIKØB KIRKE
BABY-SALMESANG I TIKØB KIRKE

JULEHJÆLP 2017
Kirken har 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 1. december 2017.

JULETRÆSFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 3. DECEMBER.

KL. 14.00:
		FAMILIEGUDSTJENESTE med
		JULEKRYBBESPIL.
	Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole v/klasselærer
Ulla Lindberg. 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, æbleskiver og sodavand. Nisseorkesteret spiller, julemanden
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.
PROGRAM

NYTÅRSGUDSTJENESTE I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 1. JANUAR , KL. 16

byder vi det nye år -2018- velkommen med nytårsgudstjeneste i Tikøb
kirke. Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på kransekage og et
glas mousserende vin i våbenhuset.

SANGAFTEN - NYE SALMER OG SANGE
FRA KIRKESANGBOGEN
TIRSDAG DEN 16. JANUAR KL. 19.30 I KIRKELADEN

I begyndelsen af 2017 fik Danmark en ny samling salmer og sange af høj
kvalitet i form af Kirkesangbogen. Samlingen indeholder en god blanding af nyt og gammelt: Dels velkendte sange fra Højskolesangbogen,
som efterhånden har vundet indpas i kirkeligt regi. Dels salmer, som er
helt nyskrevne, og ældre salmer, som ikke er med i Salmebogen. Kirkesangbogen spænder vidt: Lige fra tekstforfattere som Benny Andersen,
Steffen Brandt og Anne Linnet til Johannes Johansen og Brorson.
Måske synes man bedst om de gode gamle salmer. Men alle de klassiske salmer, som vi kender og elsker, har jo også været nye engang.
Og hvem ved, hvad der gemmer sig af kommende klassikere i den nye
samling? Vi synes, at det er værd at se nærmere på, og indbyder derfor
til en aften i fællessangens tegn, hvor vi sammen vil gå på opdagelse i
Kirkesangbogens blandede univers. Vi vil prøve at synge nogle af de
helt nye salmer, men mon ikke der også bliver plads til et par af de mere
velkendte? Sangaften er tilrettelagt sammen med kirkens organist Henrik
Schrøder og kirkesanger Tine Grönlund.
Efterfølgende vil Tikøb Kirke byde på et glas vin.
Sognepræst Mikkel Togsverd

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 Tine Grønlund,
Kirkesanger og sangpædagog, Tikøb og Gurre kirker på tlf. 60 68 06 02.

KYNDELMISSEFEJRING

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.
Tine Grønlund, Kirkesanger og sangpædagog, Tikøb og Gurre kirker

Søndag den 4. 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.

SØNDAG DEN 4. FEBRUAR, KL. 17.30 I TIKØB KIRKE

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 3. DECEMBER, KL. 10.00!
KOM OG OPLEV EXPANDING CANVAS
PRÆSENTERER JULEEVANGELIET.

”Det skete”. Sådan starter juleevangeliet - og sådan starter ExpandingCanvas enestående rejse med Maria, Josef, hyrderne, hærskare af engle,
de 3 vise mænd, Betlehemsstjernen og det lille Jesusbarn. Det er en rejse
med tonemalerier, scenarier, der males op for øjnene af små og store og
projiceres op på kæmpelærred. Maria på æslet og Josef, engle og stjerner
vandrer rundt i kirkens hvælvinger via projektorer. Musikken er både ny
og nytolkende, gammel og kendt -og på alskens instrumenter
Gudstjenesten indledes og afsluttes med fællessalmer.
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 at hygge os 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

FASTELAVN
I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR, KL. 10.30
åbner Gurre Kirke igen efter kalkning af kirken med at holde FASTELAVN. Vi begynder med en festlig gudstjeneste for store og små og
slutter med at slå katten af tønden, lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. Under gudstjenesten medvirker Kirkernes Ungdomskor.
Vi glæder os til at se alle børn udklædte og alle er meget velkomne

FASTELAVN I TIKØB

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR, KL. 14.00
Vi begynder med en festlig gudstjeneste for store og små, hvor Tikøb og
Gurre Kirkers 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 udklædte!

NYT FRA HORSERØD
For øjeblikket har vi 2 indsatte, som går til dåbsundervisning, og de skal
døbes ved en dåbsgudstjeneste den 22. november. Det glæder vi os meget
til. Dåbsfadet er blevet pudset.
Der er 17 indsatte tilmeldt vores kor, og i oktober måned har de sunget
for 3 konfirmandhold, og det har sin virkning, når de indsatte siger til
konfirmanderne: ’Det er tidsspilde at sidde i fængsel. Få jer nogle gode
kammerater, en uddannelse og et arbejde, og hold jer langt væk fra hash!’
Så bliver der lyttet.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

I
september kom Gurre Kirke på ’Google Street View’ – det betyder, at
der nu er mulighed for at besøge kirken og gå rundt inde i den virtuelt.
Det er meget flot – prøv det!
Link: https://goo.gl/maps/VhKSQ8pRRY92
eller scan med din smartphone:
Vores sandwichgudstjenester er kommet godt fra start med vores nye
præst Mikkel Toksverd og vi forsætter i foråret 2018.
Her i oktober måned har der været stor travlhed på kirkegården. Alle
de store birketræer er blevet fældet. Det har givet masser af lys og luft
til kirken, så nu kommer kirken rigtig til syne på toppen af Spidsbjerg
Bakke, når man kommer gående eller kørende på Gurrevej. Vi glæder
os allerede til, der kommer lys på kirken til 1. søndag i advent.
Gurre Kirke skal kalkes indvendig i januar, og er derfor lukket i den
periode. Sandwichgudstjenesterne starter op igen i marts 2018 og vi
ser frem til at tage det ny kalket kirkerum i brug til fastelavnssøndag,
hvor Gurre Kirke åbner igen, hvor der vil være familiegudstjeneste, med
efterfølgende ’slå katten af tønden’.
Sidst i november vil menighedsrådet konstituere sig, dette skal gøres
hvert år inden 1. søndag i advent. Fordelingen af poster vil fremgå af
Gurre Kirkes hjemmeside.
I november måned vil vores graver Martin Nielsen-Gotsæd have travl
med at grandække på kirkegården, så den kan stå flot og klar til 1. søndag
i advent sammen med belysningen af kirken.
Og så er vi klar til den dejlige juletid der venter, 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 til familiegudstjenesten med
et meget spændende stykke teater og efterfølgende julehygge hos Sørens
Julebutik. 2. søndag i advent er der gudstjeneste og 3. søndag i advent, som
det er blevet tradition i Gurre Kirke, er der ’De 9 Læsninger’.
Og så endelig skal vi høre julens glade budskab, der vil lyde i Gurre
Kirke juleaften og de efterfølgende juledage. Glædelig jul!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joanesarson

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 17. 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!

GURRE KIRKE FYLDER 100 ÅR DEN 10. JUNI 2018
Den 9. juni 2018 fylder Gurre Kirke 100 år. Der vil søndag den 10.
juni blive holdt festgudstjeneste med biskop Lise-Lotte Rebel som
prædikant. Vore dygtige kor vil medvirke og synge musik som er komponeret til lejligheden. På pladsen nedenfor kirken vil der være rejst et
festtelt, hvor der er planlagt en festlig reception med musik og taler,
mad og drikke.
I forbindelse med jubilæet vil der blive afholdt koncerter og foredrag
og et festskrift er under udarbejdelse.
Da vi gerne vil holde en udstilling med billeder og lignende vil vi gerne

opfordre alle til at kigge i gemmerne, om der skulle findes noget sådant.
Endvidere vil Gurre Kirke VÆRE LUKKET FRA 1. JANUAR
TIL OG MED DEN 10. FEBRUAR, da kirken skal kalkes indvendig
og der skal udføres malerarbejde.
Derfor vil alle gudstjenester foregå i Tikøb Kirke søndage kl.10.00 i
overnævnte tidsrum og alle kirkelige handlinger blive forlagt til Tikøb.
Vi håber på forståelse herfor.
Vi glæder os meget til jubilæet i 2018 og beder jer allerede nu sætte
kryds i kalenderen.

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
NOVEMBER
26.11. Sidste s. i kirkeåret
DECEMBER
3.12. 1.s.i advent

TIKØB
9.00

GURRE
10.30

PRÆST
Mikkel Toksverd

14.00

10.00 !

Annemette Nissen

10.12. 2.s.i advent
17.12. 3.s.i advent

10.30
14.00

9.00
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen

24.12. 4.s. i advent/Juleaften
25.12. Juledag
26.12. 2. Juledag
31.12. Julesøndag

16.30
ingen
10.30
ingen

15.00
10.30
ingen
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Mikkel Toksverd

JANUAR
1.1. Nytårsdag
7.1. 1.s.e.h.3k.
14.1. 2.s.e.h.3k
21.1. Sidste.s.e.h.3k
28.1. Septuagesima

16.00
10.00
10.00 k)
10.00
10.00

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Mikkel Toksverd
Annemette Nissen

FEBRUAR
4.2. Seksagesima

Familiegudstjenester

Vi synger julen ind

17.30

ingen

Kyndelmissefejring

Annemette Nissen

11.2. Fastelavn

14.00

10.30

Annemette Nissen

18.2. 1.s.i fasten
25.2. 2.s.i fasten

10.30
9.00

9.00
10.30

Annemette Nissen
Mikkel Toksverd

MARTS
4.3. 3.s.i fasten
10.30
6.3. Sandwichgudstjeneste		
11.3. Midfaste
9.00

9.00
17.30
10.30

Annemette Nissen
Mikkel Toksverd
Annemette Nissen

Familiegudstjenester

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

December, januar, februar 2017/2018

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

INDHOLD:
Præsten har
ordet
Nyt fra
menighedsrådene
Gurre Kirkes
lukning
ourbox
Julens
gudstjenester
Julens
koncerter

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

www.gurrekirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. marts 2018.
Meddelelser hertil senest 1. februar.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Vinterens
arrangementer
Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.
Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.
(Den danske salmebog 117)

Præsten har ordet

MUSIK I TIKØB KIRKE

FREDAG DEN 24. NOVEMBER, KL. 14.30
”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.

GUD VEDKENDER SIG SIT BILLEDE I OS ALLE
Når vi mon frem til jul i år? Det er jo det store spørgsmål hvert år. For vi har svært ved at nå det, vi synes, vi
skal. Tiden løber fra os. Vi bliver hele tiden overhalet
indenom. Vi opdager pludseligt, at så er det 2. og 3. og
4. søndag i advent - og pludseligt er det jul.
Tiden er en underlig størrelse, og vi kender alle til flere
slags tid. Vi kender den udstrakte og kronologiske tid.
Det er den tid, vi måler og registrerer med forskellige
redskaber.
Men vi kender også til den oplevede tid. Den kan som
bekendt både flyve af sted og snegle sig af sted. Den
går altså på mange måder på tværs af den opmålte tid.
Det er måske én af årsagerne til, at et af digtene i Henrik
Nordbrandts samling ”Håndens skælven i november”
nærmest er blevet folkeeje. Han indleder nemlig digtet med ordene: ”Året har 16 måneder!” November,
december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli,
august, september, oktober, november, november, november, november!
Nu tænker den opmærksomme måske, at det ikke er
rigtigt, for året har altid haft 12 måneder. Hvordan kan
digteren så pludselig komme og sige, at året har 16? Jo,
ganske enkelt fordi november opleves meget længere
end årets andre måneder.
November - det er den lange og mørke og festløse måned. December er faktisk en dag længere, men den er
alligevel - i oplevelsen - kort og lys og festfyldt. Det er
også en travl måned. Derfor må vi indskrænke os til det
mest nødvendige.
Det kan, som december vil vise det igen i år være ganske meget: Juleforberedelser, julefrokoster, julegaver,
julerengøring, juleafslutninger - fortsæt selv med mere.
December måned kan altså meget let blive til et forhindringsløb, hvor det handler om at nå og overkomme det
hele inden den 24. december. Og vi kender vel alle til,
at have spurgt os selv og hinanden, hvordan vi egentlig
skal nå det hele - hvordan skal vi nå frem til jul?
Men måske er der allerede et selvbedrag skjult i, at vi
spørger sådan. For julens egentlige under består jo ikke
i, at vi skal nå frem til jul. Men julens egentlige under
består i, at julen når frem til os! Det er måske den erkendelse, der kan befri os fra at gøre december til årets
mest stressede og panisk fortravlede måned.
Tiden rummer som sagt flere forskellige dimensioner.
Tiden kan være flad, den kan strække sig ud vandret.
Men tiden har både en vandret og en lodret dimension.
Den kan gud ske lov også blive ”høj”- den kan få fylde
og blive til højtid.
Anna Sophie Seidelin skriver sådan i sin genfortælling
af den første skabelsesmyte i Det gamle Testamente.
”Først tænkte Gud på højtiderne. De er de vigtigste ti-

der, fordi de er fælles for mennesker. Foroven går solen
og månen og stjernerne over himlen og udmåler med
nøjagtighed tiden, stjernetiden, som altid er den samme.
Nede på jorden er der mange slags tid; hver blomst har
sin tid, og sådan er det også med mennesker. Men når
stjernekalenderen viser, at det er jul, så falder samtidig
alle menneskers tanker i slag. Enten de er bedrøvede
eller glade, syge eller raske, onde eller gode, så føler og
ved de alle sammen, at højtiden er kommet.
Når det er højtid, falder jordtiden og himmeltiden sammen, og alle mennesker tænker og gør det samme. Og
hvis højtiderne engang skulle forsvinde, vil menneskene blive meget ensomme og fremmede for hinanden! ”
Højtiden består altså i, at julen når frem til os. Og når
julen for mange er den højtid, der griber os mest om
hjertet, så kan der naturligvis være mange årsager til det.
Julen er den lysfyldte fest midt i vinterens mørke. Julen
er den højtid, hvor verdslige og kirkelige traditioner i
den grad smelter sammen med hinanden. Det er den
tid på året, hvor både hr. og fru Danmark uden blusel
bryder ud i salmesang både her og der!
Men når julen for mange er den højtid, der griber os
mest om hjertet, så hænger det utvivlsomt også sammen med, at det inderste i julen handler om det, som er
altings begyndelse - nemlig, at et barn bliver født, at et
barn kommer til verden.
Det er på én gang ethvert menneskes historie - og samtidig Guds historie der fortæller, hvordan Gud kommer
os i møde.
Det er julens vidunderlige budskab, at Gud - i barnet i
krybben - skaber på ny. At Gud begynder forfra med
os. At Gud drager os ind i Messias-rigets sammenhæng; der, hvor det inderste i livet ikke består i, at vi
skal handle og overvinde og præstere, men bliver budt
velkommen og modtaget som dem, vi er - med lys og
skygge, med sejre og nederlag.
Der er jo så mange steder, hvor mennesker bliver sorteret fra. Det gælder flygtningene ved vore grænser, men
også andre steder hvor fællesnævneren er, at det handler
om at få sorteret fra og smidt ud, - dem, der ikke er
smukke nok, og dem der ikke kan markedsføre sig selv
tilstrækkeligt godt, dem der ikke bager godt nok, synger
godt nok, danser godt nok.
Men i den underfulde forkyndelse af barnet i krybben
drages vi ind i en virkelighed, hvor ingen er for små,
hvor ingen er for ringe, men hvor Gud vedkender sig
sit billede i os alle.
Hvor den forkyndelse bliver til tro og glæde - der er
julen også nået frem til os.
Glædelig jul!
Annemette Nissen

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN I TIKØB

FREDAG DEN 8. DECEMBER, KL. 14.30
Julefest med sang, musik, julekaffebord, godter og
underholdning. Juletræet vil være pyntet, og så skal vi
naturligvis spille årets julebingo.
SØNDAG DEN 25. FEBRUAR KL. 16
Kammerkoncert med Duo Schmidt & Raft
Mezzosopran Stina Schmidt og pianist Christine Raft
etablerede duoen Schmidt & Raft i 2011.
Ved denne koncert har duoen sammensat et program
med værker af bl.a. Debussy, Lange-Müller og Du Parc.
Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. fem
kvarter. Efter koncerten vil det være muligt at møde de
to musikere, når menighedsrådet er vært med en lille
forfriskning i våbenhuset.

SØNDAG DEN 14. JANUAR KL. 16
”Cohen i Kirken”
Siden 2008 har sangeren Karsten Holm givet et utal af
koncerter med koncertfortællingerne ”Elvis i kirken”
og ”Cash i kirken”. Nu er Karsten Holm og bandet bag
ham klar med en ny poetiske koncertfortælling med
en af vor tids største sangskrivere, Leonard Cohen, i
centrum.
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en
række af Leonard Cohens største sange og sætter dem
ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Sangene kittes sammen af Cohen´s egne citater og digte.
Herudover bliver der også plads til små anekdoter og
fortællinger om manden og hans liv.
Se mere på www.karstenholm.dk
Der er gratis adgang til koncerten, som varer ca. en time.

FREDAG DEN 26. JANUAR, KL. 14.30
Tikøb Kirkes ældste klokke har 400 års jubilæum,
idet den støbtes af klokkestøber Hans Kemmer i 1618.
I den anledning skal vi høre organist, klokkenist og
foredragsholder Erik Kures spændende foredrag med
billeder, tekst og lyd om klokken, klokkestøberen samt
lokale, nationale og internationale forhold i kirken og
det omgivende samfund i årene omkring 1618.
FREDAG DEN 23. FEBRUAR, KL. 14.30
”Den russiske Revolution i 1917 til Putin (Trump)
i dag .” Hans Brodersen vil med dette billed-foredrag
(hans egen samling af sovjetisk billedkunst fra Lenintiden og frem) fortælle om dramaet bag Ruslands vej fra
fattigdom, over supermagt til systemets totale kollaps
på blot 3 generationer. Vi skal høre om kunstnernes
udtryksmidler og forholdene for dem der var for og
dem der var imod systemet- om autentiske personer,
hvis skæbne tydeliggør fortællingen og om normerne
i systemet og det lys de kaster på værdierne i vores
demokrati, fordi kontrasten er så stor.
FREDAG DEN 23. MARTS, KL. 14.30
Eventyrcyklisten Claus Bertung viser billeder og videoklip og fortæller om sin seneste cykeltur i Marokkos sydligste regioner, et område syd for Atlasbjergene
på grænsen til Sahara. ”Det sydligste Marokko er på
mange måder noget af det mest eksotiske, man kan opleve”, fortæller Bertung. Og han må vide, hvad han taler
om, for han har cyklet de mest utrolige steder i verden.
FREDAG DEN 20. APRIL, KL. 14.30
Peter Kruse, som er formand for gruppen ”Undtagelsen”, vil fortælle om den omfattende aktion i oktoberdagene i 1943 med redningen af de danske jøder
langs Øresundskysten fra Nysted i syd til Vejby Strand
i nord. Peter Kruse vil fokuserer på Snekkersten/Skotterup området.
FREDAG DEN 25. MAJ:
SOGNEUDFLUGT

