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MARTS
TIKØB
GURRE
PRÆST
4.3. 3.s.i fasten
10.30 k)
9.00
Annemette Nissen
6.3. Sandwichgudstjeneste		
17.30
Mikkel Togsverd
11.3. Midfaste
9.00
10.30 k)
Hanne Storebjerg
18.3. Mariæ bebudelsesdag 10.30
9.00
Mikkel Togsverd
25.3. Palmesøndag
14.00
10.30
Annemette Nissen
Familiegudstjenester
29.3. Skærtorsdag
19.30		
Kirsten Knutzen/
			
Annemette Nissen
30.3. Langfredag		
10.30
Annemette Nissen
		Musikgudstjeneste
APRIL
1.4. Påskedag
10.30		
Annemette Nissen
2.4. 2.Påskedag		
10.30
Hanne Storebjerg
8.4. 1.s.e.påske
10.30
9.00
Annemette Nissen
15.4. 2.s.e.påske
9.00
10.30 k)
Annemette Nissen
17.4. Sandwichgudstjeneste		
17.30
Mikkel Togsverd
22.4. 3.s.e.påske
10.30 k)
9.00
Mikkel Togsverd
27.4. Store Bededag		
10.00
Annemette Nissen
Konfirmation
29.4. 4.s.e.påske
9.30 + 11.30		
Annemette Nissen
Konfirmation
MAJ
6.5. 5.s.e.påske
10.30
9.00
Annemette Nissen
10.5. Kristi Himmelfartsdag		
10.30 f)
Hanne Storebjerg
13.5. 6.s.e. påske
10.30 k)
9.00
Mikkel Togsverd
20.5. Pinsedag		
10.30
Annemette Nissen
21.5. 2.Pinsedag
11.00
Friluftsgudstjeneste, Østre Stejleplads i Hornbæk
Præsterne fra Gurre, Tikøb, Hellebæk og Hornbæk sogne
27.5. Trinitatis søndag
10.30
9.00
Annemette Nissen
JUNI
3.6. 1.s.e.trinitatis
9.00
10.30
Annemette Nissen
10.6. 2.s.e.trinitatis		
10.00
Lise-Lotte Rebel
Festgudstjeneste (Gurre Kirke 100 år)
17.6. 3.s.e.trinitatis
10.30 k)
9.00
Annemette Nissen
24.6. 4.s.e.trinitatis
9.00
10.30
Mikkel Togsverd
k) kirkekaffe
f) fangekoret i Horserød fejre Gurre Kirke, efterfølgende traktement.

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.

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

Marts, april, maj 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

INDHOLD:

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

Præsten
har ordet

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: Lisbeth Dragsbæk,
Sønderrisvej 4, 3230 Græsted.
Tlf: 48 39 03 03 / 40 77 68 59
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Præsten har ordet
DET EVIGE ØJEBLIK
Det er med at nyde livet, mens man har det, siger vi
jævnligt til hinanden. Ikke mindst når vi endnu en gang
har haft sygdom, død eller ulykke tæt inde på livet. Enten direkte eller ved at læse om eller høre om forskellige skæbner i artikler, bøger og tv-udsendelser. ”Det
er senere, end du tror”, sagde man også engang, når
tilværelsens alvor truede med helt at fortone sig til fordel for ungdommeligt letsind og manglende lyst til at se
ud over øjeblikket.
Begge påmindelser har vi brug for. Både den, der får os
til at nyde øjeblikket, og den, der får os til at tage tiden
i agt. Vi har brug både for alvoren og for letsindet, men
vi står til stadighed i fare for at blive overvældet af en
af delene.
Alvoren bliver let til opslugende bekymring for, hvad
der kan ske - for hvor sårbart livet er, så det bliver angsten for mulige ulykker, der får os til krampagtigt at ville
nyde øjeblikket, mens det endnu går godt. Og overvældet af alvor får vi så brug for at søge tilflugt i ubekymretheden og letsindet; spise, drikke og være glad, som
Prædikeren i Det Gamle Testamente siger det et sted.
Men den grøft, vi så styrer imod, hedder, som samme
prædiker gentager gang på gang: tomhed - med hvad
deraf følger af kedsomhed og behov for adspredelse og
underholdning.
I begge tilfælde er tiden et problem. Når vores liv er
bestemt af angsten for at miste livet, bliver tiden for
kort. Når livet er kedeligt, skal tiden derimod fordrives,
fordi den truer med at blive for lang.
Problemet er, at hvis ikke øjeblikket har betydning ud
over øjeblikket, bliver det enten for risikabelt eller for
kedeligt. Påmindelser som ”livet varer ikke evigt; nyd
det, mens du har det” og ”det er senere, end du tror” er
udmærkede råd, som vi kan minde hinanden om eller
betale mere eller mindre dyrt for at få i bogform, på
kurser og lignende, men de mangler modsigelsen.
Evighedens modsigelse af tiden, det evige livs modsigelse af livet i denne verden. Derfor hjælper de os ikke
med det, vi har så svært ved: at holde fast både i alvoren og i letsindet, men overlader os i stedet til hedensk
livsvisdom om at leve i nuet og tage en dag ad gangen.
En sådan visdom svarer til min daglige erfaring af, at
livet ikke varer evigt. Men det er som bekendt ikke
evangeliets forudsætning.
Evangeliets horisont er fra evighed til evighed. Det
er herfra livet belyses og får betydning, selvom netop
evigheden - og kirkens forkyndelse af den - ofte er blevet beskyldt for at fjerne blikket og betydningen fra
tiden og øjeblikkene.
Skønt det forholder sig omvendt: forventningen om
sommerens lys og varme får ikke foråret til at blegne.

Tværtimod forøger den glæden over tegnene på forår,
over tiden nu, fordi vi ved, hvad de er tegn på. På samme
måde giver det evige liv, som vi kender det i Jesu liv,
død og opstandelse, og som vi fejrer til påske, betydning
til øjeblikkene.
Som sommeren er til stede selv i de spæde forårstegn,
er det evige liv til stede i livet i denne verden. Det er
netop det, vi så ofte synger om i disse uger i Brorsons
smukke vintersalme: ”Her vil ties, her vil bies, her vil
bies, o svage sind! Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.” (DDS 557).
Glædelig påske!
Annemette Nissen

GUDSTJENESTE I DET FRI

2. PINSEDAG DEN 21. MAJ, KL. 11.00
Siden 2008 har sognene Hornbæk, Hellebæk, Gurre
og Tikøb holdt 2. PINSEDAGSGUDSTJENESTE I
DET FRI.
I år vil gudstjenesten finde sted på Østre Stejleplads
(stejlepladsen øst for havnen) i Hornbæk. Præsterne
fra alle de 4 sogne medvirker, samt Hornbæk Pigekor,
Børne- og Ungdomskorene fra Gurre og Tikøb, organisterne Jan Reich, Henrik Schrøder samt trompetisten
Gorm Howald. Gudstjenesten er for alle.
Kom gerne lidt i god tid og medbring evt. klapstol og
madkurv!
NB: Bemærk venligst, at det ikke er tilladt at parkere
på Øresundsvej eller på de små veje i den gamle by.
Der henvises til Vestre Stejleplads og parkeringspladsen ved havnen. Politiet og Naturstyrelsen har gjort os
opmærksomme på, at det er vigtigt for arrangementets
afholdelse at parkeringsreglerne overholdes.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Hornbæk
Kirke.
Menighedsrådene i Hornbæk, Hellebæk,
Gurre og Tikøb

HUSK

GURRE KIRKE FYLDER
100 ÅR DEN 9. JUNI 2018
Vi fejrer det søndag den 10. juni kl. 10
med en stor festgudstjeneste.

Musik i Gurre Kirke
LANGFREDAG DEN 30. MARTS KL. 10.30
G. B. Pergolesi: Stabat Mater

Marianne G. Nielsen

Anna Maria Wierød

Ved den traditionsrige musikgudstjeneste i Gurre
Kirke Langfredag kan man i år høre det kendte og
elskede passionsværk Stabat Mater af den italienske
komponist Giovanni Battista Pergolesi.
Stabat Mater, som er et middelalderligt passionsdigt
om Marias lidelser ved sin søns død, har inspireret
en lang række komponister igennem tiden. Pergolesis
Stabat mater, originalt for sopran, alt og strygeorkester, er nok det kendteste af komponisten, som stilistisk befinder sig i den følsomme overgang mellem
barok og klassik.
Ved koncerten medvirker de to vokalsolister Marianne G. Nielsen, sopran, som har optrådt i Gurre
Kirke flere gange, sammen med den svenske altsanger
Lena-Susanne Norin. Begge sangere har en lang karriere blandt de førende oratoriesangere med utallige
cd-udgivelser samt koncerter i Danmark og Sverige
såvel som det meste af Europa.
Som noget nyt vil Tikøb og Gurre Kirkers Ungdomskor i år medvirke ved koncerten med deltagelse i
udvalgte satser. Koncerten udgør kulminationen på et
længere undervisningsforløb med Marianne G. Nielsen som stemmetræner for koret.
Kor og solister bliver akkompagneret af kirkens organist, Henrik Schrøder på orgel. Sognepræst Annemette Nissen medvirker som liturg.
Ved gudstjenesten vil der endvidere blive læst op af
Jesus lidelseshistorie og sunget fællessalmer.
Der venter publikum en sublim vokal oplevelse ved
langfredagskoncerten i Gurre Kirke med disse to fantastiske sangere i samspil med kirkens eget kor.
SØNDAG DEN 15. APRIL KL. 16.00
Piano og sang ved Kenneth Lauritzen
og Ditte Helene Røeder
Koncerten med sangerinden Ditte Helene Røeder og
pianist Kenneth Lauritzen vil byde på en bred vifte
af sange, der omhandler den tid på året, hvor dagene
bliver længere og lysere. Repertoiret er hentet fra både

Ditte Helene Røeder
og Kenneth Lauritzen
salmebogen og højskolesangbogen med nye arrangementer af Kenneth
Lauritzen. Programmet
vil desuden indeholde
egne kompositioner som
passer ind i stemningen af det spirende forår.
Ditte Helene Røeder er til daglig ansat som kordegn
og kirkesanger i Mårum kirke. Kenneth Lauritzen er
pianist og komponist og er lærer ved Gribskov musikskole, og begge har de optrådt sammen ved flere
lejligheder, bl.a. med stor succes i Tikøb Kirke ved
kulturnatten sidste år.
Man kan læse meget mere om Kenneth Lauritzen på
www.myspace.com/kennethlauritzen
TIRSDAG DEN 22. MAJ KL. 19.30
Forårskoncert i Gurre Kirke
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 afvekslende med værker hentet fra både
det klassiske og det rytmisk repertoire. Ved koncerten medvirker bl.a. Tikøb og Gurre Kirkers Kor, Egebæksvangkoret, kirkesanger Tine Grönlund, fløjtenist
Helene Schrøder, organist Susanne Ketelsen samt
kirkens organist Henrik Schrøder, som har tilrettelagt
koncerten.
Koncerten indleder i år en lang række festlige musikalske begivenheder i forbindelse med fejringen af
Gurre Kirkes 100 års jubilæum. Derfor vil der i programlægningen naturligt være fokus på musik med
udgangspunkt i Gurres natur og historie.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en hyggelig og festlig forårskoncert som
indledning til fejringen af kirkens 100 års jubilæum!

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD

De vandrette stråler fra det skrå vinterlys lister sig ind under de lave grene
på hasselbuskene og ind af mine vinduer og minder mig om at lyset er på vej
tilbage, selvom vi kun lige har passeret midvinter – og spejler sig i de dråber
af væde der hænger på grenene – om kort tid er det blomsterranker der hænger
der og udsender dufte med løfter om forårets komme.
Hvert år inden 1. søndag i advent skal menighedsrådene konstituere sig. Tikøb menighedsråd har konstitueret sig med Lisbeth Dragsbæk som formand
i stedet for Hans Schiønnemann, der skal herfra lyde en stor tak til Hans for
indsatsen i den forgangen periode, de øvrige poster forblev uændret. I løbet
af 2017 blev en del af kirkemuren repareret og resultatet er blevet rigtig flot.
Den megen nedbør i efteråret har medført at afledning af tagvand fra kirkens
tage ikke er tilstrækkelige og vi arbejder på at finde en løsning på problemet,
det vil sikkert medføre noget grave arbejde på kirkegården.
I januar var menighedsrådet inviteret til Nytårskoncert med koret i Fængslet
i Horserød, det er altid en stor og meget speciel oplevelse, vi havde også den
glæde, at en stor del af koret deltog i Sangaftenen, hvor den nye Kirkesangbog,
Salmebogens lillesøster, blev præsenteret. Tak til Hanne Storbjerg for at det
kunne lade sig gøre og til Mikkel, Henrik og Tine for arrangementet, det var
meget lærerigt og underholdende.
I samarbejde med Gurre og Hornbæk menighedsråd har vi startet en Litterær
studiekreds over 4 aftener med Margrethe Tjalve som oplægsholder og mødeleder, de første 2 aftener har været afholdt med stor succes, se mere på kirkens
hjemmeside om de kommende aftener.
Dronningen talte i sin nytårstale om de mange åbne døre, om de næsten for
mange muligheder og valg vi står over for som mennesker – en af de åbne
døre er kirkedøren – den kan man gå ind af og finde lidt ro i et ellers travlt liv,
ved at overgive sig til guds ord og præstens tale – lige der på kirkebænken
forventes der intet andet af dig, end at du er - et lille frikvarter - et pusterum
- hvor hjertet kan finde hvile og tankerne falde til ro.
Forårstiden byder på mange dejlige gudstjenester og arrangementer, blandt
andet Påskefejringer, Konfirmationer, Pinsegudstjeneste og Kristi Himmelfartfejring og selvfølgelig Sogneeftermiddage og den altid populære Sogneudflugt – glæd Jer til det alt sammen.
I ønskes alle et dejligt forår.
På menighedsrådet vegne Lisbeth Dragsbæk

TIKØB OG GURRE KIRKERS BØRNEKOR

Det er en fast tradition i korarbejdet ved Tikøb og Gurre Kirker at mødes til korstævne med andre kor i løbet af vinteren eller foråret for at opleve, hvor dejligt det
er at synge rigtig mange sammen.
I år er ingen undtagelse. I weekenden den 5. - 6. maj mødes Børnekoret med Fredensborg Provstis Børne- og Juniorkor for at finpudse stævnets program, så det
kan blive fyret af ved en forrygende koncert søndag eftermiddag kl. 16. Programmet ved årets stævne er Erik Bjørn Lunds musical ”Snedronningen” efter H.C.
Andersens berømte eventyr. Dette værk er en absolut perle indenfor det danske
rytmiske repertoire for børne- og ungdomskor. Ved koncerten bliver koret akkompagneret af et band bestående af piano, bas og tværfløjte.
Alle de deltagende kor har brugt vinter- og forårsmånederne på at indstudere sangene, som ud over Hørsholm Kirke også opføres i Nivå Kirke den 3. juni og – som
et af årets højdepunkter – ved børnekordagene i Tivoli den 9. juni. Det glæder vi
os til! Herudover medvirker Børnekoret ved de store og festlige familiegudstjenester i Tikøb og Gurre Kirker, som er fast tradition ved kyndelmisse, fastelavn,
palmesøndag mm.
Børnekoret er for børn i ca. 1-4 klasse, som øver hver tirsdag kl. 15.30 i musiklokalet på Tikøb Skole. Der er plads til flere i koret, så alle er velkommen til at møde
op og opleve glæden ved at synge sammen.

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT TIL
ANEMONEØEN I GURRE SØ

Onsdag den 25. 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. Børneklubben mødes hver onsdag i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Det koster ikke noget at være med og alle børn er velkomne.

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE

Skærtorsdag aften den 29. marts, kl. 19.30 holder vi aftengudstjeneste med
altergang. Tidligere sognepræst ved Sthens Kirke i Helsingør Kirsten Knutzen 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!

KONFIRMATIONER 2018

GURRE KIRKE: STORE BEDEDAG DEN 27. APRIL 2018
Mille Bundegaard Erlandsen, Volmersvej 3, 3000 Helsingør
Nanna Lyng Hundrup, Munkegårdsvej 70, 3490 Kvistgård
Kira Kjærsgaard, Fenrisvej 36, 3000 Helsingør
Nicoline Jellev Madsen, Ribevej 9, 3000 Helsingør
Mikkel André Kruse Abildskov, Skindersøvej 103, 3000 Helsingør
Elias Alfred Andersen, Blichersvej 40, 3000 Helsingør
Marcus Sander Hemmje Andersen, Vandværksvej 18, 3490 Kvistgård
Malthe Lucas Nielsen, Hornbækvej 657 B, 3100 Hornbæk
Gustav Stener Pedersen, Borsholmvej 47, 3000 Helsingør
Tobias Justinus Lynggaard Petersen, Harreshøjvej 40, 3080 Tikøb
William Nordberg Vindahl Vever, Grundtvigsvej 13, 3000 Helsingør
Mathias Worsøe, Hornbækvej 477, 3080 Tikøb
TIKØB KIRKE, SØNDAG DEN 29. APRIL 2018
TIKØB KIRKE, KL. 9.30:
Regine Engel Arendt, Bakkegårdsvej 32, 3060 Espergærde
Emma Matilde Skatvedt Dinesen, Ørnholmvej 28, 3070 Snekkersten
Iben Kastbjerg, Sct. Annagade 13.st., 3000 Helsingør
Rose Marie Juhl Martinussen, Bøtterupvej 17, 3100 Hornbæk
Laura Klitgaard Nicolaisen, P. W. Tegnersvej 64, 3070 Snekkersten
Aurora Sophie Randow, Lergravsvej 9 A, 3490 Kvistgård
Nicoline Cecilie Rastorp Reinhardt, Spættevej 1, 3170 Dronningmølle
Astrid Salhauge-Rasmussen, Ørsholtvej 7, 3490 Kvistgård
Dina Ambjørnsen von Voss, Humlebækvej 20, 3480 Fredensborg
Ruben Steen Burton, Lergravsvej 8 D, 3490 Kvistgård
Luca Noah Cerchiaro, Gl. Banegårdsvej 4 B. st. tv., 3000 Helsingør
Andreas Suhr Christiansen, Lergravsvej 7 H, 3490 Kvistgård
Tristan Vilsbæk Kongstad, Nørrevej 55, 3070 Snekkersten
Andreas Smith-Hall, Gurrevej 524 A, 3080 Tikøb
TIKØB KIRKE, KL.11.30
Mathilde Johanne Boesen, Hornbækvej 443, 3080 Tikøb
Ourania Kayhinioti-Pettersson, Sivsangervej 41, 3080 Tikøb
Timian Marie Kjærgaard, Esrum Søvej 26, 3080 Tikøb
Dagmar Rosa Richter Lassen, Egehøvs-Åsen 12, 3230 Græsted
Signe Haugaard Møller, Danstrupvej 41, 3080 Tikøb
Lærke Lund Stokholm, Roarsvej 5, 3080 Tikøb
Christian Gudmandsen, Vøggsvej 3, 3080 Tikøb
Sebastian Lagergreen Hansen, Helgesvej 3, 3080 Tikøb
Lukas Smidt Jacobsen, Fuglebakkevej 8, 3140 Ålsgårde
Mathias Pihl, Lottesmindevej 1, 3080 Tikøb
Patrick Sylvander, Harreshøjvej 21, Harreshøj, 3080 Tikøb

INDSKRIVNING AF
KONFIRMANDER 2018/2019
ONSDAG DEN 28. FEBRUAR, KL. 16 - 18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb.
DÅBS/NAVNEATTEST MEDBRINGES

KONFIRMATIONER 2019
TIKØB KIRKE. STORE BEDEDAG DEN 17. MAJ, KL. 9.30 OG KL. 11.30.
GURRE KIRKE. SØNDAG DEN 19. MAJ, KL.10.00

LITTERÆR STUDIEKREDS

Indleder og ordstyrer: Margrethe Tjalve
Deltagerne får udleveret baggrundsmateriale samt et resumè af bogen på selve
aftenen. Margrethe Tjalve vil gennemgå dette materiale som indledning, derefter
vil der blive diskussion om bogen i grupper og sluttelig en samlet diskussion.
ONSDAG DEN 21. FEBRUAR, KL.19.30 I GURRE KIRKE,
GURREVEJ 321, 3000 HELSINGØR
Margrethe Tjalve: Iseskrog. Romanen fortæller om
Gertrud Rask, gift med Hans Egede; bogen bygger på
et grundigt historisk studium af deres liv i Grønland.
Hertil kommer, at den udspiller sig i brydningstiden
i 1700-tallet, en tid, der bevægede sig fra en kirkelig
ortodoksi eller rettroenhed i læregrundlaget til en friere, mere følelsesfuld religiøsitet (herrnhutterne) og
en friere fornuftspræget tankeflugt i oplysningstiden,
hvor Ludvig Holberg er et eksempel. Grønlændernes
tro på hjælpeånder og naturguder er endnu et aspekt.
Hvad er tro, og hvad er i grunden et menneske?
Mindeplade på Nikolaj Kirke i København.

SOGNEEFTERMIDDAGE
I KIRKELADEN I TIKØB

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

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. Kom og hør om denne verdenshistoriske
begivenhed - en ”undtagelse” i historien fra, hvordan det gik jøderne andre steder
i Europa.

SOGNEUDFLUGT DEN 25. MAJ 2018

Valdemar Atterdag og Gurre
hører sammen – og da Gurre
Kirke, Sct. Jakobs Kirke, fylder 100 år den 9. juni 2018, vil
vi i år gå i Valdemarernes spor
og lade sogneudflugten gå til
Vordingborg.

PROGRAM
8.00: Afgang Gurre Kirke
8.10: Afgang Tikøb Kirke
8.15: Afgang Kvistgård /Nyvej
10.00: Morgensang og rundvisning i Vor Frue Kirke i Vordingborg
11.00: Rundvisning på Borgmuseet i Vordingborg
12.15: Middag på Hotel Valdemar
14.00: Afgang fra Vordingborg
15.00: Kaffe og Kage på Hotel Villa Galina i Gisselfeltskovene
16.00: Afgang Villa Galina
18.00: Forventet hjemkomst
Turen koster 450 kr. og inkluderer bus, entré, guidning, middag, eftermiddagskaffe med kage. Drikkevarer til middagen er ikke inkluderet.
Tilmelding til sognepræst Annemette Nissen.
Tlf: 49758002 eller mail jan@km.dk

ONSDAG DEN 14. MARTS, KL.19.30 I KIRKELADEN,
PRÆSTEVÆNGET 14, TIKØB
Selma Lagerlöf: Jerusalem. Også i forbindelse med denne roman er det interessant
at følge temaer fra Selma Lagerlöfs liv og bøger. Selma Lagerlöf har talrige gange
behandlet temaet hjemstavn og hjemløshed, bl.a. i Gösta Berlings saga, i Mårbacka eller Familien Lövenskjöld. Tiden er naturligvis også vigtig: I Jerusalem
er fattigdommen i Sverige ved århundredskiftet grunden til, at så mange bønder
emigrerede. Bogen udspiller det store spørgsmål om at høre hjemme et sted og at
være tro. Hvad betyder det?
ONSDAG DEN 18. APRIL, KL.19.30 I GURRE KIRKE,
GURREVEJ 321, HELSINGØR
Anna Lise Marstrand-Jørgensen: Hildegard 1. Hildegard af Bingen (1098-1179)
blev en berømt nonne og abedisse og var både kendt for sine politiske evner som
for sine kunstnerisk-religiøse syn og kompositioner. Romanen udkom adskillige
år efter at man havde ”opdaget” Hildegards komposioner og syner og hendes
betydning for især nonnerne, men derigennem også kvinderne i middelalderen.
Hildegard 1 lægger tråde ud til den voksne kvinde, men stiller i øvrigt spørgsmålet
om, hvad der får en lille pige til at ønske sig et liv som nonne.

Menighedsrådet konstituerede sig ved det sidste møde i november 2017 som
i forrige periode dvs.: Formand Mette B. Joanesarson, næstformand Heidi
Knudsen, kontaktperson Ove Leth-Sørensen, kasserer Palle Sort, menighedsrådsmedlem Lars Knudsen samt præsterne Annemette Nissen, Mikkel Togsverd
og Hanne Storebjerg der er fødte medlemmer af menighedsrådet. Orla Johansen
er kirkeværge og Mikael Krohn Jensen er bygningskyndig.
Hele december måned var i julens tegn med adventssøndagene og helligdagenes
dejlige arrangementer i kirken. Kirken var pyntet flot med juletræer ude som inde og vores oplyste kirke i december var et vældig flot at skue i den mørke tid. På
kirkegården var det pyntet flot med gran af vores graver Martin Nielsen-Gotsæd
Menighedsrådet glæder sig rigtigt meget til at tage fat på endnu et år – og hvilket
et år der venter os! Året der vil stå i Gurre Kirkes 100 års jubilæum. Der er fuld
gang med planlægningen - ude som inde. Fældningen af de store birketræer
omkring kirken er slut, det har givet meget mere lys til kirken, og det kom rigtig
til syne her i december måned, hvor kirken var oplyst i anledning af julen. Her i
januar måned er kirken så blevet kalket indvendig, og der er foretaget malerarbejde i bl.a. våbenhuset. Vi glæder os til at åbne igen til fastelavnssøndag, hvor
der er familiegudstjeneste med tøndeslagning.
Vi ser nu frem til alle forårets arrangementer og gudstjenester. Sandwichgudstjenester, familie-gudstjenester og gudstjenester i forbindelse med påsken kan
der læses om andet sted i kirkebladet.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!
Mette B. Joanesarson

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE

Tirsdag den 6. marts og tirsdag den 17. april, kl. 17.30.
Gudstjenesterne er ved Mikkel Togsverd og efter gudstjenesterne er der sandwich
og hyggeligt samvær. Alle er meget velkomne!

LEONARD COHEN I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 11. MARTS, KL. 16.00 holder vi et
arrangement i Gurre Kirke med temaet: ”Leonard Cohen,
poet og komponist”
Det er sognepræst dr.theol. Anders Kingo og domorganist Bo Grønbech, der er gået sammen om projektet.
Det er lidt over et år siden, at den canadiske poet og
komponist døde i sit hjem i San Francisco. Han blev
efter få dage gravsat i det jødiske familiegravsted i sin
fødeby Montreal. Først adskillige dage efter underrettedes offentligheden. –
Om ham udtrykker Anders Kingo følgende - Han var en mand af ånd. Han
berigede i over halvtreds år verden med en lang række sange, digte og prosatekster, hvis skønhed, kunstneriske udtryk, sanselighed, åndelighed er helt og
aldeles unik. Og ganske som hans poetiske tekster er båret af ånd, er poesien
båret frem af en særegen såvel traditionsbåret som original musik, der som
tjenende poesien forstærker dens skønhed.
Dette forunderlige univers, skabt af ord og toner, inviteres tilhørerne ind i ved
hjælp af tekst- og musikanalyse, ligesom mesteren selv vil komme til orde ved
hjælp af en CD afspilning. Der er fri entré og menighedsrådet er vært ved et
glas vin eller en kop kaffe.

PALMESØNDAG
I GURRE OG TIKØB KIRKER

Palmesøndag den 25. marts holder vi PÅSKEFAMILIEGUDSTJENESTE i
Gurre Kirke, kl. 10.30 og i Tikøb Kirke, kl. 14.00.
Vi skal se dukketeateret ”Nifingers Gospel Magic & Events” påskeforestilling
2018. I år er Bedstefar, Anna og Henrik de gennemgående figurer, der fortæller om
begivenhederne omkring påske og i særdeleshed forbryderen Barrabas historie.
Under gudstjenesterne medvirker Kirkernes Børne- og Ungdomskor og efter
gudstjeneste er alle velkomne til fejring, hvor vi skal synge forårssange, male
påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle påskelege.

NYT FRA HORSERØD

December måned var en god tid i Horserød med mad nok, nok gaver til børnene
og julehjælp nok. Vi har haft mange børn i fængslet, som har fået gavekort til
BR på 200 kr., og hvad vi ellers har kunnet finde af julegaver.
Vi har den gode tradition, at menighedsrådene kommer til nytårskoncert i fængslet, og som sædvanlig havde vi en hyggelig aften sammen.
Hanne Storebjerg, Horserød Fængsel

