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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.

Fængsels- og sognepræst: Hanne Storebjerg
tlf. 72 55 20 38 / mobil: 29 25 06 49.
E-mail: hans@km.dk

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.
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Præsten har ordet
TILLYKKE MED GURRE KIRKE´S 100 ÅRS JUBILÆUM
Enhver historie har sin begyndelse. Det har Gurre Kirke
også. Engang lå der i Gurre - overfor det sagnomspundne Gurre slot - en romansk kirke. Ifølge kilderne blev
den flittigt brugt af Valdemar Atterdag, som havde sit
Himmerige her. Vi ved han foretog flere pilgrimsrejser
til den pavelige kurie i Avignon, og med sig hjem bragte
han flere relikvier til kirken, som var viet til Sct. Jacob.
Med reformationen forsvandt kirken og i dag ses kun
fundamentstenene tilbage.
Da moderkirken i Tikøb, bygget af munkene på Esrum
kloster i 1200 tallet-én af vore ældste og bedst bevarede
teglstenskirker - lå langt fra Gurre - opstod der hos folk
i Gurre det ønske at få egen kirke igen. Så medens 1.
verdenskrig rasede i Europa nedsatte man i Gurre et
byggeudvalg, som skulle skaffe penge og stå for opførelsen af den nye kirke. Der blev samlet ind ved dørene,
fonde gav penge, det gjorde også den daværende kong
Christian den X. Tikøb kommune stillede grunden nedenfor kirken til rådighed og man kontaktede datidens
førende arkitekt Carl Brummer. Da han ankom i sit
automobil til det første byggemøde fortæller han selv
følgende: ”Byggegrunden lå i en sænkning nær Nyrup
hegn. Da vi står nede i sænkningen og ser på den påtænkte byggegrund, søger mit blik op til højdedraget i
skovens udkant og den tanke kommer til mig, at her i
Danmark har vi altid lagt vore kirker på højdepunkter,
og jeg siger da: Når man kommer ad vejen der, peger
jeg, vil man når kirken ligger her komme til at se ned
på den, men man skal se op til en kirke. Den tanke
greb pastor Kaae med stor varme mens bønderne, som
skulle levere gratis kørsel af materialer så lidt sure ud.
Heldigvis sejrede Kaae og jeg fik stærk støtte af formanden for menighedsrådet, direktør Johannes Borch,
som var levende interesseret i kirkens opførelse. Nu
gjaldt det om, at få skovvæsenet til at afse grunden ved
højdedraget, det var ikke nogen let sag, da det nødigt
afgiver så meget som en tomme af sine arealer. Men
der blev mageskiftet med statsskovvæsenet, der i stedet fik et nordligere beliggende bakkedrag. At kirken
fik den beliggenhed den fik, skyldtes ikke alene Carl
Brummer. De historiske kilder viser, at tanken om at
bygge på Spidsbjerg Bakke var opfundet, før han kom
ind i billedet. Den 30 maj 1917 blev fire munkesten
fra det længst forsvundne Sct. Jacobs kapel ved Gurre

Slot lagt som symbolske grundsten under den festlige
grundstensnedlæggelse. Under udgravningen til kirken
havde man fundet en stor sten, som blev stillet foran
indgangen til kirken. Den bærer inskriptionen: ”Denne
sten fandtes på den gamle offerplads, hvor grundstenen
30. maj 1917 blev lagt til Gurre St. Jacobs kirke, der
blev indviet 9. juni 1918”.
Søndag den 9. juni 1918 blev arkitekt Brummers smukke, lyse kirke taget i brug. Siden har den fejret både sit
25 års - sit 50 års - sit 75 års jubilæum og den 10. juni i år
glæder vi os til at fejre Gurre Kirkes 100 års jubilæum,
med en stor festgudstjeneste, festreception, udgivelse
af et festskrift, koncerter, foredrag etc. Gennem 100 år
har Gurre Kirke betaget mange mennesker med dens
smukke beliggenhed i Nyrup Hegn med udsigt til den
sagnomspundne egn, hvor så mange af vore store digtere har fundet inspiration.
Dens hvide, enkle udstråling og dens lyse indre med
dens asketiske indretning og gode akustik har gennem
100 år dannet rammen om søndagens gudstjenester,
dåb, konfirmationer, vielser og begravelser, mennesker
til glæde, håb og trøst.
Skønt sognet ikke er stort har trofastheden overfor
Gurre Kirke gennem årene og i familierne været stor,
hvilket også kirkegården vidner om. De mange, der har
været ansat ved kirken, dens præster, organister, sangere, gravere og kirketjenere har været det med stolthed og stor er taknemmeligheden over de mange som
gennem generationer har ydet en uvurderlig indsats i
Menighedsrådet.
Som kirkens sognepræst gennem 27 år vil jeg ønske
Gurre Kirke tillykke med de ord som Sjællands biskop
Harald Ostenfeld indviede kirken med for 100 år siden med håbet om, at de fortsat må gælde i de næste 100 år:
Velsign, Herre, disse mure. Velsign ordets forkyndelse
fra prædikestol, døbefont og alterbord. Velsign dine
tjenere. Velsign de unge, som her bekræfter deres dåb.
Velsign brudgom og brud og velsign dem, som herfra
bæres til deres grav. Lad lyset fra din opstandelse stå
op over deres grave. Velsign vort folk og fædreland,
dem, der har ansvaret i vort land, velsign kongehuset
og os alle.
Hjertelig tillykke!
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

Gurre Kirke fylder 100 år
GURRE KIRKE FYLDER 100 ÅR DEN 9. JUNI 2018
SØNDAG DEN 10. JUNI 2018, KL. 10 fejrer vi
Gurre Kirkes 100 jubilæum med en stor festgudstjeneste. Biskop Lise-Lotte Rebel vil være dagens prædikant og kirkens præster vil medvirke. Vores dygtige
Ungdomskor vil sammen med trompetisten Niels Jørn
Jessen synge og spille musik, som er komponeret specielt til lejligheden af organist og komponist Merethe
Kuhlmann, Dyssegårdskirken i Hellerup.
Der spilles trompetmusik fra tårnet fra kl. 9.30 - 9.45 og
igen efter gudstjenesten ved tidligere musikere fra Den
Kgl. Livgardes Musikkorps
På pladsen neden for kirken vil der være rejst et stort
festtelt, hvor der er planlagt en festlig reception med
musik, taler, mad og drikke. Valdemarsrytterne vil ride
fra Gurre Slotsruin og flankere indgangen til festteltet
fra kl. 11.30.
I forbindelse med jubilæet vil der blive afholdt koncerter og foredrag og et festskrift udkommer på dagen.
Programmet for jubilæumsfejringen ser således ud:
KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 10. MAJ,
KL. 10.30 holdt Fængselskirken 100 års jubilæet med
gudstjeneste ved fængselspræst Hanne Storebjerg og
fangekoret ved Horserød Statsfængsel. Efter gudstjenesten var der festligt traktement. Mange gratulanter
deltog.
TIRSDAG DEN 22. MAJ, KL. 19.30: Jubilæumsforårskoncert. Ved koncerten medvirker bl.a. Tikøb og
Gurre Kirkers Kor, Egebækvangskoret, kirkesanger Tine Grønlund, organist Susanne Ketelsen, fløjtenist Helene Schrøder, samt kirkens organist Henrik Schrøder.
Under koncerten vil man kunne høre de berømte sange
om Gurre, skrevet af H. C. Andersen, B. S. Ingemann
og Halfdan Rasmussen. Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. Der er gratis adgang
til koncerten. Kom og byd sommeren velkommen og
nyd den smukke udsigt fra kirketrappen.
SØNDAG DEN 27. MAJ, KL. 15.00: Tidligere bassist i Sjællands Symfoniorkester Ete Forchhammer
vil gennemgå I. P. Jacobsens berømte ”Gurresange”
(ca. 1870) som den østrigske komponist Arnold

Schönbergs skrev musik til. Oprindeligt et korværk,
som voksede til det mægtige symfoniske værk ”Gurrelieder” for solister, kor og et kolossalt orkester. Vi vil
undervejs høre forskellige prøver på den berømte musik
og på storlærred se afsnit fra værkets opførelse i Leipzig
med bl. a. Stig Fogh Andersen som den temperamentfulde Kong Valdemar og Mariss Jansons som dirigent.
Der er gratis entré og undervejs er menighedsrådet vært
ved et glas vin.

JUBILÆUMSKONCERTER
I GURRE KIRKE
I forbindelse med Gurre Kirkes 100 års jubilæum
afholdes der en serie orgelkoncerter, hvor alle nulevende tidligere organister er inviteret til at give
en koncert på kirkens dejlige orgel. Koncertrækken
indledes af kirkens nuværende organist.
TIRSDAG DEN 29. MAJ KL. 19.30:
Henrik Schrøder, Tikøb og Gurre Kirker.
Værker af bl.a. César Franck, Jean Langlais og
Jehan Alain
TIRSDAG DEN 5. JUNI KL. 19.30:
Else-Marie Kristoffersen, Fredensborg Slotskirke.
Værker af bl.a. César Franck, Johs. Brahms, Louis
Vierne og G. Litaize
TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 19.30:
Finn Evald, tidl. Roskilde Domkirke. Værker af
W.A. Mozart, César Franck og Louis Vierne
TIRSDAG DEN 19. JUNI KL. 19.30:
Flemming Friis, Nathanaels Kirke, Amagerbro.
Værker af César Franck, Ch.-M. Widor, R. Langgaard og Fl. Friis.
Der er fri entré ved alle koncerterne.

ønsker alle en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Mens disse linjer skrives har vi det dejligste forårsvejr, faktisk sommervejr ifølge meteorologerne, så da jeg arbejdede i haven forleden, kom
jeg til at tænke på ”Den gamle skærslippers forårssang ” og den mindede
mig om skærsliber Hans, der havde vinterlogi i mit barndomshjem, når
vejret på landevejen blev alt for strengt. Han lærte mig at lappe dæk, da
jeg bare var 10, ganske nyttigt, ude på landet. Hos os boede også Gunnar, han gik til hånde for kost og logi, men fik ellers pension, og cyklede
hver onsdag og søndag aften på Grillen og købte en bakke flødeboller.
Han var noget tung i det, men en slider og god til det tunge arbejde.
Arbejdet hos os, gav ham et meningsfyldt liv og et sted at være. Guds
hus har mange boliger, men er der mon plads til en Hans og en Gunnar
i vores samfund i dag, til de handicappede og svage, for slet ikke at tale
om Muhammed og Ali. Hvis de ikke lige passer ind i det strømlinede,
effektive og gennem digitaliserede samfund af i dag - er der så plads
til dem - og kan vi forsat bryste os af at være hjælpsomme, imødekommende og rummelige?
I denne tid arbejder Menighedsrådet med at få lagt budget for 2019. Ligningsmidlerne er de samme, selv om udgifterne ikke bliver mindre. For
eksempel er udgiften til udbringning af Kirkebladet steget betragteligt.
Sidst blev der afprøvet en anden løsninger på udbringning, det fungerede
desværre ikke tilfredsstillende, det beklager vi naturligvis.
I april havde vi Provstesyn. Kirken og Kirkegården, Præstegården og
Kirkeladen blev gennemgået. Vi fik ros for den måde vi passe Kirken
og vores øvrige bygninger på, det er vi naturligvis glade for. Tikøb Kirke
er den ældste kirke i Helsingør Provsti med sine næste 850 år, så det
er da noget at værne om. Lige om lidt skal vi også fejre at Gurre Kirke
bliver 100 år. Der er planlagt mange arrangementer i den anledning, læs
mere om det andet steds i bladet- og kom gerne og deltag så det bliver
rigtig festligt.
I ønskes alle en dejlig sommer.
På menighedsrådet vegne Lisbeth Dragsbæk

KONCERT I TIKØB KIRKE

KLAVERTRIO SØNDAG DEN 26. AUGUST KL. 16
MOZART OG TCHAIKOVSKY
Der venter publikum en musikalsk oplevelse på internationalt niveau, når de tre musikere Emil Gryesten, Aleksander Kølbel og
Jerome Fruchart gæster Tikøb Kirke.
Der er gratis adgang til koncerten, men publikum har ved udgangen
mulighed for at give et frivilligt bidrag til musiklivet i kirken.
Efter koncerten er der en lille reception i Kirkeladen, hvor publikum
vil have lejlighed til at hilse på de optrædende musikere.

TIKØB

* Budgettet er ikke revideret

GURRE

TILLYKKE GURRE KIRKE – TILLYKKE GURRE SOGN!
Nu er der ikke længe til – det er næsten som juleaften – vi kan næsten
ikke vente med at fejre Gurre Kirkes 100 års fødselsdag!
Gurre Kirke er klar! Menighedsrådet er klar!
Kirken er blevet kalket indvendig i januar, malerarbejdet af bl.a. døre
i våbenhuset er klaret, kirkegården er blevet forårs/sommer klar, så nu
venter nogle spændende måneder, hvor koncerter, foredrag og ikke
mindst festgudstjenesten venter.
Den 10. juni 2018 bliver en helt fantastisk dag.
Vi starter med festgudstjeneste kl. 10 og bagefter holdes der reception
på pladsen overfor kirken, hvor der i dagens anledning vil være stillet
telt op.
Kom og vær med til at fejre dagen med os, for Gurre Kirke var – er – og
vil altid være hele sognets kirke!
2018 står i jubilæets tegn, og alle arrangementerne findes beskrevet i
dette kirkeblad.
Det er et meget varieret jubilæumsprogram, og vi glæder os til at se jer.
Nu er 100 år er jo ingen alder og Gurre Kirke er klar til de næste 100 år!
I foråret har vi haft provstesyn. Syn af kirke og kirkegård holdes hvert
år, men hvert 4. år deltager provstiet med deres bygningskyndige. Der
var ros for, hvordan vi holder kirken og kirkegården. Vi prøver også hele
tiden at udvise ’rettidig omhu’ så der ikke pludselig kommer skader, der
er omkostningstunge. Derfor har vi et ønske om i nærmeste fremtid at få
fjernet alger fra kirken udvendig og efterfølgende kalkning.
Til efteråret vil Gurre Menighedsråd aflægge beretning for året 2017.
Men allerede nu er det muligt at læse beretningen, der findes på Gurre
Kirkes hjemmeside.
Gurre Menighedsråd ønsker alle en god sommer og tillykke med VORES
KIRKE!
Mette B. Joanesarson

* Budgettet er ikke revideret
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Gudstjenester
Koncerter + arrangementer
Kirkelige handlinger
I alt
Indsamlet i kirkerne
Det danske Bibelselskab
Folkekirkens Nødhjælp
KFUM/KFUK
Mission blandt hjemløse
Dansk Flygtningehjælp
Fattigbøssen
I alt kr.

FORÅRETS KONFIRMANDER

TIKØB

GURRE

3.103
1.246
1.684
6.033

1.834
347
2.043
4.224

TIKØB
215,00
156,00
360,00
445,00
1.887,00
191,50
3.254,50

GURRE

BØRNEKLUBBENS TUR TIL ANEMONEØEN
ONSDAG DEN 25. APRIL
953,50
3.538,00
4.491,50

VALDEMARSRIDT LØRDAG DEN 16. JUNI

For 28. 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. Herfra rider følget til Middelaldermarkedet på Esrum Kloster,
hvor dagen festligholdes med opvisning. Dagen slutter med taffel i
Havreholm. Kom og vær med. Det er en begivenhedsrig tradition!

NYT FRA HORSERØD

TIKØB KIRKE
Søndag den 29. april, kl. 9.30

TIKØB KIRKE
Søndag den 29. april, kl. 11.30

GURRE KIRKE
Store Bededag den 27. april, kl.10.00

Vinteren har været hård i Horserød. Vi har været syge på skift i flere
omgange. Men endelig er solen kommet og har løftet os op. En af de
indsatte siger: Solen er livets lykkepille. Det passer til nogen mennesker.
Andre føler, solen forstærker mørket indeni. Men kirkens kor glæder
sig til jubilæumsgudstjenesten d. 10. maj i Gurre. Vi har været til sandwichgudstjeneste, så alle har set kirkerummet, og i dag har vi gennemgået kirken i vores studiekreds, så vi er ordentlig forberedte.
Hanne Storebjerg, Institutionen Nordsjælland, Horserød Fængsel,

