NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Når disse linjes læses, håber jeg, vi har fået regn! For mens de skrives, er det
rigtig varmt og knas tørt - det er lige strengt nok, for mennesker og dyr, især for
dem, der har deres udkomme af jorden, i mark, gartneri og haver, det er knap
besværet værd at høste, men høstes skal der, og halmen skal bjerges, så er vi
klar til at så igen. Aldrig har jeg dog set så meget kernefrugt, og aldrig har mine
blåbær og brombær smagt så godt, det kan man da glæde sig over, og det man
alligevel ikke kan gøre noget ved, det kan man jo ligeså godt glæde sig over
- som min gamle mor siger!
De dejlige sommeraftener har givet mulighed for mange strandture med madkurven - en dukkert – og tid til nærvær og samvær med familie og venner.
Det er for resten et tema i tiden, det med samvær og nærvær og ikke mindst
fællesskab. Det er igen ved at blive populært med små kollektiver – bofællesskaber mellem gode venner eller på tværs af generationer. Mange oplever, at
de har god hjælp af hinanden, og at man kan bruge fællesskabet til noget. Det
moderne velfærdssamfund kan ikke stå alene, samfundet er ikke løsningen på
alle pasningsopgaver og ensomhed og sociale problemer – måske fællesskabet
mellem venner og i familien er det?
I den moderne Folkekirke er diakoni – altså kirkens omsorgstjeneste - udtrykt
gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab og kampen for retfærdighed,
ikke så fremtrædende mere, som det var for nogle årtier tilbage – det område
er for en stor dels vedkommende overtaget af samfundet og sundhedsvæsenet
– måske det er på tide at kirken tager noget af det tilbage. Vi kan jo starte søndag formiddag, i den store røde bygning oppe på bakken, præsten, organisten,
kirkesangeren og kirketjeneren er der allerede – alle vi andre er også hjertelig
velkomne, i fællesskabet om at høre Guds ord.
I er også meget velkomne til Høstgudstjeneste og høstfrokost den 9. september,
selvom høsten har været elendig, så er den forhåbentlig kommet i hus, og det er
jo også værd at fejre. Menighedsrådet er vært ved frokosten og samtidig holder
vi Menighedsmøde, hvor vi fortæller lidt om årets gang. I kan også glæde jer
til det væld af dejlige aktiviteter, der er beskrevet her i bladet, Kulturnat, Sogneeftermiddage, studiekreds og børneklub, foruden en række dejlige koncertoplevelser, i den forbindelse håber vi at kunne sende en flok piger fra vores dygtige
ungdomskor til London på en lille studie og koncerttur, hvis altså vi får samlet
penge nok ind – det håber vi på. Med disse ord ønskes I alle et dejlig efterår.
På menighedsrådet vegne
Lisbeth Dragsbæk

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST I TIKØB
Søndag den 9. september, kl.10.30 holder vi høstgudstjeneste og høstfest i Tikøb. Vi begynder med gudstjeneste i Tikøb Kirke. Kirken vil
være pyntet i alle høstens farver, Kirkernes Børne- og Ungdomskor,
trompetisten Niels Jørn Jessen og Spejderne fra Tikøb vil medvirke.
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 er der festlig ”HØSTFROKOST”, i Kirkeladen,
hvor Menighedsrådet er værter og undervejs vil fortælle lidt om, hvad
vi foretager os i Kirken og Kirkeladen. Børne- og Ungdomskoret vil
synge og sammen vil vi synge nogle af vore dejlige sensommersange
fra Højskolesangbogen.
Tag familien og naboerne med og vær med til en festlig høstfest!

KULTURNAT I TIKØB
FREDAG DEN 21. 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. I kirken synger Kirkens Børneog Ungdomskor under ledelse af Henrik Schrøder. Man er også velkommen i
kirketårnet, hvor man bl.a. kan se det gamle urværk og kirkens store malmklokker fra 1700 tallet.
I Kirkeladen er der fernisering på en udstilling med malergruppen ”Naivisterne”
fra Helsingør. Kunstnerne vil være tilstede og vil kl. 19.30 fortælle om deres
billeder. Menighedsrådet byder på et glas.
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-/SALME
RYTMIK I
TIKØB KIRKE
Baby-salmesang i Tikøb
Kirke: Hver torsdag kl.
10.15 er der babysalmesang
i Tikøb Kirke. Vi synger,
danser og pusler om de små,
og bagefter hygger vi sammen over en kop kaffe. Alle med babyer fra ca. 2-10
måneder er velkomne. Holdet starter 16. august.
Salmesang og rytmik: Hver torsdag kl. 9.15 er der et tilsvarende hold for de
ca. 1-3-årige. Dette hold starter 30. august.
Kontakt kirkesanger Tine Grønlund tlf. 6068 0602 for mere info og tilmelding.
Tine Grønlund, Kirkesanger og sangpædagog, Tikøb og Gurre kirker

BØRNEKLUBBEN I TIKØB
NU SKAL DU BARE HØRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BØRNEKLUBBEN starter igen ONSDAG DEN 5. 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

DE NYE KONFIRMANDER
De nye konfirmander begynder undervisningen TORSDAG DEN 6. SEPTEMBER i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb.
HOLD I : TIRSDAGE 8.00-9.20
HOLD II: TORSDAGE 8.00-9.20
HOLD III: TORSDAGE 14.30-15.30
Der er KONFIRMANDINTRO FOR ALLE FORÆLDRE OG
KONFIRMANDER.
SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER, KL.10.30 I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER, KL.10.30 I GURRE KIRKE.
Vi mødes til gudstjeneste, og derefter er der orientering og traktement i kirkerne.

SOGNEEFTERMIDDAGE I KIRKELADEN
FREDAG DEN 28. SEPTEMBER, KL. 14.30: Margrethe Tjalve vil fortælle om
sin bog ”Iseskrog”, der udkom i slutningen af 2017, og som handler om Gertrud
Rask og Hans Egede og deres liv som missionærpar i Grønland. Margrethe
Tjalve er pens. lektor fra Helsingør Gymnasium og bor i Espergærde.
FREDAG DEN 26. OKTOBER, KL. 14.30: ”Nysgerrig på en ordentlig måde”.
Igennem en menneskealder har kulturjournalist og anmelder ved Frederiksborg
Amtsavis Knud Cornelius formidlet sine oplevelser af tidens teater, kunst og
litteratur til glæde for mange nordsjællændere. Denne eftermiddag vil Knud
Cornelius tage os med på en rejse gennem sit lange journalistliv og bl.a. forholde
sig til den aktuelle debat om presseetik. I fortællingen vil Knud Cornelius også
inddrage en række pressefotos, som han i øjeblikket er ved at samle til en bog,
som giver et interessant indblik i vores samtidshistorie.
FREDAG DEN 30. NOVEMBER, KL. 14.30: Pianist, forfatter, foredragsholder fhv. konservatoriedocent og -prorektor Claus Jørgensen, Århus, vil denne
eftermiddag underholde os med velkendte toner på klaveret, muntre og oplysende fortællinger og fællessang. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.
FREDAG DEN 14. DECEMBER, KL.14.30: JULEFEST med sang, musik,
julekaffebord, godter og underholdning. Juletræet vil være pyntet, og så skal vi
naturligvis spille årets julebingo

EFTERÅRSUDSTILLING
I KIRKELADEN
21. SEPTEMBER - 23. OKTOBER
Malergruppen ”Naivisterne”, Helsingør
Der er FERNISERING FREDAG DEN 21.SEPTEMBER TIL KULTURNATTEN I TIKØB,
KL.19-21, hvor kunstnerne vil være tilstede og
hvor Menighedsrådet byder på et glas.

LITTERÆR STUDIEKREDS
I GURRE OG TIKØB SOGNE
Sidste år begyndte den litterære studiekreds ved lektor Margrethe Tjalve, som
viste sig at have stor tilslutning. Derfor vil studiekredsen fortsætte igen i år.
Studiekredsen vil finde sted i Kirkeladen, Præstevænget 14, Tikøb. Deltagerne
vil få udleveret baggrundsmateriale samt et resumé af bogen på selve aftenen.
Materialet vil blive gennemgået af Margrethe Tjalve som indledning, derefter
vil der blive diskussion om bogen og sluttelig en samlet diskussion. Undervejs
serveres der et glas vin og en kop kaffe og det koster ikke noget at deltage.
ONSDAG DEN 3. OKTOBER, KL.19.30: Linn Ullmann:
De urolige ( Ingmar Bergmanns 100 år´s jubilæumsfilm)
ONSDAG DEN 7. NOVEMBER, KL.19.30: Kirsten Thorup:
Kærlighedens erindringer
ONSDAG DEN 9. JANUAR, KL.19.30: Ida Jessen:
Dr. Baggesens anagrammer Linn Ullmann: De urolige
ONSDAG DEN 6. FEBRUAR, KL.19.30: Jòn Kalman Stefánsson:
Nogenlunde på størrelse med universet
ONSDAG DEN 6. MARTS, KL.19.30: Martin A. Hansen: Løgneren
Det kræver ikke særlige forudsætninger at være med. Dog er det en fordel at
have læst bogen. Vel mødt!

HISTORISK VANDRING PÅ GURRE
KIRKEGÅRD OG MENIGHEDSMØDE!
Søndag den 14. oktober 2018
i forlængelse af højmessen kl. 10.30 i Gurre Kirke
Efter højmessen vil vi gå en tur rundt på kirkegården og se de gamle
og spændende gravsteder, der er en del af Gurre Kirkes historie. Mange
spændende historier har set dagens lys i forbindelse med arbejdet med
bogen om Gurre Kirke i anledningen af kirkens 100 års jubilæum. Sognepræst Annemette Nissen vil være dagens fortæller.
Gurre Menighedsråd vil derefter til en kop kaffe aflægge beretning om
menighedsrådets virksomhed i 2017 samt rådets planer for 2018 og frem.
Yderligere vil der blive en kort gennemgang af sidste årsregnskab og det
kommende års budget.
Vi håber, at se mange, så vi kan høre, hvad I i sognet har af ønsker og
ideer til Gurre Kirke i fremtiden. Ja de næste 100 år.
Så støt op om Gurre Kirke og vær med til at gøre den endnu mere
levende. Gurre menighedsråds beretning 2017 er at finde på kirkens
hjemmeside. www.gurrekirke.dk. Menighedsrådet ser frem til at se jer.
Dagsorden for menighedsmødet
1: Valg af dirigent og referent
2: Gurre Kirkes beretning
3: Gennemgang af årsregnskab 2017 og budget 2018.
4: Forslag til initiativer. Kritik positiv som negativ af kirkens aktiviteter.
5: Evt.

NYT FRA HORSERØD
Ligesom alle andres steder har det været meget varmt i Horserød især om natten i barakkerne. Det har forstyrret de indsattes nattesøvn. Det har været en lidt
anderledes sommer end sædvanligt, fordi jeg har været sygemeldt på grund af
et brækket ben. Heldigvis har vi vores frivillige præst Bjarne, som hver uge
har haft studiekreds, gudstjeneste og de samtaler, der har været brug for. Hans
indsats er vi meget taknemmelige for, og jeg glæder mig nu til at skulle i gang
med det daglige arbejde igen.
Hanne Storebjerg, Horserød Fængsel

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
TAK!
Menighedsrådet vil gerne sige en stor TAK til alle, der var med til at gøre Gurre
Kirkes 100 års jubilæumsdag til en rigtig festdag, som vi alle, ja hele sognet, sent
vil glemme. TAK til alle der har været med, alt lige fra de første forberedelser,
til koncerter, til bogudgivelse, til pyntning af festpladsen, brygning af jubilæums
øl, komponering af jubilæumsfeststykke, festgudstjenesten og deltagelse i den
efterfølgende reception. TAK for alle arrangementer der er afholdt i kirken i
anledningen af jubilæet - og tænk vi har stadigvæk en koncert i jubilæumsrækken til gode i september.
Det var Gurre Kirkes første 100 år! Hvad med de næste 100 år?
Gurre Kirke blev bygget fordi der manglede ’noget’ i Gurre. Og vi skal ikke gerne
komme til at mangle ’noget’ i Gurre, for hvad er Gurre Kirke uden mennesker
der kommer til gudstjenester. Lytte til Ordet, lytte til søndagens prædiken, der på
bedste vis gør søndagens tekst aktuelt, i den dagligdag der leves i 2018. Mennesker der kommer til koncerter, foredrag, går en stille tur på kirkegården og får en
sludder med vores graver, eller bare nyder synet af kirken på vej hjem fra arbejde.
Hvis vi én dag lige pludselig ikke længere kan høre kirkeklokken, se kirken med
lys på ved advents- og juletid, deltage i kirkens mange aktiviteter, JA, så vil vi
også mangle ’noget’.
Så, derfor kom til Gurre Kirkes menighedsmøde søndag den 14. oktober. Efter
gudstjenesten vil vi starte med en historisk vandring på kirkegården, hvorefter
vi mødes i kirken til en kop kaffe. Her har I mulighed for at komme med ideer
til, hvad I ønsker for vores sognekirke i de næste 100 år. Vi glæder os til at se
jer, og høre hvad I tænker om Gurre Kirke de næste 100 år. Læs mere andet
sted i kirkebladet.
Efterårets første måned, september, starter med høstgudstjeneste og efterfølgende høstfest. I år er høstgudstjenesten søndag den 2. september kl. 10.30 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.
Vores sandwichgudstjenester fortsætter her i efteråret ved præst Mikkel Togsverd. Der er planlagt 2 stykker. Den første sandwichgudstjeneste tirsdag den
18. september og efterårets anden er tirsdag den 30. oktober. Disse aftengudstjenester, der begynder kl. 17.30, er tilrettelagt som gudstjeneste for alle, børn
som voksne, store som små. Bagefter spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste, og hygger lidt og slutter omkring kl. 19. En dejlig måde for
børnene, der bliver fortrolige med at komme i kirken sammen med voksne.
Vi glæder os til at se jer alle.
Gurre Menighedsråd ønsker alle en dejlig sensommer og et dejligt efterår!
Mette B. Joanesarson

HØSTGUDSTJENESTE OG
HØSTFEST I GURRE
SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER, KL. 10.30 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 18. SEPTEMBER, KL. 17.30
TIRSDAG DEN 30. OKTOBER, KL. 17.30
Gudstjenesterne er ved Mikkel Togsverd og efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær i kirken.
Alle er meget velkomne!

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
SEPTEMBER
TIKØB GURRE PRÆST
2.9. 14.s.e. trinitatis		
10.30
Annemette Nissen
		Høstgudstjeneste
9.9. 15.s.e. trinitatis
10.30		
Annemette Nissen
Høstgudstjeneste m)
16.9. 16.s.e. trinitatis	  9.00
10.30 k)
Mikkel Togsverd
18.9. Sandwichgudstjeneste		
17.30
Mikkel Togsverd
23.9. 17.s.e. trinitatis
10.30	  9.00
Annemette Nissen
30.9. 18.s e. trinitatis	  9.00
10.30
Annemette Nissen
OKTOBER
7.10. 19.s.e. trinitatis
10.30 k)	  9.00
14.10. 20.s.e. trinitatis	  9.00
10.30 m)
21.10. 21.s.e. trinitatis
10.30	  9.00
28.10. 22.s.e. trinitatis	  9.00
10.30
30.10. Sandwichgudstjeneste
17.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Mikkel Togsverd
Annemette Nissen
Mikkel Togsverd

NOVEMBER
4.11. Alle helgens dag
10.30 k) 15.00
11.11. 24.s.e. trinitatis	  9.00
10.30 k)
18.11. 25.s.e. trinitatis
10.30	  9.00
25.11. Sidste s.s.i. kirkeåret	  9.00
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen
Mikkel Togsverd

DECEMBER
2.12. 1.s.i advent

Annemette Nissen

14.00
10.30
Familiegudstjenester

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

September-oktober-november 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. 30 71 71 65
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

Nyt fra
menighedsrådene
Høstgudstjenester og
høstfester
Efterårets
koncerter
Efterårets
arrangementer

Formand: Lisbeth Dragsbæk,
Sønderrisvej 4, 3230 Græsted.
Tlf: 48 39 03 03 / 40 77 68 59
Tikøb Kirkes hjemmeside: www.tikobkirke.dk

Når?

GURRE KIRKEGÅRD

Hvad?

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

Hvor?

Hvem?

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. december 2018. Meddelelser hertil senest 1. november.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Carl Brummers akvarel af Tikøb Kirke

Præsten har ordet
AT HØRE GUDS ORD OG BEVARE DET
Engang imellem kan jeg ikke lade være med at spekulere på, hvad der egentlig ville ske, hvis mennesker, som er vant til at stå i kø ved kasseapparaterne
i Brugsen, ville gå i kirke. Eller – hvad ville der ske
med dem, der er vant til at sidde i en travl kontorstol
eller i et bilsæde i myldre trafikken eller i en biografstol? Hvad ville der egentlig ske, hvis de pludselig
sad på en hård træbænk i en kirke.
Måske ingenting. Måske det, der foregår slet ikke
har deres opmærksomhed. Salmeteksterne afspejler
jo ikke deres hverdag, og præsten har de svært ved
at forstå. Det der foregår under dåben og altergangen
forekommer fremmed, så det er måske ikke så sært,
at mange foretrækker at blive hjemme.
Og dem, der kommer jævnligt, hvad får de ud af
det? Ja, de fleste begyndte vel at komme i kirke,
fordi deres forældre tog dem med. Siden blev det
en vane. For som så meget andet i livet, kan det at
gå i kirke og høre Guds ord også blive en vane. Det
kan på mange måder være en fordel, for så går det
lidt lettere at komme af sted søndag morgen. Dog,
det at høre Guds ord må aldrig bliv en vane, for så
går det let ind ad det ene øre og ud af det andet. Det
bundfælder sig ikke. Det slår ikke rod.
Det at høre Guds ord - det at gå i kirke og få glæde
af det - er faktisk lidt af en kunst. Som enkelte andre ting i livet, får man først den fulde glæde af det
gennem tålmodighed og udholdenhed. Gennem lang
tids øvelse.
Men hvorfor gå i kirke? For at møde Gud. Og da
der ikke findes noget tilsvarende nogen steder, må
vi da også møde med en anden indstilling end den
vi møder med, når vi sidder foran TV skærmen, på
et fodboldstadion eller venter i køen ved Brugsens
kasseapparater. Vi kan hverken bestille eller købe
en billet til mødet.
Hos én af de gamle profeter står der: ”Leder I efter
mig, skal I finde mig, såfremt I søger mig af hele jeres hjerte”. Den sætning er vigtig for den indeholder
det meste af det, som evangeliet, vil have os til at
forstå. For det halvhjertede menneske vil ikke få no-

get ud af mødet, ganske enkelt fordi der ikke findes
nogen halvhjertet Gud. Dem af os der kommer må
heller ikke møde op med en ønskeliste, hvor vi har
krydset det af vi godt kunne tænke os, omtrent som
når vi bestiller middag på en restaurant. For Gud er
ikke servitør. Gud er ikke ekspedient. Gud er ikke
konsulent eller entertainer. Gud er Gud.
Og når vi så sidder på kirkebænken med vort liv
i hænderne, med alt det, der fylder vort hjerte, det
som skaber uro og bekymring, det som er nerven i
vor angst, det som tager nattesøvnen fra os, det der
knirker på arbejdspladsen og som skaber spændinger derhjemme, det liv bliver der sat navn på i kirken,
og det får vi lov at dele med Gud. Og tænk at kunne
synge med på vore salmer. Hvad rummer de ikke af
menneskekundskab og visdom om Gud. Eller tænk
på hvor godt det er at sidde i et indviet rum. Bare
det at være i Guds hus er stort - høre de ord, der
er blevet sagt gennem århundreder, stilheden, traditionen, tilbedelsen, lovsangen, dåben, nadveren, og
fællesskabet af mennesker, som man ikke har andet
tilfælles med, end ønsket om at høre Guds ord - også
forkyndt gennem prædikenen, som i bedste fald kan
blive begyndelse til en proces, der fortsætter, når
man går derfra.
Måske tager jeg fejl, men man kommer altid hjem
med noget, når man har været i kirke. For Gud er
utrolig ødsel - utrolig rundhåndet. Han strør sit ord
til højre og venstre, og det uden at undersøge om
det kan betale sig, eller om det overhovedet har interesse eller om det ligger uden for mulighedernes
grænse. Gud undersøger ikke jordbundsforholdene
før han sår. Hvad vi så gør ved det, det bære vi selv
ansvaret for. Vi kan lade det ligge. Vi kan glemme
det. Vi kan lade alt det, der fylder os med uro og bekymring kvæle det eller lade angst og bitterhed tage
livet af det. Men vi kan også gøre hverdagen rigere
med det. Og det gør vi vel kun ved at gemme det i
hjertet og lade det bære frugt. Det koster naturligvis
noget - men spørgsmålet er, om det ikke er det værd.
Annemette Nissen

Præsterne og menighedsrådene

Musik i Tikøb og Gurre kirker
TO KULTURNATSKONCERTER I TIKØB KIRKE
Fredag den 21. september kl. 19.00
Tikøb og Gurre Kirkers Ungdomskor
I starten af efterårsferien drager Tikøb og Gurre Kirkers
Ungdomskor afsted på korets anden udlandsrejse. Rejsen går lige som sidst til London, hvor koret bl.a. skal
optræde i Den danske Kirke i London.
Ved kulturaftenskoncerten i Tikøb Kirke vil koret præsentere englandsturens koncertprogram.
Vel mødt til en festlig ”turnékoncert” med kirkernes veloplagte og topmotiverede Ungdomskor!Der er fri entré.
Fredag den 21. september kl. 20
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
både kendte ukendte sange. Repertoiret er hentet fra
både salmebogen og højskolesangbogen med nye arrangementer af Kenneth Lauritzen. Programmet vil
desuden indeholde egne kompositioner.
Man kan læse meget mere om Kenneth Lauritzen på
www.myspace.com/kennethlauritzen

JUBILÆUMSKONCERT
I GURRE KIRKE
Søndag den 30. september kl. 16
Skt. Olai Vokalensemble og Kammerorkester
I anledning af Gurre Kirkes 100 års jubilæum
giver Helsingør Domkirkes kor og orkester en
koncert i Gurre Kirke. Kor og orkester ledes af
domkirkens kantor Roland Haraldson, som er uddannet dirigent fra Musikhögskolan i Stockholm.

KAMMERKONCERT
I TIKØB KIRKE
Søndag den 7. oktober kl. 16
Ensemble Storstrøm
Storstrøms Kammerensemble, som har hjemme på
Fuglsang Herregård på Lolland, har med stor succes
gæstet Tikøb Kirke flere gange i løbet af de sidste år.
Ved koncerten, som med en lille pause varer ca. halv-

anden time, spiller de seks musikere et alsidigt program
med værker af Ludwig v. Beethoven, W. A. Mozart
samt de mere ukendte komponister Eugène Bozza og
Ernö Dohnány. Man kan læse mere om koncerten og
ensemblet på http://www.ensemblet.dk/
Der er gratis adgang til koncerten.

MUSIK I TIKØB KIRKE
Søndag den 25. november kl. 16
Helsingør Kammerorkester
Helsingør Kammerorkester har eksisteret i over 30
år og givet et utal af koncerter igennem årene. I
de senere år har orkestret, som øver i Vestervang
Kirke, flere gange med succes brugt Tikøb Kirke
som ramme for de glade musikalske udfoldelser.
Vel mødt til en hyggelig amatørkoncert!

KORSANG VED TIKØB
OG GURRE KIRKER
Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor optager nu nye medlemmer. Korarbejdet retter sig mod alle
børn og unge i alderen fra ca. 2. klassetrin og opefter.
Vi har en afslappet men seriøs arbejdsform, hvor man
lærer lidt om noderne, elementær sangteknik osv.
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 kormedlemmerne 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. 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.
Organist og korleder Henrik Schrøder

ønsker alle dejlig sensommer og efterår

