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DECEMBER
2.12. 1. s. i advent

Familiegudstjenester

Vi synger julen ind

Vi bærer julen ud

FEBRUAR
3.2. 4.s.e.h.3.k

Kyndelmissefejring

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.
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Præsten har ordet
ORDETS MAGT
Det er efterhånden sent på året. Vinteren banker på døren, og inden vi får set os om, er det jul igen. Vi kender
og elsker julens fortælling om det lille barn i krybben,
som vi hvert år kan høre i kirken. Det er den med kejser
Augustus, det fyldte herberg og hyrderne på marken. Det
er evangelisten Lukas’ udgave af fødselsberetningen, der
indledes med det velkendte: Og det skete i de dage...
Man kunne umiddelbart godt forledes til at tro, at julen
kun handler om noget, der skete for længe siden - dengang Kvirinius var statholder i Syrien, som der står. Men
kirken er ikke en mindestue, hvor vi år efter år blot fejrer
en fortidig fødselsdag, hvor vigtig den end var. I kirken
handler det altid om Evangeliets betydning for os her og
nu. Så nok fejrer vi, at Jesus kom til verden, men julen er
også en fejring af den gennemgribende forandring, som
fødslen medførte. En forandring, der rækker på tværs af
to årtusinder og lige ind i vores tilværelse i dag.
I evangelisten Johannes’ udgave af fødselsberetningen
lyder det ganske anderledes: I begyndelsen var Ordet,
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham
blev intet til af det, som er. Og Ordet blev kød og tog
bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed,
som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og
sandhed. Man kan synes, at der mangler noget i Johannes’ poetiske tekst. For hvor er Maria og Josef? Hvor er
kejser Augustus og folketællingen? Der er ingen stald og
krybbe - ingen engle, ledestjerne, hyrder eller vise mænd
fra Østerland. Der er ingen af de elementer, vi normalt
forbinder med julens fortælling. Men til gengæld er teksten mere skarp på, hvilken gennemgribende betydning
Jesu fødsel julenat havde - og stadig har - for vores liv
her og nu. Mere skarp på at fortælle os, hvad det er for
en stor glæde, som englene forkyndte julenat, og som de
stadig forkynder os i dag. For den kan fortælle os, at det
lille barn i krybben bragte Guds Ord med sig ind i verden.
At barnet derved åbnede op for en ny begyndelse.
Hos Johannes må vi helt tilbage til det, der var engang,
for at forstå det, der er, og det, der bliver. Vi må tilbage
til begyndelsen for at forstå betydningen af den nye begyndelse. Og i begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos
Gud. For der var engang, da alt var tomhed og øde, og
mørket var overalt. Så skabte Gud livet og lyset med sit
Ord, og han så, at det var godt. Og det var ved Ordet, der
skaber, hvad det nævner, at alt blev til. Dette var begyndelsen på det hele.
Og så var der engang - senere hen - hvor tomheden, mørket og det øde igen havde lagt sig over verden. Hvor det
var menneskene, der nu var blevet formørkede, fordi de
kun havde nok i sig selv og deres eget. Det sande lys var
slukket i dem, og kærligheden blevet kold. Og Gud fik

ondt af dem, og besluttede sig for at nyskabe dem til det
liv i lys og kærlighed, som det var meningen fra begyndelsen, at de skulle have levet. At give dem muligheden
for en ny begyndelse. Men afstanden imellem Gud og
menneskene var blevet så stor, at menneskene ikke længere kunne høre Guds Ord. Derfor blev Ordet kød, som
der står; dvs. Guds skaber-Ord blev til et menneske som
os, for at vi igen skulle kunne høre Ordet og genfinde
lyset og kærligheden. Og dette var den nye begyndelse,
som tog form dengang i den første julenat, da Jesus kom
til verden. For det var jo selvfølgelig i det lille Jesusbarn,
at Guds levende skaber-Ord kom os i møde.
Julen er altså en fejring af det Ord, der i begyndelsen talte
livet frem af intet, og som siden, julenat, tog bolig iblandt
os for at tale kærligheden frem i os mennesker, og som
stadig taler lige så levende til os i dag, hvis vi blot åbner
vores ører og lukker det ind i vores hjerter: Ordet, der
skaber, hvad det nævner.
Det er ikke så mystisk, som det lyder, for vi ved godt, at
ord i sig selv rummer en skabende og forandrende kraft.
Også menneske-ord. Vi ved, at ord både kan bygge op
og bryde ned. Hvis vi vedholdende siger til os selv, at vi
er gode nok, som vi er, så kommer vi faktisk til at tro på
det til sidst. Og især i forhold til andre kender vi ordenes
forvandlende kraft - på godt og ondt. Vi ved, at opmuntrende og kærlige ord får os til at vokse og glædes. At det
lille barn, der med kærlige ord roses og opmuntres, vil få
en grundlæggende tro på sig selv og en tillid til, at dets
medmennesker ønsker det bedste for det. Og omvendt
kender vi det, at bare én enkelt sur bemærkning fra et
andet menneske kan være nok til at ødelægge vores dag.
Vi har allerede en fornemmelse af ordenes forvandlende kraft. Nok kan vi bygge hinanden op med positive
og kærlige ord, men det eneste Ord, der for alvor kan
forvandle tilværelsen og åbne op for en ny begyndelse,
er det levende Ord, der kom til verden julenat. For der
er grænser for vores egen formåen: Når vi mærker den
grundlæggende tomhed og kulde, der altid ligger på lur
lige under tilværelsens overflade, så rækker menneskeord ikke altid så langt. Og når vi holder os selv fanget i
egoismens mørke, så hører vi måske ikke engang de ord,
der tales til os af andre. Da er det kun, hvis vi åbner os
for Guds levende Ord, at vi kan fornyes i kærlighed. At
vi kan få det lys tilbage i tilværelsen, som vi har mistet.
For det Ord, der julenat kom os i møde, er Ordet om
Guds grænseløse kærlighed. Det er Ordet om, at vi er
elsket som dem, vi er - på trods af dem vi er. Hver gang
Ordet lyder, åbner det op for en ny begyndelse, og det er
det, vi fejrer, når det er jul. Det var det, englene sang for
markens hyrder.
Rigtig glædelig jul! Mikkel Togsverd

VI SYNGER JULEN IND

MED ”DE NI LÆSNINGER” EFTER
ENGELSK TRADITION
SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 10.30
I GURRE KIRKE OG SØNDAG DEN
16. DECEMBER KL. 14.00 I TIKØB KIRKE

Koncerterne 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 koncerterne medvirker kirkernes Børne-Ungdomskor, kirkesanger Tine Grönlund, årets konfirmander
samt sognepræst Annemette Nissen. Tilrettelæggelse,
akkompagnement og musikalsk ledelse: Organist Henrik Schrøder.
Der er gratis adgang til koncerterne.

De seks medvirkende musikere fra Confucius Instituttet

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 13. JANUAR KL. 16
Nytårskoncert med kinesisk ensemble

Vi skyder koncertsæsonen 2019 i gang med et festfyrværkeri for både øjne og ører.
Tikøb Kirke får besøg af 6 kinesiske musikere, som i
deres flotte klædedragter byder på et spændende program med kinesisk musik fremført på smukke originale
kinesiske instrumenter. De unge musikere, som hver
især allerede er virtuoser på deres instrumenter, vil
spille et klangligt varieret program med både solo- og
ensembleværker på deres – for de fleste danskere – helt
ukendte kinesiske instrumenter.
De optrædende musikere er kinesiske udvekslingsstuderende fra Music Confucius Institute, der blev etableret i 2012 som et samarbejde mellem det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og Central Conservatory of Music Beijing.
Efter koncerten ønsker vi hinanden og de medvirkende
musikere godt nytår med et lille glas i våbenhuset.
Vel mødt til uforglemmelig nytårskoncert i Tikøb Kirke! Der er gratis adgang.

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN I TIKØB
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.
FREDAG DEN 25. JANUAR, KL. 14.30:
For et år siden åbnede den store udstilling om Blomstermaleren J. L. Jensen på Nivågård. Kunsthistoriker Mie Berner som er medudgiver af den store bog
om maleren, som udkom samtidig med udstillingen
kommer denne eftermiddag og fortæller om J. L. Jensen hans liv og værker. Undervejs skal vi se nogle af
hans skønne blomsterbilleder, som netop glæder i den
grå januar
FREDAG DEN 22. FEBRUAR, KL. 14.30:
MELLEM LØGN OG OVERLEVELSE. Forfatter
Birgithe Kosovic som har skrevet romanen ”Den inderste fare” kommer og fortæller om Erik Scavenius og
forhandlingspolitikken under 2. verdenskrig. En spændende fortælling om ægteskabsdrama og Danmarkshistorie i et. Birgithe Kosovic modtog i 2010 Weekendavisens Litteraturpris for sin gennembrudsroman ”Det
dobbelte land”.
FREDAG DEN 29. MARTS, KL. 14.30:
CHRISTIAN 9. EUROPAS SVIGERFAR. I 1863
besteg Christian 9. og dronning Louise den danske
trone som det første kongepar af huset Glücksburg.
I en usikker tid formåede det danske kongepar med
enestående dynastisk sans at få deres børn gift ind i
nogle af Europas førende fyrstehuse. Kom og hør den
spændende historie fortalt af journalist Lars Ringholm
fra Ringsted.
FREDAG DEN 26. APRIL, KL. 14.30:
ZACHARIAERNE OG FREDENSBORG. Advokat
Christian de Jonquieres vil holde foredrag om sin slægt
på mødrenes side, Zachariae. Christian de Jonqueres
oldefars bror Francis James Zachariae var dansk fabrikant, bogudgiver og filantrop. Han boede i Fredensborg
indtil sin død i 1936 og byggede Paradiset på Helsingørvejen og har spillet en stor rolle for den lokale kultur.
I 1919 købte han Asminderød Kirke og var formand for
Fredensborg Grundejerforening.

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Spændt over os er et himmelsejl – så smukt som ingensinde – septembers himmel er så blå og ligeså oktobers – i hvert fald i år. Den
vejrmæssigt fantastiske sommer, er umærkeligt gledet over sensommer til efterår og der skruet op for farverne på træerne og om lidt er
det vinter, bladene daler til jorden sammen med den sidste frugt, som
har svært ved at give slip.
Ved den velbesøgte høstfest med efterfølgende Menighedsmøde fremlagde jeg uddrag af Menighedsrådets beretning for året 2017/2018
– den kan ses i sin helhed på kirkens hjemmeside. Jahn Legart orienterede om kontaktpersonens arbejde, ligesom Henrik Schrøder og Tine
Grønlund fortalte om deres arbejde med hhv. børne- og ungdomskoret
og babysalmesang og rytmik – inden Koret optrådte med en lille del
af deres repertoire – en rigtig dejlige eftermiddag.
Efteråret har sat gang i et klart kildevæld af aktiviteter, konfirmandundervisning - i år med 3 hold, børneklub og sogneeftermiddage og
vi gentager succesen fra sidste år med Litterærstudie kreds – om lidt
er det adventstid, et nyt kirkeår, kyndelmisse og fastelavns fejring
- velmødt til det alt sammen.
Menighedsrådet har godkendt det endelige budget for 2019, efter at de
sidste bevillinger fra Provsti er faldet på plads. Vi har bl.a. fået bevilliget midler til at få efterset Lapidariet og til, tiltrængte ny anskaffelser
på kirkegården. Formanden for kirke og kirkegårdsudvalget, har sammen med graveren, gennemgået alle gravstenene, for at efterse om der
er nogen der udgør en sikkerhedsrisiko – evt. berørte gravstedsejere
vil får direkte besked. De har også arbejdet med at finde en løsning
på afledning af regnvand fra kirkebygningen. Det er der nu fundet en
løsning på og der kan derfor forekomme lidt gravearbejde på kirkegården i den kommende tid.
Det er i samarbejde med Gurre Menighedsråd besluttet, at investerer
i et nyt kalendersystem som skulle gøre planlægningsarbejdet nemmere, samtidig opdateres vores hjemmesider så de får et mere tidsvarende og dynamisk udtryk.
Det er vintertid – stearinlystid – som små sole på vores mælkevej - i et
liv i broget sammenhæng - I ønskes alle en dejlig vintertid.
På menighedsrådet vegne Lisbeth Dragsbæk

NYTÅRSGUDSTJENESTE I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 1. JANUAR 2019, KL. 16

Den 1. januar 2019 byder vi det nye år velkommen med nytårsgudstjeneste i Tikøb Kirke. Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på
kransekage og et glas mousserende vin i våbenhuset.

JULETRÆSFEST I TIKØB

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE

KL. 14.00:
		FAMILIEGUDSTJENESTE med
		
JULEKRYBBESPILLET: ”Det skete i de dage”.
	
Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole v/ Helle
Kværnø, Kirsten Jørgensen og Sofie Falster, Tikøb og
Gurre Kirkers Børne-og Ungdomskor. Spejderne med
faner. Niels 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.

holder vi familiegudstjeneste i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre kirkers Børne- og Ungdomskor med Luciaoptog og
trompetisten Niels Jørgen Jessen.
Endvidere skal vi glæde os til at høre historiefortæller og sanger Annemarie Krarup genfortælle Selma Lagerlöfs smukke legende: DEN HELLIGE
NAT.
Efter gudstjenesten vil vi alle i samlet trop gå ned til Søren Larsens JULEBUTIK på Rødegårdsvej 27, hvor menighedsrådet er vært ved æbleskiver, gløgg, kaffe og varm chokolade med flødeskum. Vi glæder os til
at hygge os mellem juletræer og julegran, med mulighed for at gå rundt
og se på alle dyrene og de mange juleboder.
Gør dagen til en juletradition og køb juletræet med hjem!

SØNDAG DEN 2. DECEMBER.
PROGRAM

KYNDELMISSEFEJRING

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.
SALMESANG OG RYTMIK
Hver torsdag kl. 9.15 er der et tilsvarende hold for de ca. 1-3-årige.
Kontakt kirkesanger Tine Grønlund tlf. 6068 0602 for mere info og tilmelding for begge hold. Tine Grønlund, Kirkesanger og sangpædagog

JULEHJÆLP 2018
Kirken har igen i år mulighed for at give et tilskud til julens ekstra
udgifter. Midlerne kommer fra et legat der 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 2018.

SØNDAG DEN 3. FEBRUAR, KL. 17.30 I TIKØB KIRKE
Søndag den 3. 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.

FASTELAVN
I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 3. MARTS, KL. 10.30

I TIKØB KIRKE

SØNDAG DEN 3. MARTS, K L. 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, lave fastelavnsløjer og spise fastelavnsboller. I Tikøb
arrangeres der fastelavnsridning og tøndeslagning til hest. Alle er meget
velkomne, og vi glæder os til at se alle børn udklædte! Sæt derfor allerede
nu kryds i kalenderen!

SOMMERFUGLEDALEN – ET REQUIEM
GURRE KIRKE SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2019 KL. 15

”Sommerfugledalen – et requiem” er en sonetkrans forfattet af Inger
Christensen i 1991.
Musik: Carl Erik Lundgaard, Piano: Charlotte Støjberg, Harmonika og
vokal: Carl Erik Lundgaard. Se mere på www.gurrekirke.dk

JULEUDSTILLING I KIRKELADEN

LITTERÆR STUDIEKREDS
I GURRE OG TIKØB SOGNE

4 IKONMALERE, Anna Louise
Traadsdahl, Frederikssund, Birgit Sperling, København, Sofie
Hansen, Sønderborg og Ingrid
Nørholm, Jyllinge, udstiller nogle af deres ikoner.
Ikonerne er malet efter de klassisk byzantinske traditioner.
Nogle med inspiration fra Grækenland, og andre fra Rusland.
Der er fernisering den 30.november, kl.13.00 inden sogneeftermiddagen, hvor kunstnerne er
tilstede.
Udstillingen er åben i kirkekontorets åbningstider, samt efter
højmesserne.

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.

IKONERNES VERDEN 30.11.2018-20.1. 2019

BABY/SALMERYTMIK I TIKØB KIRKE

SØNDAG DEN 2. DECEMBER, KL. 10.30

ONSDAG DEN 9. JANUAR, KL.19.30:
Ida Jessen: Dr. Baggesens anagrammer
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!

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Her ved udgangen af året, kan vi se tilbage på et helt forrygende år med
vores kirke i centrum!
100 år og hvilken et festfyrværkeri af dejlige oplevelser det har været.
De sidste arrangementer er afholdt med en velbesøgt koncert i september, hvor Skt. Olai Vokalensemble og Kammerorkester gav deres gave
til Gurre Kirke. Sidste arrangement, ligeledes velbesøgt, var den historiske kirkegårdsvandring, hvor sognepræst Annemette Nissen gav nogle
gode og spændende beretninger om de historiske gravsteder, der var
dukket op i arbejdet med bogen om Gurre Kirke. Efter gå-turen aflagde
menighedsrådet beretning fra året 2017 og fremlagde hvad vi går og
arbejder med lige i øjeblikket. Gurre Kirkes budget for 2019 er vedtaget
og vi har fået ekstra penge fra provstiet til at få etableret nye frostfrie
vandhaner på kirkegården.
På kirkegården har der været en gennemgang af alle gravsten for at sikre
at de ikke kan vælte og dermed udgøre en risiko. De steder, hvor der
yderligere skal sikres, vil gravstedsejer få besked.
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 kan det snart blive advent og jul!
Men hvad betyder advent egentligt?
Ordet advent kommer af det latinske Adventus Domini, som betyder
Herrens komme. I adventstiden forbereder man sig til julen, hvor man
fejrer, at Jesus Herren kommer til verden.
Og det er lige det vi gør! For mens vi venter på julen er hver søndag
i december fyldt med hver sin dejlige søndag i Gurre Kirke. Den 1.
søndag i advent med familiegudstjeneste, hvor vi skal synge de dejlige
adventssalmer, Luciaoptog og høre ’Den hellige nat’ en historiefortælling med musik fremført af Annemarie Krarup. Bagefter går vi med til
Julebutikken og hygger. Den 2. søndag i advent gudstjeneste hvor 2 lys
er tændt i adventskransen. Den 3. søndag i advent ’De 9 Læsninger’
med advents- og jule samler og årets konfirmander læser ni tekster fra
Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel. Den 4. søndag i
advent som i år er lille juleaften, er der ingen gudstjeneste i Gurre, men
I er mer’ end hjertelig velkommen til gudstjeneste i Tikøb Kirke.
Og så skal der ikke ventes mere…. Juleaften i Gurre Kirke vil julens
glade budskab lyde, ’og det skete i de dage…’ - der vil blive sunget
nogle af alle de dejlige julesalmer der er. Tag gerne det udleverede papirhæfte med hjem og syng dem flere gange i løbet af juledagene.
. Glædelig jul!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Mette B. Joanesarson

JULEAFTENS GUDSTJENESTER
GURRE KIRKE KL. 15.00
TIKØB KIRKE KL. 16.30

NYT FRA HORSERØD
Efteråret har været smukt i Horserød. Alle træerne i forskellig farve omgiver os fra alle sider.
Og der har været travlhed i haven. Desværre mangler vi mange betjente,
og det betyder, at der er blevet skåret ned på mange fritidsaktiviteter. Det
er trist, og vi skal til at vænne os til de nye forhold. Nu glæder vi os til
december måned med alle dens muligheder for fællesskab.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

