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TIKØB-GURRE

TIKØB OG GURRE KIRKER

KIRKEBLAD

MARTS
3.3. Fastelavn

TIKØB
14.00

GURRE
10.30

PRÆST
Annemette Nissen

10.3. 1.s. i fasten
10.30 k)
17.3. 2.s. i fasten
9.00
24.3. 3.s. i fasten
10.30
26.4. Sandwichgudstjeneste		
31.3. Midfaste
9.00

9.00
10.30 k)
9.00
17.30
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Mikkel Togsverd
Mikkel Togsverd
Hanne Storebjerg

APRIL
7.4. Mariæ bebudelsesdag
14.4. Palmesøndag

9.00
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen

18.4. Skærtorsdag
19.30		
19.4. Langfredag		
10.30

Annemette Nissen
Annemette Nissen

21.4. Påskedag
10.30		
22.4. 2. Påskedag		
10.30 k)
28.4. 1.s.e. påske
10.30
9.00
30.4. Sandwichgudstjeneste		
17.30

Annemette Nissen
Hanne Storebjerg
Mikkel Togsverd
Mikkel Togsverd

Familiegudstjenester

10.30 k)
14.00

Familiegudstjenester

Liturgisk gudstjeneste

MAJ
5.5. 2.s.e. påske
12.5. 3.s.e. påske
17.5. Store Bededag

9.00
10.30
10.30
9.00
9.30 + 11.30		

Konfirmationer

Annemette Nissen
Annemette Nissen
Annemette Nissen

19.5. 4.s.e. påske		

10.00

Annemette Nissen

26.5. 5.s.e .påske
10.30 k)
30.5. Kristi Himmelfartsdag		

9.00
10.30

Mikkel Togsverd
Annemette Nissen

JUNI
2.6. 6.s.e. påske
10.30		
9.6. Pinsedag		
10.30
10.6. 2. Pinsedag
11.00

Annemette Nissen
Annemette Nissen

Konfirmation

Udendørsgudstjeneste i Hellebæk v/ præsterne fra Hornbæk, Hellebæk, Tikøb og Gurre

16.6 Trinitatis søndag
23.6. 1.s.e. trinitatis
30.6. 2.s.e. trinitatis
(K Kirkekaffe)

Kirketaxa

10.30
9.00
10.30		
10.30
9.00

Annemette Nissen
Mikkel Togsverd
Annemette Nissen

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 2019

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: Henvendelse kan ske til sognepræst
Annemette Nissen

Nyt fra
menighedsrådene

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.

Forårets
konfirmander
Forårets
arrangementer

TIKØB MENIGHEDSRÅD

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

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. juni 2019. Meddelelser hertil senest 1. maj.
Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

Musik
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Sogneudflugt
2019
Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Forside:
Picasso,
Masken

Præsten har ordet
SMID MASKERNE
Det er fastetid, og vi er på vej mod påske. I
den kristne tradition er der i fastetiden fokus på
identitet: Hvem er jeg, og hvad betyder det for
mit liv og mine handlinger, at jeg tror på Gud.
Til fastelavn leger børnene med deres identitet.
De tager masker og kostumer på, synger fastelavnssange og får en fest ud af det. Vi voksne
får i lyset af påsken en mulighed for at tage
vores masker af og reflektere over, hvem vi så
er. For mange mennesker, der mister deres job,
sker det ufrivilligt i disse tider. Så kan det føles,
som om man mister sin identitet. For hvem er
man, når man ikke længere kan fortælle, hvad
man laver? Så kan det være godt at besinde
sig på, at nok fortæller det, vi laver, noget om,
hvem vi er, men vi er også mere end vores arbejde og den rolle, det giver os.
I gamle dage var fasten en tid for forsagelse.
Og som en af de første prædiketekster i fasten
står stadig fortællingen om Jesu forsagelse i
ørkenen. Ikke blot afstod Jesus fra mad og
drikke, som ellers opretholder vores liv, men
herefter afviste han også fristelsen til at bruge
sine evner til at få magt for sin egen skyld. Der
var noget, der var mere værd for ham. På den
måde er fortællingen unik, at Jesus modstod
fristelserne til at gøre det, vi alle mere eller
mindre gør uden at have bevidsthed om det:
sikre os materielt, betinger troen på Gud af,
hvordan det går os, og endelig tror, at magt i
sig selv er efterstræbelsesværdig.
Derfor er det ikke uden videre en fortælling til
efterfølgelse; og dog er det kristendommens
budskab, at hvert enkelt menneske lever og
får sit liv fra den samme Gud. Vi har alle
samme mulighed for at forholde os til Ham
som den egentlige kilde til glæde og mening
i det liv, vi lever.
Spørgsmålet er så, hvad vi kan lære af Jesus

og det, han forsagede: at lave brød af sten, at
springe ud fra en klippe for at teste Guds løfter
og endelig at vinde hele verden ved at tilbede
magten for magtens egen skyld.
I så fald kunne det være, at mad og materielle
goder ikke er alt. For os, der lever i den vestlige verden, skulle det jo egentlig ikke være så
svært at forstå, for de fleste af os mangler jo
ingenting. Det mærkelige er blot, at selv i en
fastetid som nu, er det skattelettelser og øget
forbrug, der står på den politiske dagsorden.
Det kunne også være, at vi ikke skal teste Gud.
Mange mennesker har fortalt om, hvordan de
har mistet troen det øjeblik, de rammes virkelig hårdt af tab eller opdager den meningsløse
lidelse i verden. Det, Jesus i den forbindelse
siger nej til, er, at vi ikke kan bruge troen på
Gud som et sikkerhedsnet, der er spændt ud
under os, som vi så kan teste i forventning
om, at det betyder, at alt vil gå uden modgang
og smerte.
Det sidste kunne være, at det, der er stort i
menneskers øjne, magten til at eje og regere
over andre, ikke betyder, at vi kommer nærmere livets mening. Så ligegyldigt hvor meget vi realiserer os selv og erhverver os magt,
der gør os til noget i andres øjne, så gør det os
i virkeligheden ikke større eller bedre.
At leve troværdigt må da være at tro på, at
livet ikke er de masker, vi tager på. Og hvis vi
over for Gud kan tage masken af, sidder den
måske også lidt løsere i forhold til andre og
udgør ikke hele vores identitet.
Så kan vi da også fejre påsken og glæde os
over den højtid, der mere end noget andet løfter os ud af hverdagens trummerum, med tid
til hinanden og til det, vi kan være fælles om
i et ”umaskeret liv”.
Glædelig påske!
Annemette Nissen

Musik i Tikøb Kirke
MUSIK I TIKØB KIRKE

LØRDAG 9. MARTS KL. 16. HENRIK
GOLDSCHMIDT OG MIDDLE EAST PEACE
ENSEMBLE
Oboisten Henrik Goldschmidt er en af landets førende
og mest toneangivende musikere. Han har siden 1986
været solooboist i Det kongelige Kapel.
Ved koncerten medvirker udover Henrik Goldschmidt
harmonikaspilleren Anders Singh Vesterdahl, som
er klassisk konservatorieuddannet, men som tillige
regnes blandt de bedste i verden indenfor balkan- og
sigøjnermusik. Herudover medvirker den palæstinensiske komponist og musiker Bilal Irshed på oud, som
er en mellemøstlig variant af det vestlige strengeinstrument, lutten.
Henrik Goldschmidt brænder for at bryde barrierer ned
imellem mennesker. Det vil han sikkert fortælle mere
om ved koncerten. Mød op til koncerten og få en enestående musikalsk oplevelse – og bliv smittet af den
grænsenedbrydende musik. Se www.tikobkirke.dk

Musik i Gurre Kirke

LANGFREDAG DEN 19. APRIL, KL.10.30
LAGRIME DI SAN PIETRO
- ORLANDUS LASSUS TIL PÅSKE
I år kan vi glæde os til at høre det professionelle vokalensemblet Musica Ficta og deres dirigent Bo Holten med et
helt særligt program fra renæssancens storhedstid, nemlig Lagrime di San Piertro af flamske Orlandus Lassus.
Musica Ficta er anerkendt som et af de bedste ensembler
i Europa inden for den tidlige vokalmusik, og giver omkring 40 koncerter om året i ind- og udland.
Undervejs vil der blive læst op af Jesu lidelseshistorie
og sunget fællessalmer. Sognepræst Annemette Nissen
medvirker som liturg.Se www.gurrekirke.dk

Det sker i Kirkeladen
LITTERÆR STUDIEKREDS I
GURRE OG TIKØB SOGNE

ONSDAG DEN 6. MARTS, KL. 19.30:
MARTIN A. HANSEN: LØGNEREN
Studiekredsen finder sted i Kirkeladen, Præstevænget
14, Tikøb. Deltagerne får 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.
Det kræver ikke særlige forudsætninger at være med.
Dog er det en fordel at have læst bogen. Vel mødt!

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN

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

Sneflokke kommer vrimlende og lægger sig blødt over landet - det er koldt der
ude – og selvom der ikke længere er nogen gammelmor der må hale op i sokkerne for at hente kålen ind og far ikke må tætne karmen med halm, så længes
vi efter forår, længes efter at vinden slår om i sydvest og med sine tågevinger
løsner den frosne jord, længes efter at vinteren rinder i grøft og i grav og efter
lange lyse dage og alt det liv og glæde som forårstiden bringer.
Tikøb menighedsråd konstituerede sig i november med Jette Jacobsen som
kasserer. De øvrige poster forblev uændret. Jette er indtrådt i Menighedsrådet,
da Birte Kaas valgte at trække sig fra arbejdet, af personlige årsager. Der skal
lyde en stor tak til Birte for den stor indsats i Menighedsrådet.
Som det sikkert er de fleste bekendt, har Henrik Schrøder fået job som organist i Ny Holte Kirke. Henrik har været organist ved Gurre og Tikøb Kirke
i 18 år. Vi sagde farvel til Henrik ved en festlig reception i Kirkeladen den
30.12.18 - hvor alle havde mulighed for at komme og sige farvel til Henrik,
og hvor Menighedsrådene også havde lejlighed til at takke ham for det store
arbejde han har udfør, såvel som organist ved de kirkelige handlinger, men
også som korleder og i høj grad som koncertarrangør. Vi ønsker Henrik held
og lykke med det nye job. Stillingen har været opslået, og der er fuld gang i
prøvespillinger og ansættelsessamtaler. Menighedsrådet håber således snart
at kunne præsentere en ny organist og korleder. I mellemtiden er vores faste
vikar Kirsten Barfod, indtrådt som organist og korleder, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
Menighedsrådet investerede i efteråret i et nyt fælles kalendersystem som
skulle gøre planlægningsarbejdet nemmere, og vores medarbejdere har allerede stor glæde af det, derudover har vi fået en ny hjemmeside som gerne
skulle give et mere dynamisk og mere tidssvarende indtryk.
Men det er jo Forårstid, og den byder som altid på mange dejlige gudstjenester
og arrangementer. Der har i år været 3 konfirmand hold, så det bliver nogle
travle konfirmationsdage - glæd Jer til det alt sammen.
I ønskes alle et dejligt forår.
På menighedsrådet vegne Lisbeth Dragsbæk

KONFIRMATIONER 2019

STORE BEDEDAG DEN 17. MAJ. TIKØB KIRKE, KL. 9.30:
Clara Lomborg Holdt Andreasen, Helsingør
Amna Maryam Aslam, Hillerød
Augusta Bennekou, Danstrup
Asta Dagmar Egeslund Skjødsholm, Fredensborg
Sira Jovina Steenholdt, Hornbæk
Noah Zacharias Hedelund Davidsen, Kvistgård
Jonathan Steen Faxholm, Kvistgård
Niels Stange Gyldén, Kvistgård
Rasmus Sander Algren Jensen, Espergærde
Jonathan Rossing Klem, Helsingør
Frederik Vidar Klinkvort, Frederiksværk
Sofus Bowall Sevel, Espergærde
STORE BEDEDAG DEN 17. MAJ. TIKØB KIRKE, KL. 11.30:
Johanne Seim Bodenhoff, Kvistgård
Sandra Giske-Willumsen, Snekkersten
Ditte Saabye Holmgaard, Tikøb
Olivia Møllebro Makwarth, Tikøb
Sarah Hovgaard Pedersen, Tikøb
Manit Mikkel Stenbock Andersen, Gurre
Jacques Dennis Brammer Frydenlund, Tikøb
Rasmus Christiansen, Tikøb
Simon Christian Eriksen, Tikøb
Mickey Jul Folkmann, Tikøb
Valdemar Skov Gorel, Horserød
Manfred Bacher Jensen, Tikøb
Frederik Lauman Jørgensen, Tikøb
William Voxen Kleemann, Tikøb
Victor Kristian Brogaard Lindberg, Tikøb
Mikkel Lundblad, Tikøb
Valdemark Menck Nielsen, Tikøb
Benjamin Lebeck Borg Olivier, Tikøb
Claes Smed Lüstrup Schleimann, Tikøb
SØNDAG DEN 19. MAJ. GURRE KIRKE, KL. 10.00:
Laura Bay Christiansen, Espergærde
Signe Kannegaard, Gurre
Alberte Bigom Krogstrup, Kvistgård
Sille Klingsholm Melchiorsen, Kvistgård
Emma Louise Sauer Norup, Kvistgård
Anna Louise Roper Prytz, Gurre
Alexander Larsen, Gurre
Noah Syrdal Olsen, Nygaard
Reuben Vestergaard van Kuppevelt, Gurre

BABY/SALMERYTMIK 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.
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

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!

INDSKRIVNING AF
KONFIRMANDER 2019/2020

FORÅRSUDSTILLING I KIRKELADEN
MED BILLEDER AF VIBEKE MOLDBERG
SØNDAG DEN 7. APRIL TIL TIRSDAG DEN 7. MAJ

Vibeke Moldberg, født 1957 er
portrætmaler, men arbejder også
med naturalistiske motiver i olie
og akryl. Vibeke er uddannet på
Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole i København, Holbæk
Kunsthøjskole og på Glyptoteket
i København. Har bl.a. udstillet
i Lægeforeningen i København,
Muren i Helsingør, Tivoli i København og Tinghuset i Fredensborg. Har været portrættegner i
Tivoli i 5 år.
Vibeke Moldberg´s livlige, ekspressive og colouristiske billeder
kan endvidere ses i hendes Galleri Grøn, som er beliggende i Bjerggade 29 i
Helsingør. Her er åbent onsdag, torsdag og fredag kl. 13-17.
Der er fernisering efter gudstjenesten i Tikøb Kirke kl 10.30.
Kunsteren er til stede.

SOGNEUDFLUGT TIL DRAGØR
FREDAG DEN 24. MAJ 2019
PROGRAM
8.00: Afgang Gurre Kirke.
8.10: Afgang Tikøb Kirke.
8.15: Afgang Kvistgård/Nyvej
9.30: Morgensang i Store Magleby Kirke.
10.15: Amagermuseet/Rundvisning
12.00: Middag på Dragør Strandhotel
14.30: Den Blå Planet
15.30: Eftermiddagskaffe i Den Blå Planet
16.30: Afgang Den Blå Planet
17.30
Forventet hjemkomst
Turen koster 500 kr. og inkluderer bus, entré, guidning, middag, eftermiddagskaffe med kage. Drikkevarer til middagen er ikke inkluderet.
Tilmelding til sognepræst Annemette Nissen.
Tlf:49 75 80 02 eller mail jann@km.dk

ONSDAG DEN 27. FEBRUAR, KL. 16-18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb.
DÅBS/NAVNEATTEST MEDBRINGES

KONFIRMATIONER 2020

GURRE KIRKE: STORE BEDEDAG DEN 8. MAJ, KL. 10.00
TIKØB KIRKE: SØNDAG DEN 10. MAJ, KL. 9.30 OG KL. 11.30

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT TIL
ANEMONEØEN I GURRE SØ

ONSDAG DEN 24. 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 holde Børneklubben sommerferie.
Vi begynder igen til september.
Børneklubben mødes hver onsdag i Kirkeladen fra kl. 15-16, Præstevænget 14,
Tikøb. Det koster ikke noget at være med og alle børn er velkomne!!

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE

SKÆRTORSDAG AFTEN DEN 18. APRIL, KL. 19.30 holder vi aftengudstjeneste med altergang. Gæsteprædikant er i år Morten Bangsgaard. Morten
Bangsgaard er 48 år og i gang med teologistudiet. Han har en lang karriere bag
sig som generalsekretær for politiske organisationer og direktør i IT-branchen.
Morten Bangsgaard sidder i etisk råd og er optaget af etiske problemstillinger vedr.
livets afslutning og spændingsfeltet mellem mennesket og teknologien.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres ost og rødvin.
Kom og vær med til en stemningsfuld aften!

PÅSKEFEJRING I GURRE OG TIKØB

GURRE KIRKE: PALMESØNDAG DEN 14. APRIL, KL. 10.30
TIKØB KIRKE: PALMESØNDAG DEN 14. APRIL, KL. 14.00
Vi skal se Tine K. Skau´s musikdrama om Jesus fra fødsel til død og opstandelse.
JESUS forestillingen er fyldt med musikalske og scenografiske virkemidler - så
der performes med nærmest alt andet end det talte ord. Scenerne i Jesu liv skifter
gennem lyd, koreografi og et kostume i evindelig forvandling.
Vi inddrages i forestillingen og bliver medspillere i en vidunderlig historie om
Biblens superhelt nr. 1.
Under FAMILIE gudstjenesterne medvirker også Kirkernes Børne- og Ungdomskor og efter gudstjenesterne er alle velkomne til fejring, hvor vi skal synge
forårssange, male påskeæg, pynte påsketræ og lege gamle påskelege.

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådet konstituerede sig ved det sidste møde i november 2018 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.
Menighedsrådet glæder sig rigtigt meget til at tage fat på endnu et år. Når dette
kirkeblad læses har vi allerede haft den første sandwichgudstjeneste og koncert,
fremførelsen af Sommerfugledalen, som var en dejlig forestilling. Litteraturaftenerne fortsætter i foråret i Kirkeladen sammen med sogneeftermiddagene. I
kirken ser vi frem til familiegudstjenesterne til fastelavn og Palmesøndag, hvor
vi glæder os til at se udklædte børn til tøndeslagning og Palmesøndag skal vi
male æg og lege påskelege. Påskens gudstjenester spænder vidt både i Tikøb og
Gurre Kirke, så velkommen i vore kirker.
Som skrevet under ’Nyt fra Tikøb’ tog vi afsked med vores organist Henrik
Schrøder søndag den 30. dec. hvor Henrik spillede til højmessen i Gurre Kirke.
Ved den efterfølgende reception i Kirkeladen mødte mange frem for at takke
Henrik for alle disse år i vore sogne. Det var nogle dejlige timer omend det også
var lidt vemodigt. Herfra Gurre Menighedsråd skal der også lyde en stor tak til
Henrik for disse 18 år ved orglet og som korleder for vores 2 dejlige kor. Vi
ønsker Henrik held og lykke med de nye udfordringer i Ny Holte Kirke.
Gurre Kirke har også fået ny hjemmeside, så ’smut forbi’ www.gurrekirke.dk
og se på alle vore aktiviteter og gudstjenester.
Af det mere praktiske har vi på kirkegården fået installeret nye vandhaner, som
er frostsikre, så ingen frostsprungne vandhaner fremover!
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!
Mette B. Joanesarson

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE

TIRSDAG DEN 26. MARTS OG 30. APRIL, KL.17.30.
Efter gudstjenesterne, der er ved Mikkel Togsverd, er der sandwich og hyggeligt
samvær. Alle er meget velkomne!

FORÅRSKONCERT I GURRE KIRKE

TIRSDAG DEN 21. MAJ, KL. 19.30.
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 rytmiske repertoire. Ved koncerten medvirker
bl.a. Tikøb og Gurre
kirkers kor, Egebæksvangkoret, kirkesanger Tine Grönlund, organist Susanne Ketelsen, fløjtenist
Helene Schrøder samt
kirkens nye organist,
som har tilrettelagt
koncerten.
Foto Gurre kirke
Efter koncerten byder
menighedsrådet på en
lille forfriskning.
Der er gratis adgang
til koncerten.

NYT FRA HORSERØD

Vi har haft en dejlig jul i Horserød, selvom betingelserne ikke var de allerbedste.
Der var 91 tilmeldte til vores familiejulefest. Det var en stor dag med mange
glade børn og voksne. Vores juleaftensgudstjeneste var meget stemningsfuld, og
Horserød fængsel lignede fuldstændigt et postkort. Nu venter vi længselsfuldt
på forårets komme i 2019.
Hanne Storebjerg, Horserød Fængsel

