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Mikkel Togsverd

10.30
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JULI
7.7. 3.s.e.trinitatis		10.30 k)

9.00

Annemette Nissen

10.30

Annemette Nissen

21.7. 5.s.e.trinitatis		10.30

9.00

Annemette Nissen

28.7. 6.s.e.trinitatis		 9.00

10.30

Annemette Nissen

14.7. 4.s.e.trinitatis		9.00

AUGUST
4.8. 7.s.e.trinitatis		10.30 k)

9.00

Eva Skærbæk

11.8. 8.s.e.trinitatis		 9.00

10.30 k)

Mikkel Togsverd

18.8. 9.s.e.trinitatis		10.30

9.00

Mikkel Togsverd

25.8. 10.s.e.trinitatis		 9.00

10.30

Jan Jacobsen

k) kirkekaffe
+) Aflyst

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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Præstevænget 14, 3080 Tikøb, tlf.: 49 75 80 83.
Tirsdag-onsdag-torsdag 10-12. Tirsdag tillige 16-17
Kordegn: Sumee Bang Mikkelsen tlf: 49 75 80 83

Juni - Juli - August 2019

TIKØB og GURRE KIRKER
Sognepræst: Annemette Nissen,
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ordet
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E-mail: hans@km.dk
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Præsten har ordet

Sommerens arrangementer

DU BÆRER LIVET I DIN HÅND
Foråret har efterhånden fået rigtig godt fat derude.
Vinterens begrænsede farveskala af brune og grå
nuancer viger for et skær af lysegrønt. Blomster
lyser op hist og her i strålende farver. Fra mit
vindue kan jeg se ud på havens æbletræ, hvor de
små sarte æbleblomster er ved at folde sig ud. Alt
er, som det plejer på denne årstid. Eller næsten
alt, for små tegn afslører jævnligt, at naturen er
begyndt at opføre sig en smule anderledes, end
den plejer. For to år siden satte æbletræet blomster
allerede i slutningen af februar, sidste sommer var
den varmeste og tørreste i mands minde, og vi
har netop været igennem endnu en vinter uden
nævneværdig sne eller kulde. Naturen er forvirret
og ude af balance, og pilen peger på os mennesker. Her til lands er forandringerne måske til at
overse og leve med, men globalt meldes der om
både tørke, oversvømmelser og altødelæggende
storme. Livsgrundlaget for mennesker og dyr er
mange steder truet af klimaforandringer, og hvis
man medregner vores skånselsløse rovdrift på
jordens ressourcer, så lover det ikke særlig godt
for naturens balance og mangfoldighed fremover.
Man kan hævde, at det er en politisk sag, der
egentlig er kirken uvedkommende. For Biblen
handler jo først og fremmest om vores forhold til
Gud og hinanden: Ligesom vi tror på, at Gud tager
kærligt hånd om os alle, så må vi også tage vare på
vores medmennesker, fordi vi uundgåeligt bærer
en del af deres liv og lykke i vores hænder. Det
handler om gensidig afhængighed - om at give og
modtage i kærlighed.
Men med Biblens budskab er det jo ikke sådan,
at hvis bare vi er omsorgsfulde og næstekærlige
overfor hinanden, så kan vi lade grådighed og
egoisme råde på alle andre områder. Selvfølgelig
ikke! Og helt konkret så går det jo faktisk ud over
vores næste, når vi ikke tager vores ansvar for at
passe på naturen alvorligt. Overordnet rummer
Biblen en grundtone af, at alt liv er en kostbar

gave, som det er betroet os at passe på. Skabelsesberetningen er en billedlig fortælling om, at livet
er givet os af noget, der er større end os selv. Det er
en billedlig fortælling om, at Gud betror naturen i
menneskenes varetægt i tillid til, at vi vil forvalte
den med omtanke og respekt. Det kunne have været så godt, men det endte som bekendt rigtig skidt
med svigt og fralæggelse af ansvaret for det liv,
der blev betroet i vores hænder.
Men heldigvis ender historien ikke dér, for den
allerstørste fortælling i Biblen rummer troen på,
at livet altid vil sejre, og håbet om, at kærligheden kan overvinde og forvandle alt til det bedre.
Reformatoren Martin Luther sagde engang sådan
her: Selvom jeg vidste, at Jorden ville gå under i
morgen, ville jeg plante et æbletræ i dag. Det er
en smukt billede på, at vi skal huske at tage vare
på hinanden og livet, mens vi har det. At vi som
mennesker, på trods af vi kun er her på lånt tid,
først og fremmest har til opgave, at få livet og
hinanden til at vokse og blomstre og sætte frugt.
Et billede på, at det nytter og aldrig er for sent at
handle til vores omgivelsers bedste.
Udenfor mit vindue spirer og gror det atter, og
mon ikke de fleste, ligesom jeg, nyder denne årstid i særlig høj grad? Foråret er glædens tid - forventningens tid. Snart vil naturen summe af liv og
skønhed. Så mens vi venter på, at livets vidunder
atter vil folde sig ud i fuldt flor, og farverne for
alvor vil vende tilbage, kunne vi måske minde os
selv om, at med livets gave følger en opgave og
et ansvar, som er betroet i din og min hånd. Ikke
i forventning om ros og belønning fra Gud, men
af ren og skær næstekærlighed - af kærlighed til
de kommende generationer, hvis liv og skæne vi
bærer i vores hænder. Og ikke mindst af kærlighed til den natur, som vi er så tæt forbundne med.
For findes der i grunden noget smukkere end et
æbletræ, der blomstrer i foråret?
/ Mikkel Togsverd

Præsterne og menighedsrådene

TIRSDAG DEN 4. JUNI, KL. 19.30:
SOMMERORGELKONCERT
MED JOHN FRANDSEN
Vi glæder os til at præsentere
organisten og komponisten John
Frandsen, der vil spille et program
sammensat af værker af blandt
andet N.W.Gade, R.Langgaard,
C.A.Nielsen og John Frandsen
selv.
John Frandsen til daglig ansat som organist i Stavnsholtkirken i Farum, hvor han også leder kammerkoret
Convivium. Han har tidligere undervist ved Det Jyske
Musikkonservatorium.
Frandsen er uddannet som organist, komponist og dirigent ved Det Jyske Musikkonservatorium og har som
komponist en omfattende produktion i mange genrer.
Blandt værkerne findes blandt andet hele 10 operaer,
orkestermusik, kammermusik, korværker og orgelstykker. Der er gratis adgang til koncerten.
Se www.gurrekirke.dk”
TIRSDAG DEN 18. JUNI, KL.19.30:
MOZART FOR ORGEL
MED FRODE STENGAARD
Ved denne koncert spiller Frode
Stengaard et spændende program
af værker af Wolfgang Amadeus
Mozart, både originalværker for
orgel og transskriptioner af klaverværker.
Frode Stengaard er uddannet
organist og pianist ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus og ved studier i Paris.
Stengaard virker til dagligt som organist i Skanderborg
Slotskirke, hvor han endda har haft 40 års jubilæum.
Endvidere er han en meget aktiv koncertgiver, på både
orgel og klaver, blandt andet som pianist i Aarhus Symfoniorkester.
Udover hans virke som organist, underviser Stengaard
på Det Jyske Musikkonservatorium”.
Der er gratis adgang. Se www.gurrekirke.dk

VALDEMARSRIDT

LØRDAG DEN 15. JUNI, KL 10:00
For 29. 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 bliver 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.
Kom og vær med. Det er en begivenhedsrig tradition!

PINSEGUDSTJENESTE I DET
GRØNNE I HELLEBÆK

2. PINSEDAG DEN 10. JUNI 2019, KL 11.00
Traditionen tro vil Hornbæk, Hellebæk, Gurre og Tikøb
sogne holde fælles pinsegudstjeneste i det grønne - i
år - på engen, til højre for Hellebæk Kirkegård, Bøssemagergade 63, Hellebæk.
Gudstjenesten begynder kl. 11. Under gudstjenesten
medvirker præsterne og organisterne fra alle 4 sogne,
Hornbæk Pigekor, Hellebæk Børnekor og Tikøb og
Gurre kirkers Børne- og Ungdomskor.
Kirketaxa (for Tikøb og Gurre sogne) kan bestilles på
Tikøb Kirkekontor torsdag den 6. juni fra 10-12.
Alle er meget velkomne til en smuk dag i smukke omgivelser.
Medbring evt. frokostkurv, tæppe eller klapstol.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Hellebæk Kirke.

ønsker alle en god sommer

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Undskyld jeg forstyrrer, er der mange der siger, når de ringer eller kommer uanmeldt forbi. Jamen, hvad er nu det for noget … de forstyrrer
ikke, og jeg har ikke noget imod at blive forstyrret, af et andet mennesker, der rækker ud efter netop mig. Tit kan jeg hjælpe, med et godt råd
eller en ide til noget – eller blot med en lille snak, og hvad kan vel være
bedre end at kunne hjælpe et andet menneske – det bliver jeg et gladere
og mere taknemmeligt menneske af.
Er det måske fordi vi alle er blevet så tilgængelige, i hvert fald digitalt,
via SMS og email, med den helt uundværlige mobil lige ved hånden, og
på alle de sociale platforme, her holder man sig i hvert fald ikke tilbage
med at forstyrre og med forventning om svar, nærmest døgnet rundt.
Er det måske derfor, vi bliver mere og mere fremmede for hinanden
som mennesker og er tilbageholdende med den direkte kontakt – er det
derfor, at vi er blevet bange for at forstyrre og trænge os på i Real Life.
Ved årsskiftet opsagde vi den samarbejdsaftale, om kordegnestillingen,
som vi sammen med Gurre Menighedsråd, havde med Mørdrup Menighedsråd. Vi ønskede selv, at ansætte en kordegn der kunne være mere
fysisk tilstede på Kirkekontoret i Kirkeladen og være med til at skabe
noget mere liv i huset. Vi har været så heldige, at kunne ansætte Sumee
Bang Mikkelsen i deltidsstilling, se præsentationen af Sumee andet sted
i bladet og kom gerne og hils på hende på Kirkekontoret.
Som altid på denne tid af året, arbejder Menighedsrådet med af få lagt
budget for 2020, ligningsmidler er endnu engang fastholdt på samme
niveau som tidligere år så der er ikke plads til de store ændringer. Som
jeg tidligere har nævnt på dette sted, er uddeling af Kirkebladet blevet en
stor omkostning, i hvert fald hvis det skal ske via Postnord eller lign., vi
har derfor valgt at lade, først Korpigerne, og senest Spejderne udbringe
Kirkebladet, på den måde kan vi spare lidt på udgifterne og de får glæde
af pengene og samtidig støtter vi et godt formål i nærområdet.
Det er sommer - og de lyse nætters tid og vi vil ud i det fri, med klipklapper på – vi skal nyde de dejlige sommerdage og aftener og komme
hinanden ved, også dem vi ikke kender – vi skal ud af huset og have
overfrakken af og turde åbne os for andre - giv et smil til naboen eller
kassemedarbejderen eller den cyklist du holder tilbage for i trafikken –
det koster kun et smil at glæde andre. I ønskes alle en dejlig sommer.
På menighedsrådet vegne Lisbeth Dragsbæk

BØRNEKLUBBENS TUR TIL ANEMONEØEN
ONSDAG DEN 24. APRIL

TIKØB

GURRE

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Foråret er nu på sit højeste, og når I sidder med dette kirkeblad, er der
ikke længe til den første sommermåned starter, og bøgen står flot og lysegrøn og danner en fantastisk baggrund for Gurre Kirke. Foråret i vores
kirke betyder også gudstjenester der markere Palmesøndag, alle påskes
dage der starter med Skærtorsdag over Langfredag og Påskedag og 2.
Påskedag. Palmesøndag var der familiegudstjeneste med Tine Skau
der opførte et musikdrama om Jesus fra fødsel til død og opstandelse.
Bagefter dette tryllebindende drama, trillede vi bl.a. æg på skråningen
nedenfor kirken. Alle børn og voksne hyggede sig med først at male æg,
og derefter lege om at være bedst til at trille samt mange andre gamle
påskelege. Vores præst Annemette Nissen delte med rund hånd ud af
chokoladeæg til vinderne. Til sidst ledte alle børnene efter påskereder.
En rigtig hyggelig søndag formiddag i Gurre Kirke. De 4 store påskedage i kirken var delt mellem Gurre og Tikøb kirker.
Vores sandwichgudstjenester fungerer godt, og vi fortsætter efter sommeren med disse små aftengudstjenester der begynder kl. 17.30 på
tirsdage. Disse gudstjenester er tilrettelagt for hele familien, store som
små. Bagefter spiser vi sandwich, heraf navnet sandwichgudstjeneste,
og hygger lidt, til vi slutter omkring kl. 19.
Hen over vinteren har Gurre og Tikøb kirker fortsat med ’litterær studiekreds’. De er velbesøgte, og vi er glade for den positive modtagelse
de har fået. Der planlægges med at forsætte i efteråret.

* Budgettet er ikke revideret

* Budgettet er ikke revideret

KIRKESTATISTIK FOR TIKØB OG GURRE 2018
Fødte.....................................................................................................21
Døbte.....................................................................................................38
Navngivne.............................................................................................21
Konfirmerede........................................................................................34
Ægteviede.............................................................................................14
Kirkelig velsignelse................................................................................1
Døde......................................................................................................33
Begravede.............................................................................................24
Navneændringer...................................................................................34
Udmeldte................................................................................................8
Indmeldte................................................................................................3
Gudstjenester......................................................................................106
Dåbsgudstjenester(lørdage)....................................................................4

Kirkegængere
Kirkelige handlinger
Koncerter + foredrag
I alt

TIKØB

GURRE

3.062
1.165
1.674
5.901

2.466
1.619
443
4.528

Indsamlet i kirkerne
TIKØB
GURRE
Folkekirkens Nødhjælp
2.294,00
812,50
DSUK
185,00
100,00
Kirkens Korshær		
1.464,00
Fattigbøssen
157,00		
I alt kr.
2.636,00
2.376,50

Her på midtersiden kan I læse regnskabet for Gurre Kirke 2018, der er
et underskud på ca. 57.000 kr. som jeg lige synes, jeg vil knytte en lille
kommentar til. Underskuddet skyldes, at vi har indkøbt en ny el græsslåmaskine, en traktor, som der ikke var budgetteret med. Resten af underskuddet er penge, som der er gået til Gurre Kirkes 100 års jubilæum
ud over det budgetterede. Så med det taget i betragtning, er vi kommet
godt ud af regnskabsåret 2018.
Vi er nu ved at lægge budget for 2020. Vi vil som altid gøre os umage
med, at få det bedste ud af de midler, vi får tildelt.
I september måned holder vi menighedsmøde, hvor vi vil fortælle om
året 2018 der er gået og 2019 samt fremlægge de planer, vi på det tidspunkt allerede har for 2020.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 15. september 2019 kl.
10.30.
Når sommeren kommer, er det blevet tradition, at Gurre Kirke holder
’Sommer orgelkoncerter’. Igen i år skal vi 2 tirsdag sommeraftener i juni
nyde vores dejlige orgel, hvor vi har sammensat et spændende og flot
program, som vi glæder os til at præsentere.
Læs mere om koncerterne andetsteds i kirkebladet.
Gurre Menighedsråd ønsker alle en rigtig dejlig sommer!
Mette B. Joanesarson

NY KORDEGN VED TIKØB OG GURRE KIRKER

Den 1. marts tiltrådte kordegn Sumee Bang
Mikkelsen stillingen som kordegn ved Gurre og
Tikøb kirker.
Sumee Bang Mikkelsen er uddannet kordegn
og bor i Dronningmølle. Hun har arbejdet som
kordegn og kommunikationsmedarbejder i Folkekirken siden 2010. Samtidig har Sumee Bang
Mikkelsen sit eget kommunikationsfirma med
speciale i Folkekirken og Churchdesk.
Kirkekontorets åbningstider bliver fremover:
Tirsdag – Onsdag - Torsdag 10-12 samt Tirsdag tillige 16 - 17.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Vi takker samtidig kordegn Kirsten Hansen fra Mørdrup for 2 gode år i Gurre
og Tikøb og ønsker Kirsten alt godt fremover.

FORÅRETS KONFIRMANDER

NYT FRA HORSERØD
TIKØB KIRKE
Store Bededag den 17. maj, kl. 9.30			

TIKØB KIRKE
Store Bededag den 17. maj, kl. 11.30

GURRE KIRKE
Søndag den 19. maj, kl.10.00

Vi har i fængselskirken haft nogle dejlige familiefester både fastelavn og
påske. Vi har hygget os med boller og med hinanden. De familiegudstjenester gør noget godt for miljøet i fængslet. Ellers er fængslet præget
af den store krise i kriminalforsorgen, men vi overlever dag for dag.
Hanne Storebjerg, Horserød Fængselspræst

