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NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
NOVEMBER
24.11. Sidste s. i. kirkeåret

TIKØB
10.30

GURRE PRÆST
Bodil Olesen
16.00 k)

DECEMBER
1.12. 1. s. i advent

14.00

10.30

Jan Jacobsen

8.12. 2. s. i advent
15.12. 3. s. i advent

10.30 k)
14.00

16.00
10.30

Camilla Eriksen
Mikkel Togsverd

		Kirketeater

Familiegudstjenester

Vi synger julen ind

22.12. 4. s. i advent
16.00
ingen
24.12. Juleaften
16.30
15.00
			
25.12. Juledag
10.30
ingen
26.12. 2. Juledag
ingen
10.30
29.12. Julesøndag
ingen
10.30

Kirsten Winther
Jan Jacobsen/
Mikkel Togsverd
Steffen Ravn Jørgensen
Hanne Storebjerg
Søren Kristoffersen

JANUAR
1.1. Nytårsdag
16.00
5.1. H. 3. k. søndag
10.30 k)
7.1. Sandwichgudstjeneste		

ingen
ingen
17.30

Jørgen I. Henriksen
p)
Hanne Storebjerg

12.1. 1.s.e.h.3.k
19.1. 2.s.e.h.3.k.
26.1. 3.s.e.h.3.k.

16.00 n)
10.30
9.00

10.30 k)
16.00
10.30

p)
p)
p)

FEBRUAR
2.2. S.s.e.h.3.k

17.30

ingen

p)

17.30
10.30 k)
16.00
10.30

Hanne Storebjerg
p)
p)
p)

Vi bærer julen ud

Kyndelmissefejring

4.2 Sandwichgudstjeneste 		
9.2. Septuagesima
9.00
16.2. Seksagesima
10.30 k)
23.2. Fastelavn
14.00

Familiegudstjenester til fastelavn

MARTS
1.3. 1.s.i. fasten
10.30
3.3 Sandwichgudstjeneste		
8.3. 2.s.i. fasten
9.00
15.3. 3.s.i. fasten
10.30 k)
22.3. Midfaste
9.00
29.3. Mariæ Bebudelse
10.30
k) kirkekaffe

ingen
17.30
10.30
16.00
10.30 k)
16.00

p) se venligst dagspressen

Kirketaxa

Hanne Storebjerg
p)
p)
p)
p)

n) Nytårskoncert

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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’HVAD NU PETER’

Præsten har ordet

FORESTILLING MED KIRKETEATERET
SØNDAG DEN 24. NOVEMBER
KL. 16.00 I GURRE KIRKE

MENS VI VENTER...
En del af vores tilværelse går med ventetid. Vi venter på bussen, venter i lægens venteværelse, venter
ved kassen i supermarkedet, venter i trafikproppen
på motorvejen, venter i telefonkøen som nummer
ni i rækken, venter på, at vejret bliver bedre, osv.
På det personlige plan kan vi også gå og vente på
forskellige ting. Der er den svære ventetid, mens vi
kæmper med at overvinde sygdom eller livskriser,
og så er der den glædelige ventetid, mens et barn
langsomt bliver til i sin mors mave.
At vente er en del af tilværelsen, men det er meget
individuelt, hvordan vi forholder os til det vilkår.
I vores fortravlede og rastløse verden er ventetid
for mange mennesker det samme som spildtid, der
helst skal slås ihjel eller udnyttes effektivt. Tag bare
en tur med Kystbanen og se, hvordan de fleste sidder med deres telefon eller bærbare og spiller spil,
læser mails eller arbejder. Vi er tilsyneladende ikke
længere så gode til at unde os selv de små afbræk fra
hverdagen, som lidt passiv ventetid egentlig kunne
give os.
Men man kan også falde i den anden grøft, hvor al
ens tid bliver en form for passiv ventetid. Man kan
være så meget i venteposition, at hele livet nærmest
går med det. Jeg håber, at alt ser bedre ud i morgen, tænker man måske ved sig selv, mens dagene
går - én efter én, og man helt glemmer at leve. Man
kan håbe så meget på forandring og leve i længslen
og forventningerne om det, man ønsker skal blive
anderledes, at man slet ikke ser alt det gode, man
trods alt har omkring sig nu og her, fordi blikket er
stift rettet mod det forventede.
For lidt eller for meget af noget, er som regel aldrig
godt for os, og det gælder nok også ventetid. Sjovt
nok er det i den ellers så fortravlede december, at
vi hvert år mindes om, at ventetid kan have sin helt
egen kvalitet og mening. For adventstiden er jo en
ventetid, der i høj grad er farvet af den kommende
juls glæde - så meget, at den i sig selv bliver en del
af fornøjelsen. Jeg glæder mig i denne tid, lyder
det i Peters Jul, hvor Peter frydes over ventetiden
op til jul, med alle de forberedelser, der foregriber
juleglæden. Adventstiden er håbets, længslens og
forventningernes tid, men det er også en tid til at
glædes over, at ham, vi venter på skal komme til
verden julenat, jo allerede nu og her kommer os i

møde med sit ord. Det er tiden, hvor vi besinder os
på det gode, vi allerede har, samtidig med at vi ser
frem til fejringen af den nat, hvor det hele tog sin
begyndelse.
Måske man kan sammenligne adventstidens venten
med den tilstand, der lige nu råder i Tikøb og Gurre
sogne? Siden den 1. september har der været mørkt
i Tikøb præstegård, hvis man lige undtager håndværkernes arbejdslamper, som ind imellem lyser
det tomme hus op. Som bekendt gik Tikøbs og Gurres sognepræst, Annemette Nissen, da på pension
efter tre årtier i præstegården, og siden har de store
spørgsmål været; hvornår vi mon får en ny præst, og
hvem det mon bliver? Tikøb og Gurre er for tiden i
en tilstand af spændt venten, men det er på mange
måder en frugtbar og meningsfuld ventetid, vi står
midt i. Det er hverken spildtid, der bare skal slås
ihjel, eller en passiv ventetid, der sætter alt i stå.
Sammen har vi hidtil formået at få det bedste ud
af den tid, der uundgåeligt er, indtil den nye præst
kommer. Vi venter i spænding på, at en ny præst vil
blive indsat, ja, men samtidig kan vi konstatere, at
de to sogne langt fra er sygnet hen i mellemtiden.
Gudstjenesterne, sogneeftermiddagene, udstillingerne, koncerterne, børneklubben, studiekredsen
og alt det andet kører ufortrødent videre og viser
os, hvad det egentlig kræver at være en levende
og vedkommende kirke. Ventetiden viser os, hvor
mange gode kræfter, der egentlig er med til at bære
og bidrage i det daglige.
Præstegården står nu tom, men selvom vi nok
indenfor en overskuelig fremtid får ansat en god
og dygtig præst, så har den forløbne tid vist os, at
det alene ikke gør det. Vist os, at kirkerne i Tikøb
og Gurre intet ville være uden menighedsrådene,
kirkepersonalet, børne- og ungdomskorene, de frivillige og alle I andre, der får tingene til at køre:
Ikke mindst menighederne - alle jer, der kommer
og deltager i de to kirkers liv. Så tak for den store
opbakning, der har været, og fortsat er, og som i
høj grad har givet ventetiden mening og kvalitet.
Rigtig glædelig jul og på forhånd ønskes også den
nye præst hjerteligt velkommen!
Mikkel Togsverd

Intenst, minimalistisk teater med live sang og
musik. En meget direkte og personlig fremstilling,
hvor disciplen Peter beretter sin egen historie om,
hvordan hans liv blev totalt ændret ved mødet med
den mærkelige mand Jesus. Skuespiller Jens Jødal,
operasanger Victoria Trolle-Millbrath og fløjtenist
og improvisationsmusiker Poul Juhl lader deres tre
kunstarter smelte sammen til én og fortæller i fællesskab Peters beretning om Jesu liv og død – og
liv... Forestillingens gennemgående omdrejningspunkt er Peters tro og tvivl - på både sig selv og på
Jesus som Guds søn, og historien kulminerer med
påsken, hvor Peter for alvor bliver sat på prøve og
må se sig selv svigte præcis som alle andre...
Forestillingen er blevet rost for at gøre Peter så
nærværende for publikum og at vise ham som det
menneske, han var. På godt og ondt.
Velmødt til denne spændende søndag i Gurre
Kirke

Pastor Porsagers jazzkapel

MUSIK I TIKØB KIRKE

SØNDAG 12. JANUAR KL. 16
Nytårskoncert med Pastor Porsagers Jazzkapel
Ved årets Nytårskoncert underholder Pastor Porsagers
Jazzkapel med et bredt program fra ”happy jazz” til
smukke ballader, og der er sang på (næsten) alle numre.
Hovedvægten ligger på mange af de dejlige evergreens
fra ”The American Songbook”.
Kapellet har huseret i mere end 25 år – hovedsageligt
i det Nordsjællandske. Der har været lidt udskiftning
gennem tiderne, men alle musikere har mange års erfaring med i bagagen.
Bandet består af Tinka Herand (sang), Ole Schmidt
(saxofon), Søren Egetved Sørensen (piano), Jørgen
Madsen (trommer) og Michael ”Pastor” Porsager (bas)
Efter koncerten er Menighedsrådet vært ved et lille glas
i våbenhuset.
Velmødt til en dejlig Nytårskoncert i Tikøb Kirke.
Der er gratis adgang.

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN I TIKØB
FREDAG DEN 29. NOVEMBER, KL. 14.30: Historiker Carsten Egø Nielsen vil holde foredrag om ”Pigerne på Sprogø”. Egø vil fortælle om øens historie,
baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen, lidt om hverdagen for pigerne og om Sprogø under
besættelsen. Kom og hør et rigtig godt og interessant
foredrag
FREDAG DEN 13. 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 31. JANUAR, KL. 14.30: Rejseleder
Peer Faurskov vil holde foredrag om ”DET GLEMTE
ANATOLIEN OG DEN TIDLIGE KRISTENDOM”.
Peer Fauerskov vil fortælle og vise billeder fra flere af
kristendommens historiske steder f. eks kirken i Nikæa,
Kappadokien og de kristne klippekirker, forladte kirker
fra den georgiske kristendom og selvfølgelig fantastiske billeder fra Aya Sofia kirken som er fra år 536.
FREDAG DEN 28. FEBRUAR, KL. 14.30: Tidligere
elektriker på Helsingør Skibsværft og livslang brandmand i Helsingør Brandvæsen: Jørn Knudsen fortæller
om sit arbejdsliv på Helsingør skibsværft og hovedsalig
om det frivillig drevne Værftsmuseum, samt arbejdet
som brandmand.
FREDAG DEN 27. MARTS, KL. 14.30: ”Victor
Borge-mennesket bag smilet”. Journalist og forfatter Jacob Wendt Jensen vil ud fra sin store og meget
roste biografi om Victor Borge fortælle om den store
dansker.
FREDAG DEN 24. APRIL, KL. 14.30: Journalist
Lars Ringholm, Ringsted vil fortælle om genforeningen med Sønderjylland for 100 år siden.

TAK

Måtte jeg gennem Kirkebladet sige tak til alle,
der søndag den 25. august kom til min afskedsgudstjeneste i Tikøb Kirke og til den efterfølgende reception i Kirkeladen.
Tak til Menighedsrådene ved Gurre og Tikøb
Kirker og alle ansatte for det store og festlige arrangement. Tak for alle de fine taler, for blomster, vin og gaver og for jeres talrige fremmøde.
Mange hilsner
Annemette Nissen

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Sommer er blevet sensommer som umærkeligt er gledet over i efterår.
Alle skovens træer har fået nye farver og sagte daler bladene til jorden
om kap med regnen, som der er i dette efterår er kommet så rigeligt
af i voldsomme byger, der har fejet over landet sammen med kraftige
vinde.
Forandringens vinde blæser i Tikøb – men selv om vi ikke har en sognepræst i øjeblikket, er der ikke skåret ned på aktiviteterne, der er som
vanligt gudstjenes hver søndag lige de øvrige aktiviteter. Provstiets
præster hjælper os på skift - tag godt i mod dem alle sammen. Vort
personale yder også en ekstra stor indsat i denne tid for at få tingene
til at fungere - tak for det.
Stillingen som sognepræst er i skrivende stund netop opslået ledig,
og når disse linjer læses, er vi forhåbentligt i gang med ansættelsessamtaler og prøve prædikener. Menighedsrådet står over for en stor
og spændende opgave, med at finde den helt rigtige sognepræst til
Gurre og Tikøb Pastorat. Vi håber at finde en præst, der kan holde en
prædiken, der forholder sig til både Evangeliet, men også hverdagen
og som er relevant og vedkommende for mennesker i dag. En, der
har noget på hjerte, og som kan forkynde det kristne budskab for alle
aldre i vore to sogne og som vil engagere sig i lokalsamfundene og
tage del i sognenes hverdagsliv. En præst der kan tænke nye tanker
om gudstjenesten og indgå i et samarbejde med menighedsrådene og
personalet om fornyelse af det kirkelige liv, og samtidig værdsætte
betydningen af de bestående traditioner.
I vakancen er Præstegården blevet renoveret, kvisten er sat i stand, der
er malet inde og ude, gulvene er afslebet og køkkenet gjort i stand,
lige som der er kommet nye hårde hvidevarer og nyt sanitet. I haven
er der fældet og beskåret vækster - så Præstegården fremstår lys og
indbydende inde som ude.
Ikke nok med at vi har mistet vores sognepræst, så har kordegn Sumee
Bang Mikkelsen, også opsagt sin stilling og er stoppet med udgangen
af oktober måned. Der skal lyde en stor tak til Sumee for den indsats
hun har ydet og hun ønskes held og lykke med det nye job.
I oktober måtte vi desværre tage afsked med medlem af Menighedsrådet, og tidligere formand, Hans Schiønnemann som er afgået ved
døden. Ved Hans frafald er Karin Ingleby indtrådt i menighedsrådet.
Det er mørkt ud, men inde er det stearinlystid - I ønskes alle en dejlig
vintertid.
På menighedsrådets vegne Lisbeth Dragsbæk

MINDEORD FOR HANS SCHIØNNEMANN
Tidligere formand og menighedsrådsmedlem Hans Schiønnemann
blev begravet fra Tikøb Kirke ved en smuk ceremoni præget af Hans
store musik interesse. Hans har boet det meste af sit voksne liv på
Slamat, hvor han stiftede familie med Sofie Breengaard.
Der skal her lyde en stor tak til Hans for den store indsat han har
gjort for Tikøb by og Sogn, såvel som træner i idrætsforeningen som i
skolebestyrelsen og de seneste år i Tikøb Menighedsråd, hvor specielt
musiklivet ved kirken og børne- og ungdomskoret lå hans hjerte nær.
Trods alvorlig sygdom deltog Hans i Menighedsrådsmøderne lige til
det sidste. Vi vil savne hans indsigt. Æret være hans minde.

MUSIK I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 15. DECEMBER
KL. 14
VI SYNGER JULEN IND

Julekoncerten i Tikøb Kirke er traditionen tro tilrettelagt som ”De ni Læsninger” efter engelsk forbillede. Programmet byder på dansk og udenlandsk
advents-og julemusik, som knytter sig til læsningerne.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkes Børne- og Ungdomskor
sammen med kirkesanger Tine Grönlund, årets konfirmander samt sognepræst Mikkel Togsverd.
Tilrettelæggelse, akkompagnement og musikalsk ledelse varetages af kirkens organist Vibeke Højlund.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

JULETRÆSFEST I TIKØB
SØNDAG DEN 1. DECEMBER
PROGRAM

KL.14.00:
FAMILIEGUDSTJENESTE MED JULEKRYBBESPIL. Medvirkende: 3. klasse på Tikøb Skole sammen med
deres klasselærer, Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor. Spejderne med faner. Kristina Husum, trompet
KL.15.15:
JULETRÆSFESTEN starter i år i TIF’s klubhus , der i
dagens anledning er festligt pyntet op. 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. Juletræet er i år flyttet udendørs til pladsen foran
klubhuset, så husk varm tøj.
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.

KYNDELMISSEFEJRING I TIKØB KIRKE
SØNDAG DEN 2. FEBRUAR, KL. 17.30

Søndag den 2. 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.

FAMILIEADVENT I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 1. DECEMBER, KL. 10.30

holder vi familiegudstjeneste i Gurre Kirke. Under gudstjenesten medvirker Tikøb og Gurre kirkers Børne- og Ungdomskor med Luciaoptog og
trompetisten Kristina Husum
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.

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE

KONCERT I TIKØB KIRKE

LØRDAG D. 7. DECEMBER 2019 KL. 16.00
Egebæksvangkoret under ledelse af Tine Grönlund inviterer til en festlig julekoncert i Tikøb Kirke. Det 4-stemmige kor består af lidt over 30 medlemmer,
der kommer fra Tikøb, Espergærde og Helsingør. Koret synger såvel klassiske
sange som moderne rytmiske værker. Til denne julekoncert er specielt valgt en
blanding af nogle kendte danske og engelske sange iblandet nogle rytmiske i
et mere specielt arrangement. Naturligvis er programmet præget af den forestående højtid - dog uden at være særligt højtideligt.
Koncerten varer ca. 1 time. Der er gratis adgang.

FASTELAVN
I GURRE KIRKE

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR, KL. 10.30

I TIKØB KIRKE

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR, 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!

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

Tirsdag den 7. januar, kl 17.30. Kom og vær med til at bære julen ud,
ved Hanne Storebjerg
Tirsdag den 4. februar, kl. 17.30 ved Hanne Storebjerg
Tirsdag den 3. marts, kl. 17.30 ved Hanne Storebjerg
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær i kirken.
Alle er meget velkomne!

LITTERÆR STUDIEKREDS
I GURRE OG TIKØB SOGNE
Efter jul fortsætter studiekredsen i Tikøb og Gurre sogne. Under ledelse af
lektor Margrethe Tjalve tages der fat på den store, udenlandske litteratur.
Det er også store emner, der bliver genstand for vores undersøgelse i den
kommende sæson:
Onsdag d. 8. januar 2020: Men hvad er et liv? Den store berømmelse
sættes i perspektiv til berømthedernes egne ofte trivielle og dels uforståelige liv hos Daniel Kehlmann i Opmålingen af verden om tysk åndslivs
to store videnskabsmænd i det nittende århundrede: Humbolt og Gauss.
Onsdag d. 5. februar 2020: Fjodor Dostojevski er et langvarigt bekendtskab og meget givende – hvis man gider. Men den lille roman, Kældermennesket, er i meget forkortet – og overkommelig - form hans udgave
af det menneske, der ikke ser muligheder eller lys, som afskærmer sig fra
andre i bitterhed fyldt med vrede, aggression, jalousi, skuffelse og sorg
over samfundet. Titlen er så kendt, at den endda er blevet en betegnelse
for en bestemt slags menneskelig reaktion.
Onsdag d. 4. marts 2020: Joseph Conrad: Mørkets hjerte er en bog om
apokalypsen og som sådan er den filmet i nutiden, om den gådefulde Mr.
Kurtz og hans fordærv, som også er tidens, om imperialisme og hensynsløs udnyttelse. Er det den europæiske civilisation, der går sin undergang
i møde?
Møderne afholdes i Kirkeladen i Tikøb onsdage kl 19.30 - 21.30.
Alle er velkomne, også dem, der ikke fik læst bogen. Aftenen starter med
en indføring, der former sig som et slags foredrag med nogle siders referat og fremhævelse af temaer som hjælp. Derefter er længere og kortere
spørgsmål og indlæg fra deltagerne, der ofte ender med en 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!

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
Mens efteråret er over os, er menighedsrådet sammen med Tikøb menighedsråd i fuld gang med at finde vores nye præst – det er en meget
spændende opgave, som vi går til med stor glæde. Se ’Nyt fra Tikøb’. I
Gurre Kirke har vi her i efteråret ændret en af de tidlige gudstjenester,
fromesser, hver måned til en sandwichgudstjeneste. Det er dejligt at
se hvor mange, store som små, der finder vej til disse små aftengudstjenester, som vi afslutter med sandwich og hyggeligt samvær i kirken
bagefter. Dette fortsætter vi også med i det nye år, så der i starten af hver
måned vil være en sandwichgudstjeneste. Januars sandwichgudstjeneste
er den 7. og her vil vi ’bære julen ud’. Vi glæder os til at se jer og alle
er velkomne.
Børneklubben er kommet godt i gang efter sommerferien, og der er blevet fortalt historier fra Det Gamle Testamente. Børnene har taget godt
imod Anne Sofie Grandorf, som også er præst i Helsingør Domkirke. Vi
er glade for, at Anne Sofie vil hjælpe os indtil, en ny præst er kommet
til vores to sogne.
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.
Men lige nu og her venter den dejlige juletid, med hvad der hører sig til
af julelys, julemusik, stjerner, engle og ikke mindst julens budskab, ’et
barn er født i Betlehem’. Julen i Gurre Kirke starter 1. søndag i advent
med familiegudstjeneste, hvor det første lys tændes i adventskransen.
Efter gudstjenesten går vi til Julebutikken på Rødegårdsvej, hvor endnu
mere julehygge venter på os. December måneds advents gudstjenester
slutter med ’De 9 Læsninger’, 3. søndag i advent, som det er blevet
tradition i Gurre Kirke. 4. søndag i advent bliver i Tikøb Kirke.
Juleaften i Gurre Kirke vil julens glade budskab lyde, og der vil blive
sunget nogle dejlige julesalmer. Tag gerne det udleverede papirhæfte
med hjem og syng salmerne 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
Livet i Horserød fængsel har aldrig været strammere end nu.
Men i kirken holder vi humøret oppe. Vi hygger os. Synger meget og
spiser meget og glæder os over den frihed, som vi har i kirkerummet. Det
betyder mere nu end nogensinde.
Snart begynder vi at forberede julen, og glæder os til alle arrangementer,
som er i den forbindelse.
Og ikke mindst julefreden, som trods alt også indfinder sig i fængslet.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

MUSIK I GURRE KIRKE
SØNDAG DEN 15. DECEMBER
KL. 10.30
VI SYNGER JULEN IND

Vi synger julen ind i Gurre Kirke med ”De ni Læsninger” efter engelsk tradition. Programmet byder på dansk og udenlandsk adventsog julemusik, som knytter sig til læsningerne.
Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkes Børne- og Ungdomskor sammen med kirkesanger Tine Grönlund.
Desuden medvirker årets konfirmander med oplæsningen samt sognepræst Mikkel Togsverd som liturg.
Ved orglet sidder Vibeke Højlund, som også står for koncertens tilrettelæggelse.
Der er gratis adgang til koncerten.
Vel mødt til en hyggelig julekoncert i Gurre Kirke!

