NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Der var gemt en lille stribe lys nede i min mørke lomme, der har den ligget
og puttet sig og ventet, ventet til den igen havde mod til at kigge op over
lommekanten - en lille stribe lys - der vokser dag for dag - og giver løfter
om, at om lidt er det forår igen - at solen for magt og varmer folk og fæ - får
vinteren til at rinde i grøft og i grav og de grønne skud til at bryde frem, lige
der på grøftekanten - man kan dufte det og høre det - det løftede rige forår
- Velkommen.
I Tikøb Kirke og sogn bryder solen også frem samtidig med, at vi kan byde
velkommen til vores nye sognepræst, Rikke Pedersen, se omtale anden sted i
bladet. Vi håber, at I alle vil tage rigtig godt imod hende og den lille præstefamilie og hjælpe med til, at de hurtigt falder til her hos os. Vi glæder os rigtig
meget til samarbejdet og til, med afsæt i alle de velkendte aktiviteter, at udvikle
nye og spændende tiltag - Velkommen.
På Kirkekontoret har vi fastansat Marianne Bodi, vi glæder os til samarbejdet
- Velkommen.
Ved konstituering sidst i november skete der ingen ændringer i besættelsen
af poster - et nyt og dejligt arbejdsår i menighedsrådet venter - som omtalt
andet sted, er det valgår, og der holdes allerede orienteringsmøde midt i maj
- Velkommen.
Der er så mange gode ting i vente i denne forårstid – i Kirken skal vi fejre Påsken
og Pinsen, Bededag og Kristi Himmelfart og så skal vi have konfirmeret alle de
håbefulde konfirmander – igen år er der 3 hold. Børneklubben skal på Anemonetur med hestevogn lige som de plejer - og så er der selvfølgelig også den årlige
Sogneudflugt – der er rigtig meget at deltage i og glæde sig til - Velkommen.
I ønskes alle en dejlig og lysende forårstid.
På menighedsrådets vegne Lisbeth Dragsbæk

SKÆRTORSDAG I TIKØB KIRKE
Skærtorsdag aften den 9. april, kl. 19.30 holder vi aftengudstjeneste med
altergang. Efter gudstjenesten er alle velkomne i Kirkeladen, hvor der serveres
ost og rødvin. Kom og vær med til en stemningsfuld aften!

KONFIRMATIONER

KONFIRMATIONER

TIKØB KIRKE - FREDAG DEN 8. MAJ 2020 - KL. 9.30
Nicole Strandh Engeborg
Maja Eva Bækgaard Eriksen
Cassandra Ida Halberg
Beate Dam Jensen
Alfa Lou Kofoed Lüth
Lilja Juhl Nielsen
Runa Ivalu Pedersen
Jasmin Bolvig Skov
Nanna Høberg Sonasson
Victoria Rosa Thaysen
Frederik Mikkel Andersen
Mathias Bartholin
Thor Bjørn Lind Wenck Jensen
Bertil Bager Jönsson
Lui Hoch Jørgensen
Jacob Christian Kacirek
Laurits Emil Eid Larsen
Gustav Felix Lindh Nissen
Oliver Anton Pihl
Markus Lukas Søgaard Rendtorff
Arthur Snowmann Topsøe-Jensen
Simon Kristian Nordberg Vindahl Vever
Isac Skou Wegener
Gustav Liljekvist Gejpel
Mille Ea Lund Schierbeck
TIKØB KIRKE - SØNDAG DEN 10. MAJ 2020 - KL. 11.30
Viktoria Remme Bork
Merle Kjær Christensen
Sørine Djidjime Senouvo Lundberg
Laura Kirketerp-Møller
Ida Martens Poulsen
Melanie Sofie Trab Rasmussen
Emilie Katrine Joost Tranberg
Oliver Vindahl Jakobsen
Manus Salgaard Olesen
Albert Theodor Schlüter
Laurits Maegaard Østergaard
Artin Zabeti

LITTERÆR STUDIEKREDS
I GURRE OG TIKØB SOGNE

GURRE KIRKE - FREDAG DEN 8. MAJ 2020 - KL. 11.30
Sarah Brith Dahlstrøm Andersen	Caroline Kvan Christensen Maja
Lyng Hundrup
Laura Lünell
Josphine Jellev Madsen
Andrea Fuelsig Herskind Mogensen
Mie Sacha Rasmussen
Kristine Sølvhøj
Freya Olivia Møller Veng
Mathias Christian Brauer
Malthe Kanneworff
Zacharias Arentsen Madsen
Oliver Oresnik Madsen
Simon Rask Madsen
Nicolai Aastrup Tilsted
Simon Sander Leonhardt
Nicoline Jasmin Gravlund Sejr Christensen

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
2020/2021
Torsdag den 19. marts kl. 16 - 18
Kirkeladen, Præstevænget 14, 3080 Tikøb
Indskrivningsblanketten kan med fordel downloades fra Tikøbs og Gurres
hjemmesider og udfyldes hjemmefra, men det vil også være muligt at udfylde
den på stedet.
KONFIRMATIONER 2021
Tikøb Kirke: Store bededag fredag den 30. april kl. 9.30 og kl. 11.30
Gurre Kirke: Søndag den 2. maj kl. 10.00.

Sidste studiekreds i denne sæson er:
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!

Hver torsdag kl. 10.15 er der gratis babysalmesang. Vi synger, danser og pusler
om de små, og bagefter hygger vi sammen over en kop kaffe. Det er en sansemættet stund for de små og et hyggeligt afbræk i hverdagen for de voksne.
Alle med babyer fra ca. 2-10 måneder er velkomne.

SMÅBØRNS-RYTMIK I TIKØB KIRKE
Hver torsdag kl. 9.15 er der musikalsk legestue for 1-3 årige og deres voksne.
Det er en livsbekræftende stund med leg, dans og sang for hjemmegående og
dagplejere, og kirken lægger lokale til en stund med spisning og kaffe bagefter.
Tilbuddet er gratis men kræver tilmelding.
Kontakt Tine på tlf. 6068 0602 for mere info og tilmelding for begge hold.
Tine Grönlund, Kirkemusiker, Tikøb og Gurre kirker

FREDAG DEN 15. MAJ 2020
PROGRAM
8.30:
Afgang Gurre Kirke.
8.40:
Afgang Tikøb Kirke.
8.45:
Afgang Kvistgård/Nyvej
10.00: Ankomst til Roskilde Domkirke.
10.30: Rundvisning i Domkirken
12.00: Frokost på Café ROSS.
14.30: Selsø Slot med rundvisning
15.30: Eftermiddagskaffe på Selsø Slot
16.30: Afgang Selsø Slot
17.45
Forventet hjemkomst
Turen koster 450 kr. og inkluderer bus, entré, rundvisninger, frokost incl. 1 øl/
vand/1 glas vin og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til kordegn Marianne Bodi senest den 30. april 2020
Tlf: 4975 8083 eller mail mrhe@km.dk
Betaling sker i bussen, enten kontant eller MobilePay

2020 er også året, hvor der skal være menighedsrådsvalg!
Ja, det er 4 år siden sidst, og det er ikke til at forstå som tiden er løbet afsted.
Kirkeministeriet har ændret lidt i reglerne mht. orienteringsmøderne. Dette møde
skal nu afholdes den 12. maj, hvor der ligeledes skal orienteres om menighedsrådets arbejde det forgange år. Selve opstillingsmødet er stadigvæk i september.
Tænk over, om det ikke er noget for dig at deltage i dette spændende arbejde med
at skabe liv og vækst i vores kirke i Gurre. Start med at komme til orienteringsmødet den 12. maj. Hold dig ikke tilbage – kom i Gurre Kirke og få en sludder
med én af os over en kop kirkekaffe eller ring til én af os i menighedsrådet, og
hør om det at være i et menighedsråd. Vi ser frem til at fortælle om det.
Der bliver også mulighed for at læse om alt det fantastiske arbejde, der bliver
lavet i kirkerne i hele Helsingør Provsti. Der vil op til orienteringsmødet i maj
udkomme et indstik i Nordsjælland, hvor alle sogne bliver præsenteret – så her
kan I også læse lidt om Gurre.
Foråret i Gurre Kirke byder på mange dejlige gudstjenester og koncerter. Her
et lille udpluk: Sandwichgudstjenester og Palmesøndags familiegudstjeneste.
Langfredag liturgisk gudstjeneste med smuk musik og solosang. Sidst men ikke
mindst traditionen tro holder vi forårskoncert i maj.
Gurre Menighedsråd ønsker alle et dejligt forår!
Mette B. Joanesarson

LITURGISK MUSIKGUDSTJENESTE
fredag den 10. april kl. 10.30
Langfredag bliver en særlig gudstjeneste, hvor påskens tekster om Jesu lidelseshistorie kommer i fokus afvekslende med musikalske indslag, der giver
tid til fordybelse.
Cellist Birgitte Øland, Det Kgl. Kapel, medvirker,
ligeledes synger kirkesanger Tine Grønlund solo
bl. a. med ny komponeret langfredagsmusik af kirkens organist, Vibeke Højlund. Desuden medvirker
Tikøb og Gurre kirkers ungdomskor med et par smukke klassiske satser af
Mozart og César Franc

Palmesøndag holder vi familiegudstjenester i kirkerne.
GURRE KIRKE: PALMESØNDAG DEN 5. APRIL, KL. 10.30
TIKØB KIRKE: PALMESØNDAG DEN 5. APRIL, KL. 14.00
Under familie gudstjenesterne medvirker 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.

BABY- SALMESANG I TIKØB KIRKE

Når I sidder med dette nummer af kirkebladet – er det sket!
Vi har fået vores nye sognepræst – så hjertelig velkommen til Rikke Pedersen!
Vi glæder os til at lære Rikke bedre at kende og at Rikke lærer os bedre at kende!
Vise hvad vi har af aktiviteter i vores kirke i Gurre, hvad vi har at bygge videre
på – med respekt for de gode traditioner, der er skabt igennem de sidste mange
år. Og ikke mindst at se, hvad der byder sig af nye og spændende ideer her i
Gurre og sammen med Tikøb.
Så vær med til at byde Rikke velkommen i vores sogne – tag en sludder med
hende når i møder Rikke i dagligdagen- om det er i kirken, til sogneeftermiddage, børneklub eller måske i bussen.
Læs mere om Rikke i dette blad ’Præsten har ordet’, hvor Rikke præsentere sig
selv og sin familie.
Menighedsrådet konstituerede sig ved det sidste møde i november 2019 på følgende måde: Formand og kontaktperson Mette B. Joanesarson, næstformand
Heidi Knudsen, kasserer Palle Sort, menighedsrådsmedlem Lars Knudsen og
Ove Leth-Sørensen samt præsterne Mikkel Togsverd og Hanne Storebjerg der
er fødte medlemmer af menighedsrådet, fra 1. februar indtrådte Rikke Pedersen.
Orla Johansen er kirkeværge og Mikael Krohn Jensen er bygningskyndig.

LANGFREDAG I GURRE KIRKE

PÅSKEFEJRING
I GURRE OG TIKØB KIRKER

SOGNEUDFLUGT TIL ROSKILDE
DOMKIRKE OG SELSØ SLOT

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD

BØRNEKLUBBENS UDFLUGT
TIL ANEMONEØEN I GURRE SØ
Onsdag den 29. 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!!

SANDWICHGUDSTJENESTER
I GURRE KIRKE
Tirsdag den 3. marts, kl. 17.30 ved Hanne Storebjerg
Tirsdag den 12. maj, kl. 17.30 ved Hanne Storebjerg
Efter gudstjenesterne er der sandwich og hyggeligt samvær i kirken.
Alle er meget velkomne!

KRISTI HIMMELFARTSDAG
DEN 21. MAJ, KL. 10.30:
Fangekoret ved Horserød Statsfængsel medvirker ved denne gudstjeneste som
er ved fængselspræst Hanne Storebjerg. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Alle er velkomne!

NYT FRA HORSERØD
Vi har haft en dejlig december måned med hyggelige julefester, hvor de indsatte for et par timer glemte, at de var i fængsel. I år er det blevet meget tydeligt, at julens budskab om kærlighed, fred og glæde påvirkede de indsatte på
den måde, at de blev meget opmærksomme på hinanden: der måtte ikke være
nogen, der sad alene den 24. december. Det var stort.
Nu venter vi med længsel på forårets komme.
Hanne Storebjerg, Horserød Statsfængsel

TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
MARTS
TIKØB
GURRE
1.3. 1.s. i fasten
10.30		
3.3. Sandwichgudstjeneste		
17.30
8.3. 2.s. i fasten
9.00
10.30
15.3. 3.s. i fasten
10.30 k)
9.00
22.3. Midfaste
9.00
10.30 k)
29.3. Mariæ bebudelsesdag 10.30
9.00

PRÆST
Mikkel Togsverd
Hanne Storebjerg
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen

APRIL
5.4. Palmesøndag

14.00
10.30
Mikkel Togsverd
Familiegudstjenester
9.4. Skærtorsdag
19.30		
Mikkel Togsverd
10.4. Langfredag		
10.30
Rikke Pedersen
		
Liturgisk gudstjeneste
12.4. Påskedag
10.30		
Rikke Pedersen
13.4. 2. Påskedag		
10.30
Hanne Storebjerg
19.4. 1.s.e. påske
10.30 k)
9.00
Rikke Pedersen
26.4. 2.s.e. påske
9.00
10.30 k) Rikke Pedersen
MAJ
3.5. 3.s.e. påske
8.5. Store Bededag

9.00
10.30
9.30
11.30
Konfirmationer
10.5. 4.s.e. påske
11.30 		
Konfirmation
12.5. Sandwichgudstjeneste		
17.30
17.5. 5.s.e. påske
10.30 k)
9.00
21.5. Kristi Himmelfartsdag		
10.30 k)
24.5 6.s.e. påske
10.30
9.00
31.5. Pinsedag
10.30		

Mikkel Togsverd
Anders Kingo/
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Hanne Storebjerg
Rikke Pedersen
Hanne Storebjerg
Rikke Pedersen
Mikkel Togsverd

JUNI
1.6. 2. Pinsedag		
11.00
Udendørsgudstjeneste i Gurre v/ præsterne fra
Hornbæk, Hellebæk, Tikøb og Gurre
k) kirkekaffe

Præstevænget 14, 3080 Tikøb, tlf.: 49 75 80 83.
Tirsdag-onsdag-torsdag 10-12. Tirsdag tillige 16-17
Kordegn Marianne Rygaard Bodi E-mail: mrhe@km.dk

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.

Marts, april, maj 2020

TIKØB og GURRE KIRKER

Sognepræst: Rikke Pedersen
Præstevænget 12, 3080 Tikøb, tlf. 49 75 80 02.
E-mail: rip@km.dk
Træffes tirsdag til fredag kl. 10-12, torsdag tillige kl. 17-18.

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
Organistvikar: Vibeke Højlund tlf: 21 26 81 64.
E-mail: vibekehojlund@hotmail.com

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.

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

GURRE KIRKEGÅRD
Kirketaxa

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR

Forårets
konfirmander
Forårets
arrangementer
Påskens
gudstjenester

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

Sogneudflugt
2020

GURRE MENIGHEDSRÅD

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

Formand: Mette B. Joanesarson
Volmersvej 18, 3000 Helsingør,
tlf: 49 13 97 81
www.gurrekirke.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer omkring 1. juni 2020.
Meddelelser hertil senest 1. maj. Præstegården, Præstevænget 12, 3080 Tikøb.

MENIGHEDSRÅDSVALG
2020

Præsten har ordet
Flyttekasse flyt dig

”Herre, giv os en større tro” (Luk 17,5-10)
I Kirken når det er vinter, og når vi begynder at fornemme, at døgnet bliver længere, og vi sådan længes efter
netop det, så hører vi fra Jesu disciple, at de ønsker sig
en større tro og som mennesker midt i den grå og mørke
tid, midt i en verden i evig forandring er det vel en bøn,
vi alle kan bede med på. Giv os en større tro!
Jeg er endelig ankommet til Tikøb præstegård og skriver
midt i en borg af flyttekasser, internettet er det fra min
mobiltelefon, og i stedet for kaffe har jeg cola i koppen,
for sukker er nu dejligt, når man aser og maser med at
gøre et nyt tomt hus til hjemme. Vi, min mand Steffen,
vores datter Ursula og jeg, ankom i onsdags, den 29. januar. Og efter en lang dag på Agersø, kunne vi så småt
begynde at indtage det dejlige hus på Præstevænget 12.
Sognenes to menighedsrådsformænd og Jette, var mødt
op for at tage imod os. Min mor var her for at se efter
lille Ursula, som lige er fyldt 1, og en god veninde kom
sandelig også forbi, så her var et herligt leben og da klokken var 19.30, og flyttemændene var taget hjem, og der
kun var os 3 tilbage, var vi helt og aldeles glade og trætte.
Til disciples bøn ”Herre, giv os en større tro” svarer Jesus
»Hvis I havde tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette
morbærtræ: Ryk dig op med rode og plant dig i havet!
og det ville adlyde jer.« Og man kan da ikke lade være
med at tænke: Ej, hvor skønt. Sådan en tro kunne jeg da
godt tænke mig. Jeg ville ikke som det første, hvis min
tro var så stor, flytte på morbærtræer, selvom der stod et i
præstegårdshaven på Agersø, som jeg fik i gave, dengang
jeg kom dertil i 2013. Det ville jeg da gerne have haft
med. Men jeg tror nu nok, at det første jeg ville begynde
at flytte på, var papkasser, ikke små lette papkasser, nej,
store flyttekasser fyldt med ting og bøger. Ryk dig op på
1. salen og sæt dig i børneværelset, kunne man passende
bede og rundt ville den ene flyttekasse efter den anden
svæve, som i et magisk Harry Potter-univers. Men det er
jo ikke det, det drejer sig om, når vi taler om at tro på Gud,
det er ikke til magiske tricks og magtfulde præstationer
en tro på Gud leder os. Nej, at have tro, er at have et sikkert fundament, et dybt og sundt rodnet.
For der er en frihed, vi bliver foræret i kristendommen.
Og det er den, at troens kraft sætter os fri fra vores ego,
fra vores hang til magtfulde præstationer og opvisning, vi
bliver løst fra os selv og bundet i næstekærlighed, frie til
at gøre gode gerninger. At tro på Gud er at acceptere, at
vi er små og ubetydelige midt i det store, der er himmel

og jord og millioner af stjerne og at tro på Gud er at acceptere, at vi som små og ubetydelige er dybt afhængige
af hinanden - af den kærlighed, der bærer vores liv oppe.
I ensomme perioder, kan vi søge tilbage til Gud og finde
den kærlighed dér, som vi fik den i vores dåb.
Troens kraft er som den, vi finder hos det lille sennepsfrø
der ligger i jorden. Skjult for verden, gemt væk fra himlens utal af stjerner, ligger frøet og spirer. Og det er ikke
en præstation, det er ikke en opvisning, det er blot liv, der
vokser og gror på trods af mørke og kulde og isolation.
Så det at have en tro som et sennepsfrø, betyder nok ikke
at vi skal gå rundt og forsøge os med at flytte rundt på
træer og papkasser, måske betyder det ikke, at vi skal
forsøge at virke mirakler som selveste Kristus.
At have en tro som et sennepsfrø, det er jo det, at befinde
sig i det, der er det store hele, at være i al livets barske
natur, at være midt i vinteren, at være ene, at føle kulde
og mørke og så alligevel give plads til livet. At leve med
at være et lille menneske og vide, at selv er vi intet, kun i
det store hele er vi alt. Som Guds små sennepsfrø er vores
opgave troens frugter, de gode gerninger, kærlighedens
gerninger, så vores hænder også er levende hænder, der
får skaberværket, vores grønne planet, til at emme af kærlighed og vækst.
Og det er også mit håb for vores helt nye samarbejde her
i Gurre og Tikøb, at det må emme af vækst og næstekærlighed, virkelyst og glæde. Jeg ser frem til at lære alle
jeres traditioner at kende og til at møde jer i Kirken, hos
købmanden, på gaden, i skoven.
Vinteren er næsten ovre og nu skal alting til at spire og
gro.
Vi ses i Kirken.
Sognepræst
Rikke Pedersen

Menighedsmøde og orienteringsmøde
Gurre Kirke den 12. maj 2020 kl. 17.30
Tikøb Kirke den 12. maj 2020 kl. 19.30
Kirken flytter sig. Du har sikkert en holdning til, hvor
den skal flytte sig hen, der hvor du bor.
En levende og aktiv kirke kræver mennesker, der kan
og vil gøre en forskel lokalt. Mennesker, der vil tage
ansvar for at skabe gode rammer for livet i kirken.
Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget 2020
Så kom og hør om, hvilke opgaver og kompetencer et
menighedsråd har, hvad det gamle menighedsråd har
beskæftiget sig med, hvad det kommende måske kommer til at beskæftige sig med.
Se mere om valget i den kommende valgavis og i dagspressen. Vel mødt til et spændende møde i vores sogne.
Lisbeth Dragsbæk Mette B. Joanesarson
Formand Tikøb
Formand Gurre

SOGNEEFTERMIDDAGE I
KIRKELADEN I TIKØB

PETER OG ULVEN
koncert i Tikøb Kirke
lørdag den 14. marts kl. 15
Koncert for hele familien!
Prokofievs berømte orkesterværk Peter og Ulven
opføres for orgel og træblæsere i Tikøb Kirke. Organist
Else-Marie Kristoffersen,
der til daglig er organist
ved Asminderød Kirke og
Fredensborg Slotskirke, vil
sammen med 4 unge blæsere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opføre dette berømte værk
i sin helhed i Tikøb. De 4 unge musikere er Helene
Schrøder, tværfløjte, Marcus Bitsch Nielsen, obo, Inga
Beate Bøe, klarinet og Harald Tørning Svendsen, fagot.
Eventyret læses af skuespiller Anne Marie Pock-Steen.
Efter koncerten vil der være mulighed for at tale med
musikerne og se instrumenterne på tæt hold.

FORÅRSKONCERT
I GURRE KIRKE

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
LarsRingholm, Ringsted vil fortælle om genforeningen med Sønderjylland for 100 år siden.

NY KORDEGN VED GURRE
OG TIKØB KIRKER
Den 1. februar tiltrådte
Marianne Bodi i stillingen
som Kordegn ved Gurre og
Tikøb Kirker. Marianne er
uddannet kordegn og har
mange års erfaring, senest
som kordegn ved Lillerød
og Sthens Kirker.
Marianne er allerede et
kendt ansigt på Kirkekontoret, da hun har været ansat som vikar siden november 2019, vi glæder os til at
forsætte det gode samarbejde med Marianne.
Kirkekontoret åbningstider er
Tirsdag - Onsdag - Torsdag fra 10-12 samt
Tirsdag fra 16-17.

TIRSDAG DEN 19. 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
børne- og ungdomskor, Egebæksvangkoret, Nordsjællands Kammerkor, kirkesanger og korleder Tine Grønlund og organist og korleder Vibeke Højlund. Koncerten er tilrettelagt af Tine Grønlund og Vibeke Højlund
og varer ca. 1 time. Alle er hjerteligt velkomne.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en lille forfriskning. Der er gratis adgang til koncerten.

