TIKØB-GURRE

NÅR? HVOR? HVAD? HVEM?
TIKØB OG GURRE KIRKER
MAJ
31.5. Pinsedag

TIKØB
GURRE PRÆST
10.30		
Mikkel Togsverd

JUNI
1.6. 2. Pinsedag		
11.00 p) Rikke Pedersen
		
Udendørsgudstjeneste i Gurre
		
v/ præsterne fra Hornbæk,
		
Hellebæk, Tikøb og Gurre
7.6. Trinitatis
9.00
10.30
Rikke Pedersen
14.6. 1. s. e. trinitatis
10.30
9.00
Rikke Pedersen
21.6. 2. s. e. trinitatis
9.00
10.30
Mikkel Togsverd
27.6. Konfirmation
9.30		
Anders Kingo
28.6. 3. s. e. trinitatis
10.30
9.00
Rikke Pedersen
JULI
5.7. 4. s. e. trinitatis
12.7. 5. s. e. trinitatis
19.7. 6. s. e. trinitatis
26.7. 7. s. e. trinitatis

9.00
10.30
9.00
10.30 k)

AUGUST
2.8. 8. s. e. trinitatis
9.8. 9. s. e. trinitatis
16.8. 10. s. e. trinitatis
23.8. 11. s. e. trinitatis
30.8. 12. s. e. trinitatis

9.00
10.30
9.00
10.30 k)
9.00

10.30
9.00 m)
10.30
9.00 m)

10.30
9.00 m)
10.30 k)
9.00
10.30

Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Rikke Pedersen

Rikke Pedersen
Rikke Pedersen
Mikkel Togsverd
Mikkel Togsverd
Karin Christiansen

k) Kirkekaffe
p) Udendørsgudstjeneste oppe ved kirken.
m) Kort sommerferiegudstjeneste med kendte salmer for de morgenfriske.

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.

KIRKEBLAD

TIKØB-GURRE KIRKEKONTOR
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

Juni, juli, august 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

Nyt fra
menighedsrådene

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

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

Sommerens
koncerter
Sommerens
arrangementer

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

Menighedsrådsvalg

GURRE KIRKEGÅRD

Kirkernes
regnskaber
2019

GURRE MENIGHEDSRÅD

Når?
Hvor?
Hvad?
Hvem?

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

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

Præsten har ordet
I skrivende stund har jeg været jeres nye præst i 3 måneder, og hvor har det dog været nogle mærkelige måneder.
De første 5 uger tegnede et billede af to små samfund med
masser af initiativ og hverdagsglæde og jeg glæder mig
fortsat over, at jeg nu får lov at virke netop her.
Men allerede efter de første 5 uger her på Præstevænget 12 kom en ikke helt almindelig meddelelse fra vores
statsminister. Ved et af de pressemøder, som vi hurtigt
skulle vænne os til at se flere af om ugen, meddelte vores
statsminister, at vores land skulle lukke for en periode,
og mon ikke der var andre end mig, der var ved at falde
ned af sofaen af chok og forundring. Vores hverdag var
forandret som ved et trylleslag, og siden da har de fleste
arbejdsopgaver kun ladet sig udføre digitalt og over telefon og det samme gælder for mange. Vores sociale liv
er såret og flere gange har vi fået at vide, at alt nok ikke
bliver helt som før igen.
Nu skal kirkebladet til at udkomme og indlæggene til
dette blad har ikke været lette at skrive, for hvad kommer der til at ske. Lige nu, sidst i april, skinner solen fra
en skyfri himmel og håbefuldt er vores lille Danmark
ved at vågne af den kunstige døs og vi går alle og tripper for at få lov at komme ud af vores corona-kuller
og ind i vores gamle liv igen.
Vi ser, hvor gode vi egentlig er til at tilpasse os og vænne
os til den nye tilstand, men den seneste tid har alligevel
været farvet af bekymring og uvished og netop nu hersker
mange steder en begyndende tristhed over en ny og noget
mere uklar horisont, end vi er vandt til her i Danmark.
Sådan ser det i hvert fald ud her sidst i april 2020, hvor
mange er begyndt at drikke en kop kaffe med hinanden
og gå en tur, men hvor et stort middagsselskab eller et
besøg hos vores gamle stadig ikke er tilrådeligt. Og hvor
det stadig ikke regnes for forsvarligt at mødes i Kirkerne!
Det er første gang i historien, at man har lukket Kirkerne.
Og i dette nu, hvor du læser i vores nytrykte kirkeblad,
kan det være, at alt ser helt anderledes ud, måske er det
virkelig godt igen, måske er der tale om en forlænget eller forværret nedlukning. De sidste mange uger, har om
noget lært os, hvor hurtigt alt kan forandres.
I bibelen finder vi historien om Noa og arken og oversvømmelsen og alle dyrene og vi hører, hvordan alt bliver
udslettet for at blive genskabt, og vi hører om, hvordan
Gud fortryder at have været så grusom at oversvømme
alt levende. Og så hører vi altså om regnbuen, Guds bue
på himlen, som med den kendte og elskede historie om
Noa og arken, bliver et symbol på håb. Det har den også

DUO 1702 - SOMMERKONCERT
MED ORGEL OG FLØJTE

været i de seneste uger og man har kunnet se den på gader
og i vinduer malet på sten, t-shirts, papir, med påskriften
Det bliver godt igen. Og det gør godt at huske på, når
dagene synes grå i grå. Om Arken og regnbuen skriver
Johannes Møllehave i 1980 i Noas Ark – en krisebog for
børn og voksne:
De fejred Noas fødselsdag, så sank det store vand,
og næste dag gik Noa og familien i land.
(…)
Og Noa tændte offerbål og takkede sin Gud,
Som sae:”Nu vil jeg aldrig mere slette jorden ud.
En regnbue på himlen er mit løfte og mit tegn.
Jeg sender ingen syndflod næste gang, jeg sender regn.
Se, regnbuen er tegnet, når i står og ser på den,
Så ved I, at jeg aldrig sender syndfloden igen.”
Uddraget af det søde digt om Noa og hans familie, der er
alene på arken, og om Gud og regnbuen trykkes i bladet
her, fordi jeg håber, at også du vil få et lille smil på læben
og mærke et spirende håb ved at læse det og måske får
du lyst til at læse hele den velkendte historie igen. Det er
i hvert fald sådan, at i en svær tid, er der masser af trøst
og livsmod at finde i den gamle bog. Historien om Noa
og arken står i 1. mos 6-9 og er en fortælling om, hvordan
det tungeste vand lægger sig om hele skaberværket, om
hvordan Noa og hans familie må vente inde i den store
båd, indtil vandet trækker sig tilbage – det er fortællingen
om, hvordan vi mennesker holder ud og bliver bedt om at
holde ud gennem regnen, for Guds bue fortæller os, at det
aldrig bliver så galt igen - at det, før vi ved af det, bliver
godt igen. Måske er det allerede blevet det.
Jeg håber, at vi har fået lov at bruge vores Kirker igen, så
vi kan mødes dér.
På snarligt gensyn. Guds fred.
Sognepræst
Rikke

GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 16. JUNI KL. 19.30
Duoen består af blokfløjtenist
Louise Hjorth Hansen og organist Katrine I. Kristiansen,
som har spillet sammen siden
2005, da de studerede på Syddansk Musikkonservatorium i
Esbjerg. De er begge debuteret
fra solistklassen, Louise i 2012
fra Royal College of Music, London, samt i 2013 fra
konservatoriet i Odense, og Katrine i 2013 fra konservatoriet i Esbjerg, med sideløbende studier i London.
Duo1702 spiller mange koncerter i Danmark, men har
også spillet i udlandet, bl.a. på The National Gallery
i London.
Duoen har vundet flere internationale priser i kammermusik, og de 2 musikere høster overalt stor ros
for deres kammermusikalske symbiositet, smittende
glæde ved musikken og evnen til at formidle den.
Der er gratis adgang til koncerten.

ORGEL OG VIOLIN
SOMMERORGELKONCERT
GURRE KIRKE
TIRSDAG DEN 30. JUNI KL. 19.30
Orglet bliver ofte omtalt
som musikinstrumenternes konge, og violinen er
kendt som disses dronning. På trods af, at de fornemme betegnelser passer
så godt sammen, er der
ikke mange komponister,
der har skrevet musik for violin og orgel. Alligevel har
søskendeparret Anna Egholm (violin) og Dmitri Egholm
(orgel) sammen formået at skabe en harmonisk enhed
mellem de to instrumenter, og de er nu i færd med at
skabe international opmærksomhed omkring de kompositoriske perler, der findes for denne besætning.
Begge musikere er født i Moskva, men Dmitri har boet
i Danmark fast i en længere årrække, hvor han bl.a. har
taget solisteksamen fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Anna har studeret i Lausanne i Schweiz,
og hun har på trods af sine blot 23 år allerede vundet
internationale priser og været solist med flere store
orkestre i Europa. Anna og Dmitri opfører musik af
bl.a. Franck, Langgaard og Rheinberger. Tilhørerne
kan glæde sig til en aften i selskab med to virtuoser,
der er på fornemmeste international niveau.
Der er gratis adgang til koncerten.

SENSOMMERKONCERT
GURRE KIRKE
FREDAG DEN 21. AUGUST KL. 19.30
Fantastisk,
fortryllende
koncert med
den berømte
vokalkvartet
ÅKERVINDA.
Inviter naboer
eller venner på
grill på terrassen og tag dem så med til en times skøn
musikoplevelse, inden I går hjem og nyder kaffen og
desserten.
ÅKERVINDA giver folkemelodier fra den nordiske
sangskat nyt liv i moderne og medrivende vokale
arrangementer. Fire stærke solister med karakter og
særegne sanglige kvaliteter: Iris Bergcrantz, Linda
Bergström, Agnes Åhlund og Lise Kroner formidler
de nordiske viser med en sårbarhed og en kvindelig
urkraft, der får nakkehårene til at rejse sig.
Siden gennembruddet ved Århus Vocal Festival i 2015
har gruppen turneret i store dele af Europa, USA og
Canada. De har lavet samarbejder på kryds og tværs
af musik genrer - senest med den legendariske vokalgruppe The Swingles fra London. I 2018 udgav de
deres andet album Förgänglighet, der i februar 2019
blev nomineret til en svensk Grammis for årets folkemusikudgivelse i Sverige.
Der er gratis adgang til koncerten.
Velmødt til denne sensommer aften koncert!

BØRNEKLUBBEN
Børneklubben starter igen efter sommeren, det er i
hvert fald, hvad vi planlægger noget så håbefuldt efter,
for også vi i Kirkeladen glæder os temmelig gevaldigt
til corona-pandemi og alt hvad det bar med sig forhåbentlig er fortid.
Børneklubben vil i denne sæson tage på tidsrejse i Bibelen, og vi skal også prøve at tage på drømmerejse
over i Kirken.
Når vi kommer lidt tættere på september, vil I, voksne
og børn, blive inviteret til en hyggelig eftermiddag,
hvor vi kan hilse på hinanden og se på noget af det,
vi skal hygge os med i årets løb. Jeg glæder mig til at
lære jer og jeres børn at kende og hele forløbet, som
begynder d. 9. september, afsluttes, som i plejer, med
en tur til Anemoneøen sidst i april 2021.
Som i de tidligere år vil vi i Børneklubben hente og
bringe børnene.
Ikke bindende tilmeldingssedler vil være til rådighed efter sommerferien på hjemmesiden, i Kirkeladen mm. Og
de skal bare afleveres første gang I/jeres barn deltager.
På glædeligt gensyn. Jette, Mette og Rikke

NYT FRA TIKØB MENIGHEDSRÅD
Nyt midt i en Coronatid - en karantæne tid - en nedlukningstid - Nyt fra en
lukket Kirke og en lukket Kirkelade - hvor næsten alle aktiviteter er aflyst
eller udskudt - det mærkeligst forår i mandsminde - vi må sammen og hver
for sig, holde fast i troen på at det bliver godt igen - i glæden over livet - trods
alt – glædes til vi igen kan mødes i Kirken, i Kirkeladen og rundt omkring.
Vi har i Coronatiden lært, at de svage skal være de stærkeste og vi skal holde sammen
og holde ud. Selvom ensomheden har sneget sig ind på mange, så har vi også midt
i krisen set nye fællesskaber spirer frem, vi har behov for at føle at vi er en del af et
fællesskab, at vi hører til et sted, er en del af flokken, at blive set og hørt, et behov
for at være nogen for at blive til noget. Vi har behov for at føle, at dette her står vi
ikke alene med, at det berører os alle, at vi alle må lide afsavn og give afkald på
noget, som når vores Dronning også må aflyse sin fødselsdag, lige som alle os andre.
Vores nye præst, Rikke, glædede sig sådan til komme i gang med arbejdet, til
at lære sognene og sognebørnene at kende - men i første omgang blev det en
noget ensidig dialog, via små videoklip deler hun sine Søndagstanker - se dem
på kirkens hjemmeside, eller på Facebook - en lille søndagsglæde - tak for det.
Vores ansatte, har på trods af nedlukning og restriktioner klaret det nødvendigste, Søren må heldigvis igen arbejde på kirkegården, Marianne passer kirkekontoret i åbningstiden og Lars-Ole ser til kirken og Kirkeladen og deltager
sammen med Vibeke ved de få kirkeligelige handlinger der har været – de skal
alle have stor tak for indsatsen i en svært tid, jeg er sikker på de alle glæder
sig til at komme tilbage til hverdagen.
Vi håber alle at kunne åbne med fuldt program efter sommerferien koncerter,
sogneeftermiddag og litterær studiekreds er allerede planlagt - der skal for
første gang i mange år være konfirmation i september, og mange minde højtideligheder, bryllupper og dåb skal holdes, vi håber, det alt sammen kan lade
sig gøre - glæd Jer til det.
Det planlagte informationsmøde om valg til Menighedsrådet er udskudt til den
9. juni - se omtalen i bladet.
Hanne Storebjerg, Fængselspræst i Horserød Statsfængsel, er bevilliget pension fra 1. juli. Der skal herfra lyde en stor tak til Hanne for den store og betydningsfulde indsats hun har ydet i fængslet og i vore sognet, se omtalen i bladet.
I dette genforeningsjubilæumsår kom jeg til at tænke på en linje fra en sang
fra besættelsestiden, der også passer netop nu. ”For de gamle der faldt, er der
ny over alt, de vil møde hver gang der bliver kaldt”… vi giver os ikke uden
kamp, vi vil ikke lade virussen, ensomheden og mismodet vinde - vi vil TRO
på at det bliver godt igen - sammen og hver for sig.
I ønskes alle en dejlig sommer.
På menighedsrådets vegne Lisbeth Dragsbæk

MUSIK OG SANG FOR DE SMÅ
BABY-SALMESANG I TIKØB KIRKE
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.
Sæsonen skydes i gang torsdag den 13. august.
Tine Grönlund, Kirkemusiker, Tikøb og Gurre kirker

TIKØB KIRKE KONFIRMANDER
Tikøb Kirke: Lørdag den 27. juni kl. 09.30:
Nicole Strandh Engeborg
Bertil Bager Jönsson
Maja Eva Bækgaard Eriksen
Lui Hoch Jørgensen
Cassandra Ida Halberg
Jacob Christian Kacirek
Beate Dam Jensen
Laurits Emil Eid Larsen
Alfa Lou Kofoed Lüth
Gustav Felix Lindh Nissen
Lilja Juhl Nielsen
Oliver Anton Pihl
Runa Ivalu Pedersen
Markus Lukas Søgaard Rendtorff
Jasmin Bolvig Skov
Arthur Snowmann Topsøe-Jensen
Nanna Høberg Sonasson
Simon Kristian Nordberg Vindahl Vever
Victoria Rosa Thaysen
Isac Skou Wegener
Frederik Mikkel Andersen
Gustav Liljekvist Gejpel
Mathias Bartholin
Mille Ea Lund Schierbeck
Thor Bjørn Lind Wenck Jensen

NYT FRA GURRE MENIGHEDSRÅD
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Orienteringsmøde og menighedsmøde.
Gurre Kirke den 9. juni 2020 kl. 17.30. Tikøb Kirke den 9. juni 2020 kl. 19.30
2020 er valgår i kirkeregi, da skal der nemlig vælges nye medlemmer til Menighedsrådene.
En levende og aktiv kirke skabes ikke uden engagerede mennesker i Kirken
og$%1)"(+
i Menighedsrådet.
($"# +*/(*     "(+%!& . * ,  
Mennesker, der vil tage ansvar for at skabe gode rammer for livet, i og omkring
kirken, i tæt samarbejde med Præsten og de ansatte.
Mennesker, der mener at kirken også har noget at byde på i 2020, at kirken
stadig spiller en vigtig rolle i samfundet og den udover at være kirke også er
en væsentlig kulturbærende institution, at kirken søndag efter søndag leverer
noget at tænke over, noget man kan tage med hjem, og måske blive lidt klogere
på sig selv.
Mennesker, der ser det som en opgave at fastholde kirken som et samlingssted, uden at gøre den til et forsamlingshus, at skabe gode muligheder for
udbredelse af det kristne budskab og fællesskab og fastholde og udvikle de
gode traditioner der er i og omkring vores kirker.
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Er det dig, skulle du overveje at stille op til menighedsrådsvalget 2020
Kom og hør mere om, hvilke opgaver og kompetencer et menighedsråd har,
hvad det nuværende menighedsråd har beskæftiget sig med, og hvad det kommende måske kommer til at beskæftige sig med.
På mødet deltager vores sognepræst Rikke Pedersen og fængselspræsten
Hanne Storebjerg.
Rikke vil fortælle om det at være ’ny’ præst i sognet, måske har I ønsker eller
ideer, til hvad en ’ny’ præst kunne skabe af aktiviteter i vore kirker. Så hold jer
endelig ikke tilbage. Hanne vil berettet om det vigtige arbejde i fængselskirken. Kirken i Horserød Statsfængsel hører under vore to kirker og samarbejdet
er til stor fælles glæde og inspiration.
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

På kirkens hjemmeside kan man læse
organist Vibeke Højlunds Corona-klumme

KORSANG VED
TIKØB OG GURRE KIRKER
Vi starter igen efter sommerferien den 18. august 2020.
Tikøb og Gurre Kirkers Børne- og Ungdomskor optager nu nye medlemmer.
Korarbejdet retter sig mod alle børn og unge i alderen fra ca. 2. klassetrin og
opefter. Vi har en afslappet, men seriøs arbejdsform, hvor man lærer lidt om
noderne, elementær sangteknik osv.
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KORET I TIKØB OG GURRE ER OPDELT I TO GRUPPER:
De mindste - og de, som ikke er så vant til at synge - synger i BØRNEKORET,
SOM ØVER HVER TIRSDAG KL. 15.30 - 16.15 i musiklokalet på Tikøb
Skole. Herudover medvirker børnekoret ved særlige lejligheder ved gudstjenester i Tikøb og Gurre Kirker. Det er gratis at gå i korskolen.
De lidt mere øvede optages i UNGDOMSKORET, SOM ØVER TIRSDAG
KL. 16.30 - 17.30 I Kirkeladen i Tikøb. Herudover medvirker kormedlemmerne
ved gudstjenesterne i Tikøb og Gurre Kirker og modtager herfor et vederlag. Et
godt tilskud til lommepengene, men det skal være lysten til korsang, der driver!
Hvis du synes, ovenstående lyder spændende, så grib chancen. Har du spørgsmål eller problemer med tidspunktet, så kontakt kirkens organist og korledere:
Vibeke Højlund tlf: 2126 8164 vibekehojlund@hotmail.com og
Tine Grönlund tlf: 6068 0602 tine@gronlunds.net.
Eller mød op og få et indtryk af, hvad korarbejdet går ud på.

NYT FRA HORSERØD
I Horserød har vi haft en rigtig fin fastelavnsfest. Der var mange, mange mennesker og glade børn, der var meget fantasifuldt udklædt. De slog katten af tønden,
spiste fastelavnsboller og slik. Til sidst havde vi lotteri, hvor børnene læste numre
op og delte gaver ud. Bagefter var vi trætte og mætte. Jeg tror, vi var omkring 70
mennesker. Men så næste dag fik jeg at vide, at der ikke må være så mange mennesker sammen, for det udgør en sikkerhedsrisiko. Godt, at der ikke skete noget.
Da Danmark blev lukket ned, blev fængsels kirken lukket ned, og jeg blev sendt
hjem. Siden har jeg kun haft telefonisk kontakt med fængslet. Lidt før påske
blev jeg kontaktet af en af medarbejderne. Hun synes, at kvinderne er dem, der
lider mest under den dobbelte isolation. Hun spurgte, om kirken ville sponsorere
en påskemiddag for pigerne. Jeg var helt sikker på, at det vil menighedsrådene
gerne. De fik penge til en påskemiddag, cigaretter, påskeæg og flødeboller. Desuden blev der også til mel m.m., så de har kunnet bage friskt brød hver dag.
De har været glade og påsken blev anderledes end de andre dage
Hanne Storebjerg, Horserød Fængsel

AFLYST, AFLYST, AFLYST osv………
Ja, det har - desværre – være det ord, der er blevet brugt flest gang siden Danmark ’lukkede ned’!
Det lille ord ’AFLYST’ har også haft stor betydning for Gurre Kirke. Alt hvad
der blev fortalt om i det sidste kirkeblad har fået tilføjet det lille ord AFLYST!
Et er, at alle arrangementer er blevet aflyst men at også kirkedøren skulle lukkes,
så det ikke engang har været muligt at kigge indenfor til en stille bøn - det havde
jeg ikke set komme! Det er første gang i historien, det er sket. Og dog der har
været holdt begravelser og bisættelser, men under retningslinjer som regeringen
og sundhedsstyrelsen har udstukket.
Rikke vores nye præst, har sat alle sejl til for at udbrede søndagens tekst til os.
Små videooptagelser med ’tanker til søndagen’ er at høre på vores hjemmeside
og på Facebook siden ’Tikøb og Gurre Kirker’. Hvis I ikke allerede har været
der, så ’kig’ forbi, det er så fint!
Vores graver Martin Nielsen-Gotsæd, blev først sendt hjem, en uge senere fik
vi at vide fra Kirkeministeriet, at hvis arbejdet var udendørs og kunne udføres
uden fysisk kontakt med andre, måtte han gerne arbejde, så Martin har været i
fuld gang med at fjerne gran, som var færdigt til påsken, og der er også blevet
arbejdet med hække og hegn rundt om kirken. Så det er rigtig dejligt.
I hele Danmark blev 75 året for Danmarks befrielse markeret i kirkerne. Det
gjorde vi også i Gurre Kirke den 5. maj ved ’morgen- og aftenringning’ i 15 minutter, samt at der blev flaget. En højtidelig eftertænksom markering i denne tid.
NU venter vi så på, at vi igen må åbne dørene til kirken! Mit inderligste håb er, at
Gurre Kirke, ja alle kirker, får lov til at åbne dørene igen, når 2. fase af åbninger
fremlægges senest 10. maj, om end det bliver på nogle andre præmisser end vi
er vant til. Men bare det, at kunne komme ind i kirken, deltage i en gudstjeneste
eller en kirkekoncert, ja det bliver som en fest – mange gange ved man ikke,
hvor meget tingene betyder for én, før det ikke er muligt.
I Gurre Kirke står vi på spring med 2 ’Sommer orgelkoncerter’, hvor vores
organist har sammensat et spændende og flot program, som vi glæder os til at
præsentere. En sensommeraften koncert i august er også på programmet i år.
Læs mere om koncerterne andetsteds i kirkebladet.
Prøv noget nyt! Kom til en tidlig sommerferiegudstjeneste i juli og august. En
kort gudstjeneste med vægt på kendte salmer for de morgenfriske. Se gudstjenestelisten for søndage.
Hanne Storebjerg har valgt at gå på pension med udgangen af juni måned. En
stor tak skal herfra lyde for Hannes indsats gennem 16 år, både i fængselskirken
og ved vore kirker. I Gurre vil vi fortsætte vores sandwichgudstjenester som
Hanne startede for snart 16 år siden og måske Hanne kigger forbi indimellem.
Vi glæder os til at åbne kirkens døre, mødes til fællesskab: gudstjenester, kirkekaffe, koncerter og meget mere! VI SES!
Gurre Menighedsråd ønsker alle en rigtig dejlig sommer!
"

Mette B. Joanesarson

FARVEL TIL HANNE STOREBJERG
Den 1. juli går Fængselspræst Hanne Storebjerg
på pension efter 16 års ansættelse. Hanne har
ydet en kæmpe stor indsat for udviklingen af
fængselskirken, og for alle de indsatte hun har
været i berøring med igennem alle årene. For
mange indsatte er kirken et frirum og Hanne har
taget imod dem alle høj som lav. Der udover har
Hanne også haft tjenester i Gurre og Tikøb Kirke,
som fast vikar for sognepræsten, hvilket vi alle
har sat stor pris, på.
Hanne har i fængslet arrangeret julemiddag og
skaffet små gaver til så vel de indsatte som deres
børn, slået katten af tønden til fastelavn og holdt
Påskefrokost, blandt mange andre ting, f.eks. studiekredse og samtale grupper. Hanne har stået på pinde for at skaffe de indsatte og især deres børn bare
lidt ekstra i en svært tid, alt fra tøj til små gaver og måske en enkelt pakke
cigaretter.
Hanne har også et stort hjerte overfor Fangekoret i Horserød. Sammen med organisten Gulli drager de gerne ud og synger i kirkerne, små koncerter eller deltagelse i gudstjenester. Det er ikke uden tydelige stolthed, når hun har inviteret
Menighedsrådene og ansatte ved kirkerne, til Nytårskoncert i fængslet med
efterfølgende kaffe, eller når Fangekoret ledsager hende til sandwichgudstjenester i Gurre Kirke.
Netop sandwichs gudstjenester har Hanne startet op i Gurre Kirke og igennem
de 16 år der er gået, er de blevet en fast del af de gudstjenester der er i Gurre,
med stor succes.
Afskedsgudstjeneste og reception er udskudt til eftersommeren, i skrivende
stund er det planlagt til søndag den 6. september 2020. Se annoncering i dagspressen og på kirkernes hjemmesider.

