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Find programmerne rundt om i byernes kulturhuse, biblioteker og butikker.
Se hele programmet for Kulturnat i Tikøb + Hornbæk + Espergærde + Helsingør på

WWW.HELSINGORGUIDEN.DK/KULTURNAT2021
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Fredag den 17. september 2021
KULTURNAT I TIKØB + HORNBÆK
Fredag den 24. september 2021
KULTURNAT I ESPERGÆRDE + HELSINGØR



KULTURNAT TIKØB

KL. 16:00

KULTURNATTEN STARTER 
I TIKØB SKOLE
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: TIKØB SKOLE
Der åbnes en ka� e/kage bod, hvorfra der også 
sælges forskellige produkter, som eleverne i 6. 
klasse har fremstillet: marmelade, boller, hjemme-
kærnet smør med mere. I skolegården er der lavet 
forskellige aktiviteter for børn.

KL. 17:00

INDVIELSE AF SKULPTUR 
PÅ TIKØB KIRKEGÅRD
ARRANGØR: TIKØB MENIGHEDSRÅD
STED: KVISTGÅRDSVEJ 1, TIKØB
Tikøb Kirke og kirkegård er af familien Leander 
blevet skænket bronzeskulpturen med titlen 
Leviathan. Skulpturen, der er klassisk i sit udtryk, 
er skabt af den italienske kunstner Jetta Do-
nega i 1957 og pynter nu ved fællesgraven på 
kirkegårdens nyere afdeling, hvor den er placeret 
så den på en � ot dag står lige i en solstråle. Vi 
indvier skulpturen til kulturnatten med en lille tale 
og et glas bobler.

KL. 17:30

FÆLLESSPISNING I 
TIFS KLUBHUS
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: PRÆSTEGÅRDSVEJ 19, TIKØB
Fællesspisning i klubhuset. Der serveres enten 
� ammegrillet � æskesteg i lækker briochebolle, 
mayo, rødkål og agurkesalat m/ pomfritter, 
eller burger med friskt hakket oksekød i lækker 
briochebolle med mayo, bacon, cheddarost, 
salat, agurk, tomat, salatløg og burgerdressing. 
Børnemenu: Nuggets, fritter og dyppelse. 

KL. 19:00

BESØG TIKØB FODTERAPI
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: SØGÅRDSVEJ 23 C, TIKØB
I huset Tusindfryd kan du få behandling i fødderne 
for hård hud, ligtorne, fodpleje, indlæg, for-
tykkede negle, hjemmebehandling, fodterapeut, 
fodbehandlinger, hælrevner mm.

KL. 19:00

BESØG MAGNETBUTIKKEN 
I TIKØB
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: HALVDANSVEJ 6, TIKØB
Magnetterapi har været kendt i mange århund-
reder og anvendes til at styrke blodomløbet – og 
dermed kroppens naturlige opheling – og til at 
lindre gener og ubehag i muskler og led. I butikken 
demonstrerer vi mulighederne med mange forskel-
lige redskaber.

KL. 19:00

FERNISERING AF VÆRKER AF 
KIRSTEN VANG OG BØRGE WEIS
ARRANGØR: TIKØB MENIGHEDSRÅD
STED: KIRKELADEN, PRÆSTEVÆNGET 14, TIKØB
Kirsten og Børge har hver et værksted i haven og 
deler glæden ved at se billeder og kunsthånd-
værk. Kirsten har tegnet og malet fra barndom-
men, både, hvor det var tilladt og hvor det var 
forbudt. En lærer viste vej til at tegne og male med 
glæde. Børge begyndte at snitte, men det var dre-
jebænken, der gav glæde. De vil med udstillingen 
glæde sig sammen med jer over det, der giver 
glæde i hverdagen

KL. 19:00

BESØG TIKØB MØLLE
ARRANGØR: TIKØB MØLLEFORENING 
STED: SØGÅRDSVEJ 12, TIKØB
Møllen har været under restaurering nogle år, men 
er nu i en stand, der gør det muligt at se denne 
gamle mølle indvendigt med alle dens gamle 
funktioner. Møllens ejer Stig Larsen viser rundt 
og er altid god for en snak og har en meget bred 
viden om møllen og dens fortid.

KL. 19:00

BESØG TIKØB GAMLE 
SHELL TANK
ARRANGØR: TIKØB MØLLEFORENING 
STED: HORNBÆKVEJ 475, TIKØB
Tanken blev landskendt i Danmark, da den indgik 
i � lmen Baronessen fra Benzintanken med Ghita 
Nørby, Dirch Passer og Ove Sprogøe m.� . Tanken 
er fuldt restaureret og ført tilbage til den stand, 
der blev vist i � lmen.

KL. 19:00

KIRKETÅRNETS HEMMELIGHEDER
ARRANGØR: TIKØB MENIGHEDSRÅD
STED: TIKØB KIRKETÅRN
Har du nogensinde været inde i tårnet på Tikøb 
Kirke? Hvis ikke, har du mulighed for det til 
kulturnatten, hvor vores kirketjener Lars-Ole 
viser kirkens tårn frem og byder på et lille glas i 
tårnværelset 

KL. 19:00

LAD BØRNENE PRØVE AT SKYDE
ARRANGØR: TIKØB SKYTTEFORENING
STED: TIKØB SKOLE, SKYDEKÆLDEREN
Skydekælderen på Tikøb Skole er åben på 
kulturnatten for børn, der vil prøve at skyde til 
skive med en rigtig salonri� el. Det sker under helt 
betryggende forhold og under kyndig vejledning. 
Forældrene må meget gerne overvære børnenes 
træfsikkerhed, men har ikke lov til også at prøve.

KL. 19:00

BRANDMÆND I AKTION
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: PRÆSTEGÅRDSVEJ 15, TIKØB
Tikøb Brandstation demonstrerer deres udstyr og 
viser eksempler på deres kapacitet. Se en brandbil 
indvendigt og se det avancerede udstyr.

KL. 19:00

NATKIRKE OG KOR I KIRKEN
ARRANGØR: TIKØB MENIGHEDSRÅD
STED: TIKØB KIRKE
Natkirke og kor er en stemningsfuld afteno-
plevelse, hvor du kan lytte til det dygtige kor, 
du kan selv synge med, tænde lys, skrive en 
bøn, gå på opdagelse i kirken mm. Man kan 
komme og gå.

KL. 21:00

AFSLUTNING PÅ 
KULTURNATTEN I TIKØB
ARRANGØR: TIKØB KULTURFORENING
STED: KIRKELADEN, PRÆSTEVÆNGET 14, TIKØB
I Kirkeladen spiller Outhouse Band: Vi elsker at 
spille alt det gamle - alle klassikerne som folk 
kender. Orkestret er fra Vejby og øver i Jørgen 
og Camillas hønsehus. Der kan købes ka� e, the, 
sodavand, øl og vin.

KL. 19:00
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