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Kirkenyt

Af sognepræst Kristine K. Ravn

Konfirmationerne står for døren, og for første gang
i mange år kommer årets konfirmander fra to
skoler: Blovstrød Skole og Allerød Privatskole. Det
betyder lidt logistiske udfordringer, og man kunne
have lyst til at smække en tilbygning på kirken, så
konfirmanderne kunne få flere gæster med. Sådan
en idé ville vi imidlertid næppe komme langt med!

Renovering af kirken
Menighedsrådet arbejder i skrivende stund på
ansøgninger vedrørende forskellige større projekter
i kirken. Blandt andet omkring kalkning af loft
og vægge i kirken, nyt knæfald, nyindretning af
våbenhuset og ændring af varmesystemet. Det er
bestemt ikke sådan bare lige at få lov til at ændre
ved en tusind år gammel bygning. De forskellige
projekter skulle gerne komme ud i høring hos den
kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet osv.
i løbet af efteråret, sådan at vi hurtigst muligt kan
søge Helsingør Stift om nogle af de penge, som er
kommet ind ved kirkens salg af jorden sydøst for
Østre Teglværksvej.

Nyt ansigt på kirkegården
Den 1. marts begyndte Kjeld Hansen som medhjælp til graveren i ni måneder om året. Kjeld har
stor erfaring indenfor det grønne område og har

blandt andet arbejdet som anlægsgartner og
brolægger i Stenløse. Kjeld bor i Ganløse sammen
med sin kone og to katte, og så har han en datter
og to børnebørn.

Udendørsgudstjeneste og alsang
Sidste år begyndte en ny tradition for fællessang
i sognegårdshaven, og i år har aktivitetsudvalget
besluttet at udvide arrangementet, så gudstjenesten inden alsangen også flyttes ud i det
fri. Det er den 18. juni kl. 10.00. Dog rykker vi
indenfor, hvis vejret ikke er med os.

Fortsat fejring af reformationen
Vi befinder os stadig i 2017 og altså 500-året for
reformationens begyndelse. Det markerer vi fortsat
i efteråret med en række arrangementer: Christian
Hjortkjær taler om reformation og individ, Martin
Ravn fortæller om reformationens forhold til den
kirkelige tradition, Torben Bramming fortæller om
Rantzau, og endelig har vi været så heldige at
få Ditte Krøgholt ud på selve reformationsdagen
den 31. oktober, hvor hun fortæller historien om
Martin Luther. Inden Krøgholts fortælling markeres
jubilæet med en festgudstjeneste. Læs mere
om disse og mange andre arrangementer inde i
bladet.

Årets konfirmander 2017

Lørdag den 6. maj kl. 13.00
Jessie Lund Wager
St. Bededag den 12. maj 2017, kl. 11
William Holming Werner
Nadia Elena Bill Hansen
William Spangsberg
Sofie Trebbin
Leonora Østrup
Caroline Raun Byberg

Katia Grøn Lind
Monique Kvistholm
Jeppe Ostenfeld
Freja Skræp Houman
Lørdag den 13. maj 2017, kl. 11
Astrid Birch-Rasmussen
Pernille Starup
Gustav Mørch
Line Vinther Jensen

Allan Petersen
Amalie Goth
Mathilde Emmelie Andersen
Liva Gustavsen
Benjamin Stampe

Magnus Christensen
Oliver Frederiksen
Villads Nørgaard Landsperg
Daniel Dupont
Mark Holm Arvedsen

Lørdag den 13. maj 2017, kl. 13
Marie Broen Magersholt
Thea Nyks Meggele
Rasmus C. S. Haslet

Søndag den 14. maj 2017, kl. 11
Emil Jørgensen
Kaya Pedersen
Amalie Sindahl Glümer

Foredrag og koncerter
Koncert med Farum Gospelkor
8. oktober kl. 16.00-17.00
Vi får besøg af Farums dygtige gospelkor. Vi skal
høre de klassiske gospelsange, som man næsten
ikke kan sidde stille til. Farum Gospel blev etableret i 2009 og er et kor for alle, der gerne vil synge
gospelmusik. Korets værdigrundlag er glæden ved
at synge og samtidig at formidle tro, håb og kærlighed. Bagefter vil der være et glas i sognegården.

Arrangementer i forbindelse med
reformationen
Hvorfor er vi så enestående?
Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer.
31. august kl. 19.30

For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene
”Jeg står her og kan ikke andet”. I dag er det ikke
blot individets pligt at stå ene – det skal også være
enestående, unikt og autentisk.
For Kierkegaard derimod står intet
menneske ene – uden en andens hjælp.
Hør hvorfor det enestående individ
derfor på én gang er verdenshistoriens
største bedrag og dog det højeste, man
kan hjælpe et menneske med at blive.

Reformation og tradition
Martin Ravn, præst og ph.d.stud.
21. september kl. 19.00

Reformationen er ofte blevet fremstillet som et
radikalt brud. Det var den også på visse områder,
men det betød ikke, at Martin Luther ikke kendte
den kirkelige tradition, eller at han helst så alle
dens indsigter kastet på historiens mødding.
Tværtimod! Foredraget vil belyse, hvordan Luther
selv så sin teologi som en genopdagelse af den
levende bibelske og oldkirkelige kilde, som var
tørret ud i hans samtid. Vi begynder med en kort
gudstjeneste ved Martin Ravn kl.19.00 og bevæger os derefter ned i sognegården til foredrag.

Fortælling og festgudstjeneste
Ditte Krøgholt, fortæller.
31. oktober kl. 17.30

Den 31. oktober fejrer alle lutherske
kirker verden over 500-året for reformationens begyndelse, da det præcis denne dag er
500 år siden, at Luther i 1517 bankede sine
95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg. Vi fejrer det med en festgudstjeneste
og fortælling ved den kendte historiefortæller Ditte Krøgholt, som vil genfortælle Jakob Knudsens romaner

Strikke Cafe
Angst og Mod om Martin Luthers liv fra han er en
ganske lille dreng, og til han dør gammel og træt.
Om fortællingen er det ofte blevet sagt, at den
giver én et indtryk af Luther på en måde, som får
en til at føle, at man har kendt ham personligt.
17.30 Festgudstjeneste ved Kristine K. Ravn
18.30 Fællesspisning
19.30 Fortælling ved Ditte Krøgholt
Tilmelding til Gunhild Fjord på 3030 3543.

Om Rantzau

Torben Bramming, præst i Ribe.
9. november kl. 19.00
Reformationens verden
var dramatisk og forandrede samfundet og
kirken. Dette drama er
indeholdt i hærføreren
Johan Rantzaus liv og virke, som gennemrejste
Europa. Han stod både ved rigsdagen i Worms
over for Martin Luther og over for skipper Klement
i Grevens Fejde. Torben Bramming, som netop
har udgivet bogen “Rantzau – den hellige kriger”,
vil denne aften fortælle den spændende historie.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken
kl.19.00 ved Torben Bramming og bevæger os
derefter ned i sognegården til foredrag.

Blovstrød Kirke strikker
dåbservietter
Når præsten under dåben har øst vand på dåbsbarnets hoved tre gange, er vandet tidligere i
Blovstrød blevet tørret af med en vaskeklud. Men
snart bliver vaskekluden erstattet af håndstrikkede
dåbsservietter med kristne symboler. Dåbsservietten er en gave til dåbsbarnet og bliver
strikket af frivillige i menigheden. Ved dåben bliver
man jo ikke bare et Guds barn, men også en del af
menighedens større fællesskab, og netop det viser
dåbsservietten på en helt konkret måde. Der er
brug for så mange strikkende hænder som muligt.
Garn og opskrift kan fås ved henvendelse til
Gunhild Fjord på 3030 3543. Eller du kan komme
og være med i Blovstrød Kirkes Strikke Cafe
mandage kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Særlige gudstjenester
Den 21. maj kl. 10.00, Kristine K. Ravn
Gudstjeneste med spire-, børne- og voksenkor
Man kan for første gang opleve kirkens spire- og
børnekor medvirke til en almindelig højmesse
under ledelse af Rosemaria Rex. Blovstrød Kirkes
voksenkor medvirker ligeledes.
Den 18. juni kl. 10.00, Kristine K. Ravn
Udendørs gudstjeneste og alsang
Vi flytter kirken ud i det fri. Den almindelige højmesse foregår i sognegårdshaven. Under gudstjenesten vil der være tilbud om leg og fortælling
for de mindste. Efter gudstjenesten er der alsang.
Alle opfordres til at tage en picknikkurv med. Derudover vil der være kaffe og kage. Kirsten Rasted
spiller op til sangen.
2. juli og 6. august kl. 19.30, Kristine K. Ravn
Sommeraftengudstjenester
Vi flytter to af sommerens højmesser til aftensgudstjenester, hvor vi mødes og synger aftensalmer.
16. august kl. 19.30, Kristine K. Ravn
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Alle årets konfirmander mødes til indskrivningsgudstjeneste den 16. august kl. 19.30. Efter gudstjenesten vil sognepræst Kristine K. Ravn fortælle
lidt om, hvad årets undervisning byder på.

24. september kl. 10.00, Kristine K. Ravn
Høstgudstjeneste
Vi fejrer høsten med en festlig gudstjeneste, hvor
byens børn bærer høstens gaver ind i kirken.
Kirkens voksen-, børne- og spirekor medvirker.
Efterfølgende holdes auktion over gaverne i sognegårdshaven, hvor der også vil være bålpandekager
og pølser. Medbring gerne en høstgave til auktionen. Pengene går til Soldaterhjemmet i Høvelte. Alle
børn, der vil hjælpe, møder 9.45 i sognegården.
5. november kl. 16.00, Elsebet H. Jensen
Alle Helgens gudstjeneste
En mindegudstjeneste for alle døde. Navnene på
de mennesker, som er blevet bisat eller begravet
fra Blovstrød Kirke det seneste år, vil blive læst
op. Kirkens voksenkor medvirker og der udleveres
gravlys.
26. november kl. 14.30, Kristine K. Ravn
Migrantgudstjeneste
Igen i år holder vi en migrantgudstjeneste, hvor
alle har mulighed for at fejre gudstjeneste med
kristne fra andre kirkelige traditioner. Efter gudstjenesten vil et par af deltagerne fortælle deres
historier i sognegården, hvor der vil være kaffe og
kage. Gudstjenesten er på engelsk, men der er
mulighed for tolkning.

Der blev danset
og sunget, da
Klesmer Duo
var på besøg.

Særligt for børn
Pinsevandring
2. juni
Pinsen er en abstrakt og luftig størrelse - og kan
være svær at forstå for børn. Pinsevandringen er
et forsøg på at gøre pinsen til en konkret og
sanselig oplevelse. Projektet fokuserer på Helligånd, luft, ild og pinsen som kirkens fødselsdag.
Skoleklasser fra Blovstrød Skole og Allerød
Privatskole modtager en fødselsdagsinvitation
og kommer med på en vandring rundt i kirken og
møder sognepræst Kristine K. Ravn, der fortæller
om pinse, kæmpeduen, dansende ildtunger og
slutter med at holde en mini-fødselsdag for kirken.

og træner både øret og stemmen. På hver korprøve arbejder vi på instrumentbygningen, nemlig
at indøve gode vaner for, hvordan man bruger sin
stemme. Og så gør vi os klar til at blive en del af
kirkens liv, så vi kan deltage i gudstjenesterne ved
særlige lejligheder.”
Blovstrød Kirke fortsætter i det næste skoleår med
at tilbyde to kor om mandagen:
- et spirekor for 0., 1. og 2. klasse og
- et børnekor for 3., 4. og 5. klasse.
Tidspunkter følger, da de tilpasses børnenes
skoleskema, når det foreligger. Tilmelding gives til
Rosemaria Rex på rosemariarex@gmail.com.

Minikonfirmand

Pastagudstjenester

Minikonfirmandundervisning for alle 3. klasser fra
Allerød Privatskole og Blovstrød Skole begynder i
uge 33 og fortsætter frem til og med uge 39. Mere
information følger.

Bliv en del af
kirkens spire- og børnekor
Korleder Rosemaria Rex fortæller om kirkens
kortilbud for børn: ”Vi synger både enstemmigt og
flerstemmigt, rytmisk og klassisk musik. Vi arbejder med rytmer, lærer noder, danser kanondanse

27. september og 13. november
- begge dage kl. 17.00
Pastagudstjeneste er en kort gudstjeneste for børn
med efterfølgende fællesspisning. Pastagudstjenesten er kirkens tilbud til
børnefamilier, bedsteforældre
og børnebørn eller børnene
og deres faddere. Sognepræst
Kristine K. Ravn har gudstjenesterne.
Grete Jessen læser højt, så
man kan høre en knappenål
falde..

Skal vi aflyse opstandelsen?
”Det er påske og larmen fra det åndelige er
øredøvende! Vi hører hele tiden, at vi har brug for
det religiøse til at svare på de store eksistentielle
spørgsmål, men det holder jo ikke, hvis man vil
vide noget om eksistensen, om mennesket, så
skal man ikke spørge sine usynlige venner. Man
skal gå til videnskaben.”
Sådan hedder en reklamespot for Weekendavisen
med videnskabsjournalist Lone Frank, som har
floreret på de sociale medier. Lone Frank bliver
filmet, mens hun vandrer rundt i Vor Frue Kirke i
København, og et orgel larmer i baggrunden, og
hun slutter med ordene: ”Biologisk tankegang og
evolutionær tænkning derimod, det er gaven til
det søgende menneske. Og opstandelsen? Den er
aflyst!”

Opstandelsens virkelighed
Og på sin vis har Lone Frank ret: Hvis vi vil forklare
opstandelsen med forskellige verificerbare videnskabelige forklaringer, så kommer vi ikke langt.
Tværtimod. Evangeliernes beretning om Jesu
opstandelse står nøgent og forsvarsløst. Intet
hører vi om, hvordan Jesus opstod, hvad der skete
i graven mellem påskelørdag og påskemorgen.
Enhver kan gennemskue historiens mange svage
punkter. Ingen af dem, der melder om Jesu opstandelse, fremlægger noget håndgribeligt bevis.

Ud fra et ”videnskabeligt synspunkt” er det
overmåde sandsynligt, at kvinderne ved graven
har set syner.
Men hvorfor skriver evangelisterne ikke stærkere
og mere klart om opstandelsen? Måske på grund
af, at jo mere virkeligt noget er, desto mindre kan
det forsvares med forklaringer? Jo mere kloge
hoveder vil undersøge og forklare virkeligheden,
for at se, om den findes – desto mere bliver den
bortforklaret, trævlet op, til den ikke længere er
der.
Hvad mener du med din tro og med din kærlighed?, spørger eksperten i mange af nutidens
fjernsynsudsendelser, som ikke kan komme tæt
nok på den menneskelige sjæls hemmeligheder.
Alt det, som vi ellers kun delte med de allernærmeste, skal nu deles med alverden. Og når vi
på den måde skal sprætte genstanden for vores
kærlighed op, vores børn, ægtefælle, vennen eller
veninden, så forsvinder den. Så glider det ligesom
ud mellem vores fingre. Ja, det hele forvandler sig
og bliver til noget helt andet. Til noget, der bare
ligner enhver anden ægtefælde eller veninde. Men
at Lone Frank og i det hele taget enhver af os
med vores forstand ikke kan begribe og forklare
opstandelsen, men må afvise den som syner eller
bedrag, det siger mere om den menneskelige
forstands forhold til virkeligheden, end det siger
om opstandelsens virkelighed.

I en reklamespot for Weekendavisen hævder videnskabsjournalist Lone Frank, at opstandelsen skal aflyses til fordel
for biologisk tankegang og evolutionær tænkning, men er
den mekaniske nattergal virkelig ligeså smuk som den ægte?
Af sognepræst Kristine K. Ravn

H.C. Andersens Nattergal
Mon ikke de fleste kender H. C. Andersens eventyr
om Nattergalen? Den ægte nattergals sang kalder
tårer frem i kejserens øjne. Men da kejseren får foræret en kunstig nattergal, en spilledåse på valser,
så forklarer spillemesteren, at det gør ikke noget,
at den ægte nattergal er fløjet bort til sine skove,
for de har den bedste nattergal, kunstfuglen,
tilbage. Og Andersen skriver:
”Hos den virkelige nattergal kan man aldrig
beregne, hvad der vil komme, men hos
kunstfuglen er alt bestemt! Man kan gøre rede
for det, man kan sprætte den op og vise den
menneskelige tænkning, hvorledes valserne ligger,
hvorledes de går, og hvordan det ene følger af det
andet…”
En perfekt virkelighed for den positivistiske tanke,
alt kan beregnes og undersøges. Ikke noget med
usynlige venner. Men Andersen fortsætter:
”… men de fattige fiskere, som havde hørt den
virkelige nattergal, de sagde om kunstfuglens
sang: ”Det klinger smukt nok, det ligner også, men
der mangler noget, jeg ved ikke hvad”.

Påskens åndelige larm
Nej, det virkelige, det sande, det ægte - det kan
menneskeforstanden aldrig forklare og bevise

eksistensen af; virkeligheden går ikke på valser
efter forstandens love, så vi kan forklare, hvordan
det ene følger af det andet. Der bliver kun en
kunstig nattergal tilbage, når det er os, der vil
bevise, hvad der er virkelighed.
Og nu tilbage til nattergalen: Kejseren lå syg og
kunne ikke leve. Kold og bleg lå han i sin seng,
hele hoffet troede ham død. Han kunne næsten
ikke trække vejret - han så, at det var døden,
der sad på hans bryst. ”Musik! musik!” skreg
han, ”at jeg ikke skal høre alt det, de siger. Spil
lille guldfugl” - men kunstfuglen kunne jo ikke
spille uden at være trukket op. Da lød den ægte
nattergals sang uden for vinduet. Den var kommet
at synge ham trøst og håb, og alt som den sang,
blev skikkelserne mere blege, og den sang døden
bort fra kejserens bryst.
Den kunstige fugl, som enhver med sin forstand
kan forklare og forstå - den kan kun synge, når
den bliver trukket op. Men den virkelige nattergal,
som ikke kan eller skal forklares, den synger
samvittigheden til ro og døden bort, når den hilser
foråret velkommen og minder os om englens
budskab til kvinderne påskedag. Det lover os mere
liv, end man kan finde gennem alverdens fornuft,
biologi og evolutionær tænkning. Gud ske tak og
lov for påskens åndelige larm.

Arrangementer i seniorklubb

en

6. september kl. 14.00
Sæsonstart med kaffe og lagkageb
ord.
Vi festliggør dagen med sang og
musik.

Seniorklub

20. september kl. 14.00
”Læger uden grænser”
Vi får besøg af en person der med
egne øjne har
oplevelser fra verdens brændpunkte
r.
Indbydelse til løvfaldstur
4. oktober kl. 14.00
Efterårets modeopvisning
Her er man velkommen til at tage
en gæst med.
Tilmelding og betaling til løvfaldstu
ren

Måske synes du efter et langt arbejdsliv, at
pensionist tilværelsens mange timer kan være
vanskelige at fylde ud. Måske har du i et langt
liv været to og sidder nu pludselig alene tilbage.
Uanset hvad din grund er, så er du velkommen i
Blovstrød Seniorklub, som er et tilbud til alle, der
har lyst til hyggeligt samvær, foredrag, udflugter,
fællessang og meget andet.
Pris for deltagelse er 100 kr. pr. halve år samt
20 kr. pr. gang og 50 kr. pr. gang for ikkemedlemmer.
Altid kl. 14-16, hvis andet ikke er nævnt.

18. oktober
Vi kører med bus ud i det blå, og
nyder en god frokost
et hemmeligt sted.
1. november kl. 14.00
Brygmester Nils Rude-Petersen
vil underholde om øllets
historie. Vi smager på de gode øl
og får lidt godt at
spise til, så spar på frokosten den
dag.
Indbydelse til julefrokosten
15. november kl. 14.00
HALFDANSKERNE besøger os,
og underholder med
sang og musik af Halfdan Rasmusse
n.
Tilmelding og betaling til julefroko
sten
29. november kl. 14.00
Julefrokost
13. december kl. 14.00
Luciadagen fejres med børnehav
ebørnenes sang og der
serveres glögg og æbleskiver

Højskolesang
“Så syng da Danmark, lad hjertet tale!”
Kom og deltag i fællessang i sognegården torsdag den 14. september, torsdag den 12.
oktober, torsdag den 9. november og torsdag den 14. december. Alle dage kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 21. maj kl. 10.00
(5. s. efter påske)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.
Torsdag d. 25. maj kl. 10.00
(Kristi himmelfartsdag)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 28. maj kl. 10.00
(6. s. e. påske)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 4. juni kl. 10.00
(pinsedag)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Kirkekaffe.
Mandag d. 5. juni kl. 19.30
(2. pinsedag)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 11. juni kl. 10.00
(trinitatis)
Carsten Mulnæs.
Søndag d. 18. juni kl. 10.00
(1. s. e. trin.)
Udendørs gudstjeneste i
sognegårdshaven.
Kristine K. Ravn.
Alsang i sognegårdshaven
efter gudstjenesten.
Søndag d. 25. juni kl. 10.00
(2. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Søndag d. 2. juli kl. 19.30
(3. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 27. aug. kl. 10.00
(11. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn

Søndag d. 22. okt. kl. 10.00
(19. s. e. trin.)
Elsebeth Hougaard Jensen.

Søndag d. 9. juli kl 10.00
(4. s. e. trin.)
Elsebeth Hougaard Jensen.

Søndag d. 3. sept. kl. 10.00
(12. s. trin.)
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 16. juli kl. 19.30

Søndag d. 29. okt. kl. 10.00
(20. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Søndag d. 10. sept. kl. 10.00
(13. s. e. trin.)
Søndag d. 5. nov. kl. 16.00
Kristine K. Ravn
(Allehelgen)
Kirkekaffe.
Elsebeth Hougaard Jensen.
Mindegudstjeneste for sognets
Søndag d. 17. sept. kl. 10.00 døde. Lysbæring til kirke(14. s. e. trin.)
gården.
Carsten Mulnæs.
Søndag d. 12. nov. kl. 10.00
Søndag d. 24. sept. kl. 10.00 (22. s. e. trin.)
(15. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Høstgudstjeneste.
Mandag d. 13. nov. kl. 17.00
Kristine K. Ravn
Onsdag d. 27. sept. kl. 17.00 Pastagudstjeneste
Kristine K. Ravn.
Pastagudstjeneste.
Søndag d. 19. nov. kl. 10.00
(23. s. e. trin.)
Søndag d. 1. okt. kl. 10.00
Kristine K. Ravn.
(16. s. e. trin.)
Kirkekaffe.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 26. nov. kl. 10.00
Søndag d. 8. okt. kl. 10.00
(sidste s. i kirkeåret)
(17. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.
Søndag d. 26. nov. kl. 14.30
Kristine K. Ravn
Søndag d. 15. okt. kl. 10.00 Migrantgudstjeneste
(18. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.

(5. s. e. trin.)
Kirsten Drigsdahl.
Søndag d. 23. juli kl. 10.00
(6. s. e. trin.)
Kirsten Drigsdahl.
Søndag d. 30. juli kl. 10.00
(7. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.
Søndag d. 6. aug. kl. 19.30
(8. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 13. aug. kl. 10.00
(9. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Onsdag d. 16. aug. kl. 19.30
Kristine K. Ravn
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Søndag d. 20. aug. kl. 10.00
(10. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Kirkekontor
Kordegn Marianne Rygaard Bodi
Kordegn Birgit Brøgger Lystbæk
Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, Lillerød, 3450 Allerød
Tlf 4817 1544
Email blovstroed.sogn@km.dk
Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald
og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen.
Præster
Sognepræst Kristine K. Ravn
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 4817 2001
Email krk@km.dk
Mandag er præstens fridag - telefontid tirsdag til torsdag
mellem 11.00-12.00
Sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen
Furesøbakken 12, 3460 Birkerød
Tlf 4582 9480/ 2943 6390
Email ehj@km.dk
Træffes efter aftale
Graver
Michael Wegind
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 3030 0386 dagligt mellem kl. 9.00 -15.00
Email graver@blovstroed.dk
Oldfrue og booking af sognegården
Gunhild Fjord, Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 3030 3543 dagligt mellem kl. 9.00 -15.00
Email gcf@km.dk
Fast træffetid fredag mellem 9.00 -11.00
Organist
Louise Lund
Tlf 3526 6930
Email louiselund88@youmail.dk

Kirkesanger
Niels Moltved
Tlf 4057 3959
Email nem@vd.dk

Menighedsrådet
Formand Line Kristiane Vincentz Larsen
Tlf 3141 1217
Email l.k.vincentz.pedersen@gmail.com
Kirkeværge
Tage V. Andersen
Tlf 2014 9510
Email tage.v.andersen@mail.dk
Kasserer
Tommy Petersen
Tlf 2945 4311
Email tommysp62@gmail.com

Dåb
Ida Mørch – 21.01.2017
Samuel Sejr Bundgaard Fosbæk – 11.02.2017
Emil Wittrup Hansen – 12.03.2017
Nikoline Rutkjær Otte – 18.03.2017
Katrine Nygaard – 26.03.2017
Maximus von Ahnen Thidex – 01.04.2017
Vigga Elva Dittlau O´Neill – 02.04.2017
Laura Mathilde Klarskov Monrad – 09.04.2017
William Gregers Andreassen Selsmark – 06.04.2017
Vielser
Maibritt Kristina Dittlau & Jan Hansen 22.04.2017
Døde
Bisat og begravet fra Blovstrød kirke
Poul Henrik Pedersen død 05.11.2016 – bisat 11.11.2016
Poul Werner Jensen død 25.01.2017 – bisat 02.02.2017
Vagn Laier Frederiksen død 27.01.2017 – bisat 03.02.2017
Hanne Emilie Poulsen død 29.01.2017 – uden gejstlig
medvirken
Abedin Azizi død 15.02.2017 – uden gejstlig medvirken
Jørgen Ejnar Petersen død 16.02.2017 – bisat 24.02.2017
Bente Annelise Bagger død 01.03.2017 - bisat 08.03.2017
Inge Thorsø Pedersen død 4. marts 2017 – bisat
09.03.2017
Malthe Thorbjørn Causse død 11.03.2017 – bisat
17.03.2017
Nelly Kristine Thonbo død 09.04.2017 – bisat 18.04.2017
Vera Husen død 12.03.2017 – bisat 21.03.2017
Lillian Alice Jørgensen død 25.03.2017 – bisat 08.04.2017
Alex Wagner Hansen død 07.04.2017 – bisat 22.04.2017
Sognebørn bisat fra andre kirker
Asger Chrestensen Schmidt død 15.02.2017 – bisat
22.02.2017

Kirkebil

Hvis man ikke allerede har en aftale vedrørende kirkebil, aftales det med Gunhild Fjord på 3030 3543. Det er
også muligt for sognebørn, efter nærmere aftale med
præsterne, at bestille kirkebil til øvrige
arrangementer i kirken og sognegården i ugens løb.
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