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Kirkenyt

Af sognepræst Kristine K. Ravn

Kirkerenovering
Menighedsrådet forbereder fortsat den store kirkerenovering. Senest har rådet taget stilling til en ny
farvesammensætning til bænkeværket. Her har det
været vigtigt for rådet, at farverne passer til eksisterende centrale ting i rummet: Altertavle, mosaikrude
og prædikestol. Rådet regner med, at renoveringen
kan begynde inden for et par år.

Ny altertavle
Når Blovstrød Kirke skal renoveres, vil vi i stedet
fejre gudstjenester i sognegården. Derfor har menighedsrådet i samarbejde med præst Per Erik Bohlbro
i Ellebæk-fængslet fået fremstillet en transportabel
altertavle, som både kan bruges i fængselskirken
Et udvalg af de brikker, der på utallige måder kan
sættes sammen og danne et alter.

og i Blovstrød sognegård. Altertavlen er fremstillet
af kunstneren Kamilla Hector og den indvies ved en
festgudstjeneste i Ellebæk-fængslet torsdag den
12. september. På grund af sikkerhedsgodkendelse
er tilmelding nødvendig. Der bliver få pladser, som
uddeles efter først til mølleprincippet.

Børneboom
Mange børnefamilier flytter til Blovstrød. Vi har udvidet babysalmesang til én gang hver uge (undtagen
i skoleferierne). Ud over de populære pastagudstjenester vil vi nu også fire gange om året lave kravlegudstjenester for de 0-5 årige med efterfølgende
brunch i sognegården. Vi har endvidere udvidet
minikonfirmandforløbet til to gange om året. Læs
mere inde i bladet!

Ny organist
Blovstrød Kirkes trofaste og stabile organist Louise
Lund er gået på pension efter 34 år. Louise har været
en fast del af livet omkring Blovstrød Kirke og vil blive
savnet. Vi håber på at have en ny organist klar i løbet
af efteråret. Den nye organist kommer med i processen omkring bygningen af et nyt orgel til kirken, og så
drømmer det nuværende ad hoc voksenkor også om,
at den nye organist vil stå i spidsen for et voksenkor.

Første kvindelige
orgelbygger
Af sognepræst Kristine K. Ravn
Søndag efter søndag igennem 34 år har organist
og orgelbygger Louise Lund trofast og stabilt kørt
fra lejligheden på Østerbro til Blovstrød Kirke for at
spille. Efter påske gik hun imidlertid på pension.
Kan du fortælle lidt om din baggrund?
Min far var håndværker og musiker, og det er nok
ham, jeg har det fra. Far var sølv- og guldsmed og
sad og lavede smykker i vores lejlighed på Peter
Skramsgade 3 i den ejendom, som tilhørte familien. Og samtidig sang han i Radiokoret og var eksempelvis væk hver nytårsaften, når koret direkte
sang det nye år ind. Dengang var der ikke noget
med at optage på forhånd.
Blev du også musiker og håndværker?
Jeg blev uddannet orgelbygger i 1964-1968 fra
Frobenius Orgelbyggeri, hvor jeg var den første
uddannede kvinde nogensinde. Det vakte en del
opmærksomhed. Jeg kom hurtigt til at stå for at
stemme orglet i Vor Frue Kirke, hvor min mor kom
meget. Gennem mere end 30 år stemte jeg orglet
dér hver fredag. Og en enkelt gang måtte jeg
træde til og spille, fordi organisten havde været
på druk efter en koncert. Han fik mig overtalt. Det
havde vi meget sjov ud af bagefter.

Louise Lund i intonationstuen hos
Frobenius Orgelbyggeri.
Så du blev også musiker?
Jeg tog PO-eksamen (Præliminære Orgelprøve) på
konservatoriet i 1973. Det kunne man dengang. Nu
er det lagt på kirkemusikskolerne.
Men du blev ved med at stemme orgler?
Jeg stemmer stadig 75 orgler hvert år rundt på
Sjælland. Lige før påske begyndte jeg min rute med
to orgler på Stevns. Så fortsætter jeg med alle orglerne på landet indtil omkring august, og derefter
tager jeg dem, jeg har, i København på Østerbro og
Frederiksberg. Blandt andet Lukasstiftelsen.
Hvad skal du bruge tiden til, nu hvor du går
på pension?
Der er jo Bach, det er klart. Og så kammermusik.
Og torsdagskoncerter. Og så har jeg været med i
ballettens venner gennem mange år.
Louise Lund gik på pension den 30. april 2019.
Orglerne bliver hun ved med at stemme så længe
hun overhovedet kan, også selvom hun de sidste år
har kæmpet mod kræften.

Prædikenværksted
Af sognepræst Mathias Harding

Mathias Harding
på prædikestolen.

Apostlen Paulus skrev, at ”troen kommer af det,
der høres” (Romerbrevet 10,17) – men hvad hører
jeg egentlig, når jeg om søndagen hører evangelieteksten blive oplæst af præsten og udlagt af
samme?
Er præstens pointe(r) til at forstå? Hvad med
teksten selv: Er den til at forstå? Hvad handler den
om? Og giver teksten mening for mit livs vedkomende, altså taler den til mig?
Disse – og med sikkerhed flere – spørgsmål vil vi
føre en samtale om, når Blovstrød Kirke for første
gang inviterer til prædikenværksted under ledelse
af sognepræst Mathias Harding.
Ingen særlige kundskaber for deltagelse er på
krævet ud over interesse i søndagens evangelietekst.
Tilmelding er ikke nødvendig, men alligevel kærkommen til matha@km.dk senest dagen før.
Som forsøgsordning finder to arrangementer sted i
sognegården i efteråret 2019.
Hver gang serveres der en bid brød og lidt at
drikke. Det drejer sig om følgende to dage:

Onsdag den 2. oktober kl.19.00, hvor vi taler om
søndagens tekst:
Lukasevangeliet kapitel 7,11-17
”Opvækkelsen af enkens søn i Nain”,
16. søndag efter trinitatis.
Onsdag den 27. november kl. 19.00, hvor vi taler
om søndagens tekst:
Lukasevangeliet 4, 16-30
“Jesus i Nazarets synagoge”,
1. søndag i advent.

Hvem sidder der bag skærmen?
Af sognepræst Kristine K. Ravn
Det er blevet sagt, at skærme er magiske, og har
man én gang prøvet at hive en ipad fra en 5-årig
pige, er man ikke i tvivl om det. Hun reagerer
præcis, som Gollum fra Ringenes Herre ville gøre.
Det mærkelige væsen, der halvnøgen og noget
forkommen kravler rundt med en guldring, han har
fundet, og som er blevet hans precious.
Og vi voksne er ikke spor anderledes end den 5årige. Skærmene trækker i os af al kraft med deres
lokkende, overfladiske og letfordøjelige tidsspild. Vi
er tilgængelige på en verdenshistorisk ny måde.
De grænser, som tidligere var de mest selvfølgelige, og som i store træk tvang et menneske til at
være til stede på den plet, hvor han nu engang var,
sådan rent fysisk, de grænser er opløst.

Et gammelt fænomen
Der eksisterede ikke skærme på Jesu tid, men
fænomenet, at vi mennesker ikke opfatter det
vigtige, der foregår lige foran vores næse, er et ældgammelt problem.
Det nye testamente er fuld af mennesker, som
Jesus prøver at råbe op uden held. De er travle og
optaget af alt deres eget, men igen og igen kalder
Jesus dem mod fællesskabet. Igen og igen

forsøger han at få dem til at se, hvem de har stående lige foran sig. Han vil have dem til at være
tilstede i øjeblikket. Han vil have dem til at være
tilstede i nuet - uden at gå glip af det evige.
Det er ikke nok at lægge telefonen fra sig, “mærke
kroppen” og trække vejret dybt ind. Noget langt
mere radikalt skal til. Øjnene må hæves fra de
magiske skærme, så vi ser de mennesker, som
omgiver os. De mennesker, som hver dag hiver i
os og vil os noget – sådan for alvor.
Med ord fra Johannes’ Første Brev:
”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge,
men i gerning og sandhed.”
Gollum med den magiske skærm.
Foto: Intellectualtakeout

Særligt for børn
Kravlegudstjeneste
Som noget nyt forsøger vi os i efteråret med kravlegudstjenester lørdag den 21. september kl. 9.30 og
den 7. december kl. 9.30. De 0-5 årige er målgruppen, når der er kravlegudstjeneste; men der er selvfølgelig også plads til forældre, ældre søskende og
bedsteforældre. Vi hører en kort fortælling, synger
salmer, laver fagter mm.
Efter den korte gudstjeneste i kirken er der en
lækker brunch i sognegården, som Spisestedet i
Blovstrødhallen står for. Brunch koster 75,- kr. for
voksne og 40,- kr. for børn. De 0-3 årige er gratis.
Tilmelding sker ved at overføre penge via MobilePay
(Brunch + navn) til Blovstrød Kirke på 58 260 tirsdagen inden.
Børnekirke
På en række udvalgte søndage har menighedsrådet
ansat børnemedarbejder Ulla Petersen til at stå for
børnekirke under en del af højmessen. Det foregår
udendørs eller i sognegården. Der vil være leg, krea,
sang og fortælling. Hold øje med hjemmesiden for
at se datoerne for børnekirken eller kontakt Ulla
Petersen på telefon 50 59 99 61.
Pastagudstjeneste
Efteråret byder på to pastagudstjenester. Den 8.
oktober, hvor årets minikonfirmander vil hjælpe med
at gøre gudstjenesten ekstra festlig. Den 29. oktober,
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hvor kirkens spire- og børnekor medvirker. Begge
dage starter gudstjeneste kl. 17.00 og alle er meget
velkomne — også alle de børn som hverken synger i
kor eller er minikonfirmand i år! Tilmelding senest tre
dage før på SMS til Gunhild Fjord på 30 30 35 43.
Minikonfirmand
Igen i år er det muligt for alle 3. klasser på Blovstrød
Skole at blive minikonfirmand. Vi begynder fredag
den 30. august kl. 14.00-15.45 og fortsætter hver
fredag frem til efterårsferien. Tirsdag den 8. oktober
er der afslutning med pastagudstjeneste kl. 17.0019.00. Sognepræst Kristine K. Ravn står for undervisningen sammen med Stella Meldgaard, Ulla
Petersen og Gunhild Fjord.
Bliv en del af kirkens spire- og børnekor
Blovstrød Kirke fortsætter i det næste skoleår med
at tilbyde korundervisning for alle 0-5 klasser. Det er
hver tirsdag efter skole og de yngste bliver fulgt til
og fra Oasen af kirkens personale.

Særlige
gudstjenester
Høstgudstjeneste
Den 8. september kl. 10.00 fejrer vi høsten med en
gudstjeneste, hvor byens børn bærer høstens gaver
ind i kirken. Kirkens kor medvirker. Efterfølgende holdes
auktion over gaverne i sognegårdshaven, hvor der
også vil være bålpandekager, pølser og mulighed for at
presse æbler til saft.
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 og træner både øret og
stemmen. Og så gør vi os klar til at kunne deltage i
gudstjenesterne ved særlige lejligheder”.

Allehelgen
Allehelgensdag den 3. november har vi rykket vores
morgengudstjeneste frem til kl. 16.00. Kirkens kor medvirker og sognepræst Kristine K. Ravn har tjenesten.

Spirekor for 0.,1. og 2. kl. tirsdage kl. 13.45-14.30
Børnekor for 3., 4. og 5. kl. tirsdage kl. 14.45-16.00.
Tilmelding på rosemariarex@gmail.com.

Tværkulturel gudstjeneste
Søndag den 24. november er der engelsksproget
gudstjeneste kl. 14.30. Gudstjenesten er arrangeret i
samarbejde mellem sognepræst Kristine K. Ravn og
Tværkulturelt Center. Efter gudstjenesten vil kristne
flygtninge fra Sandholmlejren og Sjælsmark fortælle,
hvordan de blev kristne. Kaffe og kage i sognegården.

Babysalmesang
Der er babysalmesang hver tirsdag kl. 10.30-12.00.
Vi begynder den 20. august. Babysalmesangen
bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem sognepræst
Kristine K. Ravn og musikunderviser Rosemaria Rex.
Vi slutter hver gang af med snak og lækker kage.
Tilmelding kun nødvendig første gang, man kommer.
Det sker til Rosemaria Rex rosemariarex@gmail.com.

Juletræstænding og 1. søndag i advent
Den 1. december er det første søndag i advent, hvor
kirken fejrer sit nytår. Sognepræst Mathias Harding
har gudstjenesten kl. 15.15, hvor børn bærer lys ind i
kirken. Alle børn, der vil hjælpe, mødes i sognegården
kl. 15.00. Efter gudstjenesten, ca kl. 16.00, tændes det
store juletræ på kirkepladsen og FDF-orkestret spiller
julehits. Der serveres gratis glögg og æbleskiver.

Foredrag og koncerter
William Shakespeare

Fra ateist til kristen

Sidste års vinder af Weekendavisens litterarurpris
Niels Brunse holder foredrag om Shakespeare –
verdens mest berømte dramatiker. Niels Brunse, der
selv bor i Blovstrød, har i en årrække arbejdet på en
komplet nyoversættelse af Shakespeares skuespil til
dansk. Denne aften prøver Brunse at indkredse det
særlige, fascinerende og gådefulde ved forfatteren.

Mens Dina Al-Erhayem var vært på DR-serien ”Dinas
Dates” oplevede hun et vendepunkt i sit liv. ”Jeg var
ateist, men trådte ind i en kirke, foldede mine hænder og bad Jesus Kristus om at give et tegn, hvis han
altså eksisterede. At der kom et tydeligt svar tilbage
og fortsat gør, er mit livs største overraskelse”, siger
Dina Al-Erhayem.
Dina kommer i foredraget med sit bud på, hvad der
skal til, for at troen bliver levende for flere danskere.

Niels Brunse fortæller om Shakespeare.
5. september kl. 19.30 i sognegården

Nordsjællands Klarinetkvartet
sammen med sangsolist Linnea Lomholt
29. september kl. 15.00 i kirken

Linnéa Lomholt vil sammen med klarinetkvartetten
fremføre Robert Schumanns meget smukke sangcyklus ”Frauenliebe und Leben”,
der består af otte sange. Desuden spiller kvartetten værker
af Arnold Cooke og Franz Josef
Haydn. Værket af Haydn er oprindeligt en strygekvartet. Her er
det arrangeret for klarinetkvartet
af Helge Lomholt. Nordsjællands
Klarinetkvartet består af Niels
Halse, Folmer Teilmann, Helge
Lomholt og Jørgen Jessen.

Dina Al-Erhayem fortæller om sit valg
24. oktober kl. 19.00 i sognegården

Liv og død i menneskets hænder
Ole Hartling fortæller om etiske overvejelser
14. november kl. 19.30 i sognegården
Overlæge dr.med. og tidligere formand for etisk råd
Ole Hartling fortæller om de
etiske spørgsmål og dilemmaer som jævnligt opstår, i
takt med at mennesket og
lægevidenskaben bliver i
stand til mere og mere, men
samtidig skal beslutte sig for,
hvad der er rigtigt, og hvad
der er forkert.

Koncert med “Fangekoret”
under ledelse af Louise Adrian
8. december kl. 14.30 i kirken

Intimkoncert med norske Pål Eide
Enestående koncert med stjernepianisten
17. november kl. 15.00 i sognegården

I foråret 2019 indspillede den norske pianist Pål
Eide sit nye album, Piano Pictures, på Griegs eget
klaver ved Edvard Grieg Museum i Troldhaugen.
Koncerten i Blovstrød bliver hovedsaglig med
musik af Edvard Grieg.
Pål Eide fik sit internationale gennembrud med
albummet Grey Clouds, der fik topanmeldelser i
en række førende amerikanske og europæiske
musiktidsskrifter. Pål Eide er desuden lige blevet
formand for Nordisk-Russisk Musikforening og i
sommer starter han The Nordic Piano Trio og giver
mere end 25 solokoncerter. Han skal desuden
være solist i klaverkoncerter af Bach.

Det er snart adskillige år siden vi henvendte os vedrørende en julekoncert med det populære fangekor.
Endelig i år lykkedes det. Efter koncerten vil der
traditionen tro være Glühwein i sognegården.
”Fangekoret” består af indsatte på udgang samt
tidligere indsatte, som fortsat er med til at synge
efter deres løsladelse. Koret blev startet for mange
år siden af ildsjælen Louise Adrian – også kaldet
”fangernes muse”.
Koret optræder med sange, som kormedlemmerne
selv har skrevet, og som bl.a. handler om skyld,
tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. Næsten al
musikken er skrevet af Louise Adrian.

Øvrige tilbud

Arrangementer i seniorklubben
Onsdag den 28. august kl. 14.00
Sæsonstart med lagkager og underholdning med
Grethe Hermansen ved flygelet.

Seniorklub
Alle pensionister er velkommne 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 30 kr. pr. gang
(50 kr. pr. gang for ikke-medlemmer).
Altid kl. 14.00-16.30, hvis ikke andet er nævnt.
Højskolesang
Kom og deltag i fællessang i sognegården:
torsdag den 12. september,
torsdag den 10. oktober,
torsdag den 14. november og
torsdag den 12. december.
Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.
Strikkecafé
Alle er velkomne i Blovstrød Kirkes strikkecafé
mandage kl.10.00-12.00 i konfirmandstuen i lige
uger med start den 2. september 2019.
Ring til Hanne Hauberg på telefon 25 77 49 85.
Strikkecafén arrangeres af Ældre Sagen.
AA-møder
Hver fredag holder anonyme alkoholikere møde i
sognegården kl.19.00.

Onsdag den 11. september kl. 14.00
Bendt Petersen vil fortælle historien om
Grønland.
NB: Tilmelding og betaling til løvfaldsturen.
Onsdag den 25. september (tidspunkt kommer)
Løvfaldstur.
Onsdag den 9. oktober kl. 14.00
Efterårets modeshow.
Onsdag den 23. oktober kl. 14.00
Sopran Gitte Grarup og pianist Bertha Vidstein
med H.C. Andersens digte i musik.
Fra Jenny Linds repertoire.
Onsdag den 6. november kl. 14.00
Narkosesygeplejerske Lene Birkmand fortæller
om sin udstationering i Afgahnistan.
Onsdag den 20. november kl. 14.00
Birthe Skovholm fra lokalhistorisk arkiv fortæller
om “Det gamle Blovstrød”.
NB: Tilmelding og betaling til julefrokosten.
Onsdag den 4. december kl. 14.00
Julefrokost og pakkeleg.

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 11. aug. kl. 10.00
(8. s.e.trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 18. aug. kl. 10.00
(9. s.e.trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 25. aug. kl. 10.00
(10. s.e.trin.)
Kirkekaffe i sognegården.
Mathias Harding.
Søndag d. 1. sept. kl. 10.00
(11. s.e.trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 8. sept. kl. 10.00
(12. s.e.trin.)
Høstgudstjeneste.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 15. sept. kl. 10.00
(13. s.e.trin.)
Mathias Harding.

Søndag d. 22. sept. kl. 10.00 Tirsdag d. 29. okt. kl. 17.00
(14. s.e.trin.)
Pastagudstjeneste.
Kirkekaffe i sognegården.
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 3 . nov. kl. 16.00
Søndag d. 29. sept. kl. 10.00 (Alle Helgensdag)
(15. s.e.trin.)
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 10. nov. kl. 10.00
Søndag d. 6. okt. kl. 10.00
(21. s.e.trin.)
(16. s.e.trin.)
Mathias Harding.
Mathias Harding.
Søndag d. 17. nov. kl. 10.00
Tirsdag d. 8. okt. kl. 17.00
(22. s.e.trin.)
Pastagudstjeneste.
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 24. nov. kl. 10.00
Søndag d. 13. okt. kl. 10.00
(Sidste søndag i kirkeåret)
(17. s.e.trin.)
Kirkekaffe i sognegården.
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.

Lørdag d. 7. dec. kl. 9.30
Kravlegudstjeneste og brunch.
Kristine K. Ravn.

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

Kl.13.30
Mathias Harding.

Lørdag d. 21. sept. kl. 9.30
Søndag 27. okt. kl. 10.00
Kravlegudstjeneste og brunch. (19. s.e.trin.)
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 24. nov. kl. 14.30
Tværkulturel gudstjeneste
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 1. dec. kl. 15.15
(1. søndag i advent)
Juletræstænding.
Mathias Harding.

Søndag d. 8. dec. kl. 10.00
(2. s. i advent)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 15. dec. kl. 10.00
(3. s. i advent)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 22. dec kl. 10.00
(4. s. i advent)
Mathias Harding.
Tirsdag d. 24. dec.
(juleaftensdag)
Kl. 12.00
Kristine K. Ravn.

Kl. 15.00
Kristine K. Ravn.
Kl. 16.30
Kristine K. Ravn.

Allerød og Hillerød Provstis
fælles kirke- og regnskabskontor
Frederiksværksgade 39 b
3400 Hillerød
Tlf 70 23 03 93
Kirkekontor og Regnskabskontor hpfk@km.dk
Alle henvendelser vedrørende attestudstedelse bedes rettet til
kirkekontoret.
Henvendelser vedrørende planlægning af kirkelig handling
rettes direkte til den pågældende præst.
Præster
Kirkebogsførende sognepræst Kristine K. Ravn
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 29 91 12 68
Email krk@km.dk
Mandag er præstens fridag.
Sognepræst Mathias Harding
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 29 88 78 15
Email matha@km.dk
Mandag og tirsdag er præstens fridage.
Gravermedhjælper
Kjeld Hansen
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 30 30 03 86 dagligt mellem kl. 9.00 -15.00
Email graver@blovstroed.dk
Oldfrue og booking af sognegården
Gunhild Fjord, Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 30 30 35 43 dagligt mellem kl. 9.00 -15.00
Email gcf@km.dk
Fridag mandag.
Menighedsrådet
Formand Hanne Hauberg
Tlf 25 77 49 85
Email hannehauberg1@gmail.com
Kirkeværge
Tage V. Andersen
Tlf 20 14 95 10
Email tage.v.andersen@mail.dk

Dåb
Lilly Løwenstein Fløe Sørensen – 23.02.2019
Kaia Elise Dahlgaard – 23.02.2019
Helena Ida Lundgren – 23.03.2019
Noah Gertsen Weihrauch – 23.03.2019
Aya Lüchau Troest– 23.03.2019
Leonardo Skade Meyer – 31.03.2019
Birk Schelde Monberg – 13.04.2019
Anna Gudrun Abildgaard Andersen – 28.04.2019
Viola Branick Jacobsen– 04.05.2019
Lukas Mønsted Carlsen – 04.05.2019
Vega la Cour Starbæk – 04.05.2019
Nova Ro Rønne Lundholm – 19.05.2019
Rasmus Alfred Aaskov Streubelt– 01.06.2019
Amanda Rostmose Fabricius – 01.06.2019
Oscar Schack Tarp-Nielsen– 09.06.2019
Lærke Ida Grann Laursen – 09.06.2019
Alva Lucia Garfield Penby– 22.06.2019
Rosalie Evelyn Paabøl Voss – 23.06.2019
Vibe Raakilde Basnov – 30.06.2019
Vielser
Pernille Mackeprang og Morten Madsen – 15.06.2019
Helene Robertson Zester og Christian Valentin
Stougaard – 22.06.2019
Bisættelser
Niels Tyge Frendrup– 15.02.2019
Olaf Eg Christensen – 06.03.2019
Hanne Langhoff Hellerup – 15.03.2019
Ilse Jordal – 22.03.2019
Jørgen Rasted – 12.04.2019
Christian Magdalus Jepersen – 01.05.2019
Ib Ingversen – 10.05.2019
Michael Kamper – 06.06.2019
Bendt Torkil Høwert Nielsen – 13.06.2019
Christian Beyerholm – 10.07.2019
Inge Agnes Rasmussen – 12.07.2019

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 aftale med præsten, at bestille kirkebil til
øvrige arrangementer i kirken og sognegården i ugens løb.
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