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Af sognepræst Mathias Harding

Coronavirus (COVID-19)

Ny graver

Da jeg i midten af februar påbegyndte mit arbejde
med nærværende kirkeblad, havde jeg ikke i min
vildeste fantasi forestillet mig, at coronavirussen
skulle få det tag i Danmark, som den siden fik. I
skrivende stund er situationen fortsat at betegne
som alvorlig. Med undtagelse af det mest nødvendige, såsom hospitalsvæsen, er alt offentligt liv
lukket ned, Danmarks grænse er lukket og alle, der
vover sig ud i det offentlige rum, er opmærksomme
på, hvor tæt de kommer på hinanden. Det er en
helt igennem frygteligt situation for vores land – på
snart sagt alle niveauer.

Siden sidst er der sket udskiftning på graverområdet. Vores gravermedhjælper Kjeld Hansen har
fået ny kollega. Hun hedder Jette Østergaard, og er
pr. 1 marts 2020 ansat som ny graver ved Blovstrød
Kirke. Menighedsrådet og kirkens medarbejdere
glæder sig til samarbejdet og håber, at alle i sognet
vil tage vel imod Jette.

Folkekirken er ingen undtagelse. Biskoppernes
direktiv følges landet over, og derfor afholdes der
ikke gudstjenester i kirkerne om søndagen, som
det ellers har været almindeligt i mere end 1.000 år!
I stedet har flere kirker taget webportalen YouTube i
brug. Der kan man således se søndagens gudstjeneste i Blovstrød Kirke ved at skrive Blovstrød
Kirke i søgefeltet.
Det er altid muligt at tale med en præst, kontaktoplysninger findes på kirkens hjemmeside og på
bagsiden af dette blad. Der tages forbehold for
aflysninger over hele linjen i kirke og sognegård.
Aflysningerne vil blive meddelt på hjemmesiden,
ved kirken og sognegården.

Nyt om præstegården
Sognepræst Kristine Krarup Ravn og familie er
genhuset i Drabæk Huse 77 pga. skimmelsvamp i
præstegården. Rensningen og totalistandsættelsen
af præstegården begynder den 30. marts, og familien skulle efter planen kunne flytte ind i august.

Børnekirke
På en række udvalgte søndage står børnemedarbejder Ulla Petersen for børnekirke. Det sker
under en del af højmessen og foregår i sognegården eller udendørs. Menighedsrådet og sognets
præster er glade for samarbejdet. Du kan læse
mere på www.blovstroedkirke.dk/boern-og-unge/
boernekirke/.

Forældreorlov
Jeg tager på forældreorlov i perioden 15. juni - 30.
juli 2020. Der bliver udpeget en vikar af biskoppen.

Orienteringsmøde
Orienteringsmøde om det kommende valg
til menighedsrådet.
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00
i sognegården
Vi kender det alle: Vi kører i vort smukke land og
ser mange velholdte kirker. Det ser dejlig fredfyldt
ud; men vi skal ikke tage fejl. Kirkerne passer ikke
sig selv. Derfor er der i alle kirker et folkevalgt
menighedsråd til at passe på vores kulturarv.

foredrag, højskolesang og koncerter. Alt er skabt
af frivillige i samarbejde med kirkens korledere og
to præster.
Derudover er der et korps af frivillige, der hjælper
til ved arrangementer i sognegården og ved begravelseskaffe.
Menighedsrådet i Blovstrød får brug for tre nye
medlemmer, og der er ingen aldersgrupper, der
foretrækkes frem for andre.

At være medlem i et menighedsråd giver indsigt,
indflydelse og ansvar, ligesom personlig udvikling,
nærvær og socialt arbejde.

Arbejdet i et menighedsråd er holdarbejde med
stor hjælp fra Hillerød provsti, der har ekspertisen
inden for økonomi og personaledrift.

Menighedsrådet ansætter og vejleder kirkens personale, bestyrer kirkegården og alt inventar.

Vi har en rigtig god tone i rådet, hvor der også er
plads til hyggestunder. Det er med til at gøre hverdagene rare og meningsfyldte.

I Blovstrød står menighedsrådet over for at skulle
renovere kirken. Der er bestilt et helt nyt orgel, og
varmeanlægget skal moderniseres.
Forarbejdet er på plads, og nye medlemmer kommer til at følge med i dette spændende projekt.
Blovstrød kirke er en levende arbejdsplads. Der er
ugen igennem babysalmesang, minikonfirmander,
konfirmander, spire- og børnekor samt voksenkor.
Alle kor er under dygtig ledelse. Der er seniorklub,

Kunne I, læsere af denne orientering om at være
med i Blovstrød Menighedsråd, få lyst til at høre
nærmere, er I hjertelig velkomne til en orienteringsaften i Blovstrød sognegård, hvor også de nuværende medlemmer vil fortælle om netop deres
arbejde i rådet.
Hanne Hauberg
formand for menighedsrådet

Foredrag
og koncerter
D-dag og krigssejlerne
Jakob Tøtrup Kjærsgaard
5. maj kl. 19.00 i kirken
I Blovstrød markerer vi befrielsen med et foredrag i
sognegården ved historikeren Jakob Tøtrup Kjærsgaard, som i 2019, i 75-året for D-dagen, udgav
bogen Den Røde Brænding. Foredraget tager udgangspunkt i de danskere, der indgik i allieret tjeneste i invasionen - både dem der var en del af hær,
flyvevåben og flåde. Der er et specielt fokus på de
danske krigssejlere, hvor over 800 indgik i invasionen. Vi begynder kl.19.00 med en kort andagt i
kirken ved sognepræst Mathias Harding og hører
efterfølgende foredraget i sognegården.
Nordiske toner
Koncert med Duo Schmidt & Raft
6. september kl.15.00 i sognegården
Mezzosopran Stina Schmidt og pianist (og organist)
Christine Raft spiller og synger værker af bl.a. C.
Nielsen, C. Debussy og E. Grieg. De hylder melankolien, naturen og mennesket. Duoen fortæller om
værkerne og komponisterne undervejs. Duoen
har spillet sammen i mere
end 10 år, og spiller koncerter i hele landet, også
intime koncerter i private
stuer.

En aften med Bellmans viser
Copenhagen Harmonists
16. september kl.19.00 i sognegården
Den svenske digter, komponist og humorist Carl
M. Bellman spænder bredt i sine viser fra anden
halvdel af 1700-tallet. I hans Stockholm mødes
fuldemandsfester og dampende antydet erotik;
glæden ved livet, frygten for døden; kærlighedens
længsler og drifternes vildveje. Ingen anden poet
og visemager fra den tid er som Bellman forblevet
fællesnordisk, livskraftig kulturarv. Hans eget liv
rummede mange af de udsving, han besynger.
Han prøvede kræfter med moralsk opbyggelige
værker og operetten, men endte med at udfolde
sit geni i viser til tidens europæiske dansemusik,
og han gik på få år fra at være den svenske
konges favorit til at sidde syg i gældsfængslet. Vi
inviterer til en aften i Bellmans tegn, hvor kvartetten
Copenhagen Harmonists synger nye og gamle
udgaver af hans viser og sætter dem ind i den fortælleverden, han skabte.
Krig og kristendom
Foredrag med hærprovst Thomas H. Beck
24. sep. kl. 19.00 i kirken
Thomas H. Beck fortæller om sit syn på forholdet
mellem krig og kristendom. Han har været feltpræst
siden 1996 og blev i 2011 provst for de danske feltpræster. Thomas H. Beck fortæller: ”Mit udgangspunkt for at være sogne- og feltpræst er, at livet
er kamp. Mennesket er af ånd og skal leve i frihed
under ansvar over for Gud og Næsten. Derfor skal
vi hverken blive religiøse sværmere eller sammenblande politik og religion. Vi må stole på, at Gud er
med os i vores livs kampe. Kampe, der netop er
vores og ikke Guds, og hvor det derfor er betryggende at få forkyndt, at de udkæmpes med Guds
velsignelse”. Vi begynder med en kort andagt i
kirken ved Thomas H. Beck og hører efterfølgende
foredraget i sognegården.

Øvrige
aktiviteter
Sommerkoncert med alle kirkens kor
9. juni kl.17.00 i kirken (bemærk ny dato)
Spire-, børne- og voksenkoret synger hver for sig
og sammen med hinanden. Rosemaria Rex og
Christine Raft leder korene igennem små og store
musikalske værker og hylder foråret og sommerens komme.
Udendørsgudstjeneste og alsang
21. juni kl.10.00 i sognegårdshaven
Den almindelige højmesse - ved sognepræst
Kristine Krarup Ravn - foregår i sognegårdshaven.
Under gudstjenesten vil der være tilbud om leg og
fortælling for de mindste. Efter gudstjenesten er
der – som altid – alsang fra højskolesangbogen.
Alle opfordres til at tage en picnickurv med, og
derudover vil der være kaffe og kage. Skulle det
stå ned i stænger, flytter arrangementet indendørs
i sognegården.
Høstgudstjeneste og loppemarked.
20. september kl.10.00 i kirken og
på parkingsområdet ved sognegården
Vi begynder i kirken kl.10.00 med en høstgudstjeneste v. Kristine Krarup Ravn. Efter gudstjenesten
indledes loppemarkedet kl. 11.00 med auktion.
Derudover vil det være muligt at købe pandekager,
pølser, kage, te, kaffe og saft. Der vil også blive
sjov ved flødebollemaskinen. Er du interesseret i

en stadeplads på 3x3 m, koster det 100 kr. Beløbet indbetales til kirkens MobilePay tlf. 58 260
og går ubeskåret til Soldaterhjemmet i Høvelte.
Nærmere detaljer fås hos Vivi på tlf. 27 14 32 85
eller vivilykking@gmail.com.
Prædikenværksted – for Gud og hvermand
i sognegården
Mandag den 21. september kl.18.30
Mandag den 26. oktober kl.18.30
Vi læser evangelieteksten til næste søndags gudstjeneste, og så er ordet ellers frit. Hvordan skal vi
forstå den, og hvordan kan vi forbinde den med
vores eget liv? Ja, hvad ville vi selv sige, hvis det
var os, der skulle prædike? Snakken over bordet
tager udgangspunkt i teksten - men det er ikke
til at sige, hvor vi ender.
Der vil være en let tapas-anretning. Det er gratis at
være med, men tilmelding er nødvendig til Mathias
Harding på 29887815 eller matha@km.dk senest
fredagen inden.
Studiekreds – Kristendom for voksne
i sognegården
Onsdag den 30. september kl. 19.30.
Mandag den 2. november kl. 19.30.
Tirsdag den 15. december kl. 19.30.
Savner du et forum for en eksistentiel samtale om
tilværelsens store og grundlæggende spørgsmål?
Sognepræst Kristine Krarup Ravn kommer hver
aften med et oplæg om aftenens emne og med
det som udgangspunkt starter samtalen. Studiekredsen vil blive lagt sådan tilrette, at folk med
stort såvel som lille kendskab til kristendommen
får noget ud af at deltage. Der vil blive foreslået ting at læse til hver gang, men det vil også
være muligt at deltage uden at læse.
Tilmelding sker til sognepræst Kristine Krarup
Ravn på krk@km.dk eller 29911268.
Gerne hurtigst muligt.

Særligt for børn
Kravlegudstjeneste
Der er planlagt kravlegudstjenester følgende lørdage, den 13. juni, 24. oktober og 5. december.
Alle dage 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 er der gratis
morgenmad i sognegården. Ingen tilmelding nødvendig. Kristine Krarup Ravn er præst.
Babysalmesang
Der er babysalmesang hver tirsdag formiddag. Se
hjemmeside for tidspunkter.
Babysalmesangen bliver tilrettelagt i et samarbejde mellem sognepræst Kristine Krarup Ravn og
musikunderviser Rosemaria Rex. Vi afslutter hver
gang med snak og lækker kage i ‘den blå stue’ i
sognegården.
Tilmelding kun nødvendig første gang, man kommer. Det sker til Rosemaria Rex på
rosemariarex@gmail.com. Det er gratis at være
med – men kirken opfordrer til, at man overfører
20 kr. pr. gang til julemærkehjemmene.
MobilePay: 32 21 05.
Sidste babysalmesang inden sommerferien bliver
den 9. juni, og begynder igen den 18. august.

Børnekirke ved Ulla Petersen en varm søndag.
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.
Minikonfirmand for 3. klasserne på
Blovstrød Skole
Minikonfirmandundervisning foregår fredag eftermiddag efter sidste time. Vi begynder fredag den
28. august og slutter med en festgudstjeneste,
som minikonfirmanderne selv står for, tirsdag den
6. oktober. Sognepræst Kristine Krarup Ravn står
for undervisningen sammen med Stella Meldgaard
og Ulla Petersen.

Guds rige i lignelsens form
Af sognepræst Mathias Harding
I Markusevangeliets kapitel 4 vers 26-32 fortæller
Jesus to ultrakorte fortællinger.
Den ene er fortællingen om det voksende korn: En
bondemand tilsår sin jord. I jorden spirer og vokser
kornet af sig selv for til sidst at være modent nok
til at blive høstet.
Den anden er fortællingen om sennepsfrøet: Et
lille sennepsfrø, der, efter at det er sået, vokser
op og bliver større end alle andre planter som en
fuldmoden sennepsplante.
Hvad skal disse fortællinger om ’såning’, ’vækst’
og ’høst’ egentlig gøre godt for? Var de datidens
svar på LandbrugsInfo? En svunden tids strategier
for dyrkning af korn – rug-, hvede-, byg- og
havrekorn? For dyrkning af sennep – sort, brun og
gul sennep? Næppe ingen af delene.
Jeg har tilmed ladet mig fortælle, at der skal mere
til, hvad angår dyrkningsmetode end blot dette at
så. ’Såningen’ er blot ét af flere led, der skal til, før
væksten kan gå i gang af sig selv.
Fortællingerne, Jesus beretter, har da også et
ganske andet formål: Jesus vil nemlig sammenligne ’såningen’, ’væksten’ og ’høsten’ med Guds
rige. Med ’såningen’, ’væksten’ og ’høsten’ er det
ligesom med Guds rige, siger Jesus.

Disse Jesu fortællinger kaldes også for lignelser:
Deres håndgribelige indhold skal ligne Guds rige.
Noget håndgribeligt og genkendeligt fra hverdagslivet skal ligne det nok mest uhåndgribelige, man
kan forestille sig, nemlig Guds rige. Guds rige
bliver konkret, når det sammenlignes med noget
andet, vi kender, uden – i virkeligheden – at være
konkret på nogen måde.
En anden interessant ting ved lignelser er dette, at
lignelser danner billeder i bevidstheden, der kaster
mening af sig. Uden sammenligning i øvrigt, siger
vi om én, der har det elendigt, at han/hun ligner en
hængt kat. Selv om de færreste har set en hængt
kat, giver billedet mening for os. Én, der ligner en
hængt kat, har det virkelig ikke godt.
Tilbage til lignelsen om det voksende korn og om
sennepsfrøet. Lignelsernes tilstedeværelse som
evangelietekst i Markusevangeliet er frugtbar, ikke
blot for præsten, der har til opgave at læse og
udlægge teksten fra prædikestolen, men også for
alle andre, der læser (eller hører) denne tekst.
Med lignelserne får vi nemlig alle en enestående
mulighed for selv at tolke det læste (eller hørte)
med de briller, vi nu engang er udstyret med fra
vores egen erfarings- og tankeverden.
Fortsættes på de næste sider

Van Gogh:” Sædemanden” (1888).
Wikimedia Commons, the free
media repository.
Maleriet er kendetegnet ved sine
horisontale linjer og sine komplementærfarver.

Tolkningen sker gennem de erfaringer og tanker,
vi har gjort os indtil nu. Eneste begrænsning
er, at det læste (eller hørte) skal forstås som en
sammenligning med Guds rige.
I den følgende tolkning har jeg valgt at tage udgangspunkt i dåben.

Såningen
At så, er det ikke i virkeligheden dét, vi gør, når
vi med ord og vand døber nogen ind i det kristne
fællesskab?
Med det lille barns dåb sås frø. Ordet eller løftet
om syndernes forladelse og det evige liv, dét er de
ord-frø, der som en ny begyndelse sås hos barnet.
Ja, hos ethvert døbt menneske. Et menneske kan
altid vende tilbage til sin dåb. Tilbage til det løfte,
som det blev skænket i dåben, løftet om syndernes forladelse og det evige liv.
Anderledes formuleret. Den, der døbes, skænkes
helt ufortjent dåbsfællesskab med Guds egen søn,
Jesus Kristus. I dåben bliver mennesket overladt i
Guds hænder, fra nu af er mennesket ikke overladt
til sig selv alene; det har nu fået en Fader i himlen,
der aldrig slipper det af syne; en Fader, der

holder det fast på sit kærlighedens fællesskab, sit
kærlighedens rige.
Gud er den Fader, den døbte kan påkalde i al
slags nød; Gud er den Fader, den døbte kan tro
og bede til; Gud er den Fader, der forlanger, at
mennesket i mødet med sin næste skal elske; men
som samtidig tilgiver mennesket, når det fejler i
mødet med næsten.
Ordet om syndernes forladelse og det evige liv.
Dét er ord-frø, den døbte kan leve og dø på. Dét er
Guds rige, allerede her og nu, og siden i døden.

Væksten og høsten
Er den døbtes nye liv i Guds hænder – i Guds rige
– ikke noget, der spirer og vokser af sig selv, altså
noget kun Gud ved, hvordan og hvorledes?
Det siger lignelsen om det voksende korn i hvert
fald. Vi døbte kan ikke begribe, forstå med vores
forstand, at vi er døbte, og hvilken betydning det
har for os. Den uvished kan nemt skabe uro i os.
Skabe tvivl hos os.
I forfatteren Martin A. Hansens novelle Høstgildet
fra 1947 er netop uroen og tvivlen det helt store
tema. Med baggrund i en tragisk begivenhed fra

sit eget liv fortæller Martin A. Hansen i denne
novelle om en tragedie under et høstgilde på en
sjællandsk gård.
Til gildet er den lokale præst budt med for at holde
den obligatoriske takketale. Her bliver han vidne
til, hvordan karlene i kådhed og egen fuldskab
hælder så megen brændevin i tjenestedrengen
Jens Otto, at han dør af det.
Det er nu præstens opgave at opsøge forældrene
og trøste dem i deres ubærlige sorg.
I første omgang kommer præsten til kort. Han
magter det ganske enkelt ikke, fordi han selv
sjæleligt sønderrives af uro og tvivl: Han tvivler på
sine evner som medmenneske over for de efterladte forældre. Uroen vokser i ham, om han nu kan
så håb midt i den håbløse situation.
Men kærligt hjulpet på vej af sin kone lykkes det
omsider præsten at komme af sted. Da han kommer frem til forældrenes gård og går ind til den
seng, hvor de har lagt deres søn, udspiller dialogen sig således:
”Da Moderen saa Præsten, vendte hun Hovedet
bort og græd, næsten uden en Lyd. Men Faderen
gik helt hen til Sengen, saa paa sin Søn og sagde:
Kan du gøre ham levende, Præst? Præsten saa
den store, haarde Mand i Øjnene og svarede:
- Kan du tro sammen med mig, da skal Jesus
Kristus kalde ham op.”
I sit møde med forældrene får præsten pludselig
troen tilbage. I mødet med forældrene er det ikke
længere forstanden med dens uro og tvivl, der
dominerer ham, men Guds rige, der hersker i ham;
Dét rige, der ligesom kornet, vokser af sig selv.
Om end præsten efterfølgende mærker den afdødes iskolde hånd, og forældrene forlader stedet,
hvor drengen ligger, bliver Guds rige rammen om
det møde, som forældrene har med præsten.
Det bærer novellens afslutning præg af: ”Saa
løftede han [præsten, red.] atter de sviende Øjne

Markusevangeliet 4, 26-32
Jesus sagde: “Med Guds rige er det ligesom
med en mand, der har tilsået jorden; han
sover og står op, nat og dag, og kornet spirer
og vokser, uden at han ved hvordan. Af sig
selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks,
så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med seglen, for
høsten er inde.”
Og han sagde: “Hvad skal vi sammenligne
Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi
bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø:
Når det kommer i jorden, er det mindre end
alle andre frø på jorden, men når det er sået,
vokser det op og bliver større end alle andre
planter og får store grene, så himlens fugle
kan bygge rede i dets skygge.”

mod Drengen, og hørte da en forfærdelig Lyd fra
Køkkenet. Baade Faderen og Moderen var gaaet.
Præsten gik derud, og helt inde i Ildstedet, presset
op mod den sodede Væg, stod Manden og græd,
mens Konen var hos ham. Da vidste Præsten,
at han havde brudt Muren og givet Faderen den
første, frygtelige Hjælp, og han gik tilbage for at
være hos den døde.”
I omsorgen mellem mennesker lader Gud sit rige
ane, dét rige, der allerede er kommet, men som
fuldendt kommer ved den evige høst – på den
yderste dag.

Øvrige tilbud
Seniorklub
Alle pensionister er velkommne i Blovstrød Seniorklub, som er et tilbud til alle, der har lyst til hyggeligt
samvær, foredrag, udflugter, fællessang etc.
Ring til Hanne Hauberg på telefon 25 77 49 85.
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 - sangen er hjertetale
Kom og deltag i fællessang i sognegården
kl. 10.00:
torsdag den 10. september
torsdag den 8. oktober
torsdag den 12. november
torsdag den 10. december
Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.
Strikkecafé
Alle er velkomne i Blovstrød Kirkes strikkecafé
mandage i lige uger kl.10.00-12.00 i sognegården.
Ring til Hanne Hauberg på telefon 25 77 49 85.
Strikkecaféen arrangeres af Ældre Sagen.
AA-møder
Hver fredag holder anonyme alkoholikere møde i
sognegården kl.19.00.

Arrangementer i
Seniorklubben
Onsdag den 26. august kl. 14.0
0
Vi starter efterårs sæsonen med
lagkage
og musikunderholdning ved pian
ist Grete
Hermansen.
Onsdag den 9. september kl. 14.0
0
”Et spor i livet” om 2 år i Siriuspa
truljen,
foredrag ved Mads M. Petersen.
Onsdag den 23. september kl.
14.00
Kirkeværge ved Lynge Kirke Ole
Petersen
causerer over polarforskeren Knu
d Rasmussen,
krydret med toner fra flyglet.
Onsdag den 7.oktober kl. 10.00
Løvfaldstur, ud i det blå med en
overraskelse og
frokost.
Onsdag den 21.oktober kl. 14.0
0
Modeshow, efterårets mode på leve
nde modeller,
og tøjet kan købes samme dag.
Onsdag den 4.november kl. 14.0
0
Foredragsholder og forfatter til bog
en ”Vejen væk
fra Baalbech”, Susan Daoud, fortæ
ller om sin tid i
en libanesisk flygtningelejr.
Onsdag den 18. november kl. 14.0
0
Pianist Grete Hermansen og vise
sanger Hanne
Kjær underholder.
Onsdag den 2. december kl. 14.0
0
Juleunderholdning medens vi nyd
er gløgg og
æbleskiver.
Onsdag den 16. december kl. 12.0
0
Årets julefrokost med pakkeleg.

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 3. maj kl. 10.00
(3.s.e. påske)
Kristine Krarup Ravn
Fredag d. 8. maj kl. 10.00
(Bededag)
Mathias Harding
Søndag d.10. maj kl. 10.00
(4.s.e. påske)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 17. maj kl. 10.00
(5.s.e. påske)
Mathias Harding
Torsdag d. 21. maj kl. 10.00
(Kristi Himmelfarts dag)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 24. maj kl. 10.00
(6.s.e. påske)
Mathias Harding
Søndag d. 31. maj kl. 10.00
(Pinsedag)
Kristine Krarup Ravn
Kirkekaffe

Mandag d. 1. juni kl. 19.30
(2. pinsedag)
Kristine Krarup Ravn
Et glas i våbenhuset
Søndag d. 7. juni kl. 10.00
(Trinitatis søndag)
Mathias Harding
Lørdag d. 13. juni kl. 9.30
Kravlegudstjeneste
Kristine Krarup Ravn
Søndag d.14. juni kl. 10.00
(1.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 21. juni kl. 10.00
(2.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Udendørsgudstjeneste og
alsang i sognegårdshaven.
Søndag d. 28. juni kl. 10.00
(3.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Kirkekaffe

Søndag d. 5. juli kl. 10.00
(4.s.e. trin.)
Vikar

Søndag d. 23. aug. kl. 10.00
(11.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn

Søndag d. 12. juli kl. 10.00
(5.s.e. trin.)
Vikar

Søndag d. 30. aug. kl. 10.00
(12.s.e. trin.)
Mathias Harding
Kirkekaffe

Søndag d. 19. juli kl. 10.00
(6.s.e. trin.)
Vikar
Søndag d. 26. juli kl. 10.00
(7.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 2. aug. kl. 10.00
(8.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 9. aug. kl. 10.00
(9.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 16. aug. kl. 10.00
(10.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn

Søndag d. 6. sept. kl. 10.00
(13.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 13. sept. kl. 10.00
(14.s.e. trin.)
Kristine Krarup Ravn
Søndag d. 20. sept. kl. 10.00
(15.s.e. trin.)
Høstgudstjeneste
Kristine Krarup Ravn
Høstfest og
loppemarked på p-pladsen
Søndag d. 27. sept. kl. 10.00
(16.s.e. trin.)
Mathias Harding
Kirkekaffe

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
Drabæk Huse 77, 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.
Graver
Jette Østergaard
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
Petra Ellinor Bang Moltved – 30. 11. 2019
Nora Schaltz Sidenius – 11. 01. 2020
Cecilie Vilda Plant Christiansen – 11. 01. 2020
Alma Bay Bøgh Vinther – 11. 01. 2020
Lotte Halberg – 12. 01. 2020
Tobias Rossen-Jørgensen – 12. 01. 2020
Jens Sebastian Groenen Sanderhoff – 12. 01. 2020
Victor Alexandr Munck Sundgaard – 26. 01. 2020
Benjamin Harding Sund – 01. 02. 2020
Philip Damsgaard Watson – 02. 02. 2020
Cornelia Storgaard Galatius – 16. 02. 2020
Erik Christian Lambert Franck – 22. 02. 2020
Cassandra Rovsing Frederiksen – 22. 02. 2020
Arthur Daniel Aaby Borðoy – 22. 02. 2020
Daniel Egekvist — 15. 03. 2020
Viede
Maria Thalmann og Claes Scherwin – 28. 03. 2020
Bisatte og begravede
Inge Grethe Billeskov Jonsson – 07. 12. 2019
Winie Ann Frederiksen – 10. 12. 2019
Ejnar Frederik Kørvell – 13. 12. 2019
Børge Preben Kirkegaard Larsen – 27. 12. 2019
Vita Irene Hansen – 03. 01. 2020
Sven Åge Kristensen – 05. 02. 2020
Britta Gyes Clemmensen – 28. 02. 2020
Elsie Wengel Andersen – 29. 02. 2020
Hans Vilhelm Baastrup – 03. 03. 2020
Steen Kofod Nielsen – 20. 03. 2020
Johannes Børge Jørgensen – 20. 03. 2020
Otto Lichtenberg – 21. 03. 2020

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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