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Elsebeth Hougaard Jensen siger på gensyn
Ole Lyngvåg siger goddag
Hvorfra kommer mennesket?
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Kirkenyt
Af konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg

Ny deltidsansat præst
Den 1. september 2018 overgik Elsebeth
Hougaard Jensens 20%-stilling herfra til Lillerød
Sogn. Det betyder, at vi skal tage afsked med
Elsebeth. Den 14. oktober forestår Elsebeth
højmessen i Blovstrød Kirke, hvorefter der vil være
en reception til hendes ære i sognegården. Her vil
vi takke Elsebeth for hendes tid i Blovstrød Sogn.
I stedet for Elsebeths 20%-stilling får vi en nyoprettet 50%-stilling, som menighedsrådet skal
besætte i løbet af oktober. Hvornår den nye
præst bliver indsat er endnu uvist, men det bliver
formentlig i slutningen af dette år.

Menighedsrådsvalg
D. 13. november 2018 er der valg til de
menighedsråd, der som vores sidder i en to-årig
periode. Da der kun er indleveret én kandidatliste
til menighedsrådets valgbestyrelse bliver der ikke
kampvalg her i sognet. Men der er altså fundet
nok kandidater til, at vi har et menighedsråd

de næste to år, hvilket vi skal være glade og
taknemmelige for.

Sognegrænse
Den 1. august 2018 flyttedes sognegrænsen
mellem Lillerød og Blovstrød. På vores
hjemmeside findes et kort, hvor man kan se den
nye grænse. Flytningen hænger sammen med
et indtryk i Lillerød og Blovstrød menighedsråd
af, at en del, der bor i netop denne del af byen,
føler sig nærmere knyttet til Lillerød Kirke end
Blovstrød Kirke. Et indtryk som en offentlig høring
bekræftede sidste år.
Men samtidig ved vi, at det ikke er alle, der ønsker
at blive flyttet! Derfor er det vigtigt at understrege,
at alle – uanset hvilken side af sognegrænsen man
nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne
i Blovstrød Kirke, det være sig til seniorklubben,
babysalmesang, gudstjenester og alle de øvrige
arrangementer. Ligesom det stadig er muligt at
bestille kirkebil til søndagens gudstjeneste.
Og hvis man ønsker at beholde sit sognebånd
til Blovstrød Kirke, så er det meget let. Det
kræver blot, at man henvender sig til konstitueret

sognepræst Ole Lyngvåg på telefon 28 83 78 15
og oplyser sit navn samt sin fødselsdato.

Barselsvikar
Den 14. august begyndte jeg, Ole Lyngvåg, her
i kirken som barselsvikar for Kristine K. Ravn.
Jeg er allerede godt i gang, men kan som en kort
introduktion sige, at jeg er 28 år gammel, født og
opvokset i Smørum, bosiddende i København og
uddannet på Københavns Universitet, hvorfra jeg
også har en bachelorgrad i jura. Mine interesser er
litteratur, sport og musik. Min yndlingsforfatter er
Søren Kierkegaard, min yndlingssport er fodbold
og min yndlingsmusiker er Bob Dylan.
Efter at have været her i Blovstrød i snart to
måneder kan jeg sige, at et år er al for kort tid at
være blandt så fortræffelige sognebørn, men så
er der ikke andet for, hvilket altid gælder, end at få
det bedste ud af den tid, der er.

Her følger et lille stykke af Ole
Lyngvågs oldefar, K. Olesen
Larsen, fra det kirkeblad,
som han i en årrække udgav
sammen med Kristine K. Ravns
oldefar,Vilhelm Krarup.
”Man hører ikke sjældent, at vi er jo alle
syndere, - og meningen er, at så er vi dermed retfærdiggjort; at så er der i virkeligheden ingen syndere. Men sådan er det at
vi er syndere virkelig ikke at forstå. Vi er
ikke syndere i flok, men hver for sig. Gud
har ikke med en mængde at gøre, men
kun med den enkelte. Når vi står overfor
Gud, har vi ikke med andre at gøre; vi er
ikke mere eller mindre syndere end de
andre, men vi er syndere over for Gud. Vi
er ikke syndere sammenligningsvist når
vi har med Gud at gøre, sådan som i de
borgerlige forhold, men slet og ret syndere.
Det er ingen undskyldning, at vi er som
alle de andre; når vi overhovedet har tid
og lejlighed til at sammenligne os med de
andre, har vi glemt hvem Gud er, og hvad
det er at have med Gud at gøre”.

Foredrag og koncerter
Salmedigtning og kirkekunst
ved Lisbeth Smedegaard Andersen
1. november kl. 19.00 i kirken
Lisbeth Smedegaard Andersen er
cand.theol. fra Aarhus Universitet
i 1979, og har virket som præst i
Sømandskirken, Risskov Kirke,
Holmens Kirke og ved den danske
kirke i Paris. Hun er desuden cand.
art. i kunsthistorie, også fra Aarhus
Universitet. Denne dobbelte baggrund vil hun
trække på i et kombineret foredrag om salmedigtning og kirkekunst. Lisbeth Smedegaard Andersen
er repræsenteret med adskillige salmer i Den Danske Salmebog. Derudover har hun bidraget med
salmer og sange i bøger som “Sange til morgen
og aften” (2004), “Sprækker i virkeligheden” (2008)
“Himlens lys i dine hænder” (2008) og “I tid og
evighed” (2014).
Koncert med Dansk Saxofon Kvartet
11. november kl. 15.00 i kirken

Dansk Saxofonkvartet blev dannet i 1986 og har
i dag placeret sig som et enestående ny-musik
ensemble i Danmark. Omkring 60 komponister,
herunder flere udenlandske, har skrevet værker til
kvartetten, hvis repertoire spænder fra arrangementer af kendte klassikere, over argentinsk
tango til ny kompositionsmusik.
Julekoncert med studentersangerne
9. december kl. 15.00 i kirken
Danmarks ældste
mandskor, StudenterSangforeningen,
synger alle de elskede
julesange.

Julekoncert med
Lucia-optog
16. december kl. 15.00 i kirken
Spire- og børnekorene går Luciaoptog og sammen med voksenkoret synger de en stemningsfuld
julekoncert.
Efter koncerten er der julehygge i
sognegården.

Waughs forfatterskaber giver foredraget et signalement af det tyvende århundredes åndsliv, som
de tre søgende forfattere diagnosticerede, men
som de også på afgørende vis kom til at præge.
Hvad var det, Undset, Greene og Waugh manglede i deres samtid, og hvad fandt de i den tro,
som de valgte til som voksne?
Cello- og saxofonkoncert med Duo Adore
17. marts 2019 kl. 15.00 i kirken

Harmonika-koncert med Bjarke Mogensen
27. januar 2019 søndag kl 15.00 i kirken

Duo Adore ved cellist Therese Adorján Ankjær og
saxofonist Per Egholm er en ny dansk duo, med
den utraditionelle kombination saxofon og cello.
Duo Adore spiller både klassisk og tango i tæt
sammenspil.

Harmonikavirtuosen Bjarke Mogensen fra Bornholm fik sin debut som solist på tysk tv sammen
med Münchens symfoniorkester, og siden har han
givet solokoncerter i hele verden, fra New York til
Moskva, fra Island til Tyrkiet.
Tre konvertitter ved teolog Martin Ravn
21. februar 2019 kl. 19.00 i kirken
De tre forfattere Sigrid Undset (1882-1949), Graham Greene (1904-1991) og Evelyn Waugh (19031966) voksede alle tre op i relativt kirkefremmede
familier i henholdsvis Norge og England. Som
voksne konverterede de alle til den katolske kirke,
hvilket fik afgørende betydning for deres livssyn og
dermed deres kunst. Hvorfor blev de omvendt til
netop den katolske kirke? Er de dermed eksklusivt
katolske forfattere, eller rummer deres forfatterskaber indsigter angående kristendommen, som
kan kaldes fælleskirkelige og har almen interesse?
Igennem en vandring i Undsets, Greenes og

Foredrag med Charlotte Rørth
20. marts kl. 19.00 i sognegården
Charlotte Rørth vil fortælle om sine bøger “Jeg
mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende” og “Vi mødte Jesus – og hvad kommer det
andre ved”, som omhandler en specifik, personlig
erfaring med kristendommen, og hvilken betydning
sådanne erfaringer kan have for andre.

Særlige
gudstjenester
Pastagudstjeneste, 30. okt. kl. 17.00
Spire- og børnekorene synger sammen med duoen
Sille og Palle, der er kendt for musikken til Rouladegade på DR1. Efter koncerten i kirken er der pasta
og kødsovs i sognegården.
Allehelgensgudstjeneste, 4. nov. kl. 16.00
En mindegudstjeneste for alle døde. Kirkens voksenkor medvirker og der udleveres gravlys.
Bemærk, at der denne søndag ikke er gudstjeneste
til almindelig kirketid kl. 10.
Tværkulturel gudstjeneste, 25. nov. kl. 14.30
Der vil her være mulighed for at fejre gudstjeneste
sammen med kristne migranter fra Sandholm- og
Sjælsmarkcentrene. Efter gudstjenesten vil et par
af deltagerne fortælle deres historier i sognegården, hvor der vil være kaffe og kage. Gudstjenesten er på engelsk.
Kyndelmissegudstjeneste, 5. feb. 2019 kl. 17.00
Først serveres der suppe i sognegården, og vi
læser et vintereventyr. Herefter går vi over i kirken til
en kort andagt.
Fastelavnsgudstjeneste, 3. marts 2019 kl. 10.00
Familiegudstjeneste og efterfølgende fastelavnsfejring.

Jul og nytår
1. søndag i advent, 2. december kl. 15.15
Søndagens højmesse flyttes til kl. 15.15 i anledning
af 1. søndag i advent.
Børn, der vil bære lys ind i kirken møder kl. 15.00.
Efter gudstjenesten, kl. 16.00, tændes lysene på
det store juletræ. FDF-orkestret spiller.
Juleaften, 24. december
kl. 12.00, kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.30
På disse fire tidspunkter er der julegudstjeneste,
hvor de kendte julesalmer synges.
Juledag 25. december kl. 10.00 og
Anden juledag 26. december kl. 19.30
Bemærk, at der Anden juledag ikke er gudstjeneste
til almindelig kirketid kl. 10.
Nytårsdag, 1. januar kl. 16.00
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår
over et glas champagne i våbenhuset.
Gudstjeneste og nytårsfest, 2. januar kl. 14.00
Menighedsrådets årlige nytårsfest begynder med
en kort gudstjeneste, hvorefter der vil være lagkage
og festlig underholdning i sognegården.

På gensyn
Af sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen
Tid og evighed går i dialog med hinanden, når vi
taler om kirkens tid. Kirken var der, før vi kom,
og den er der stadig, når vi går. Det gælder også
Blovstrød Kirke, som ligger smukt på bakketoppen
og skuer kærligt ud over sognet. Den ligner sig selv
og holder sig godt sin høje alder taget i betragtning, hvorimod omgivelserne i disse år er præget af
hastig forandring med knopskydning af nybyggeri
og tilflyttere i den helt store skala. Blovstrød sogn
vokser og udvikler sig med rivende hast, og kirken
følger med. Den tilpasser sig besindigt den nye
virkelighed og de nye krav til at være kirke i tiden.
Derfor må der også forandring til på præstesiden.
Afslutningen på mine 10 år som 20% sognepræst
ved Blovstrød Kirke og ansættelse af en ny sognepræst på 50% er en del af denne forandring. 10 år
er måske ikke så meget set i evighedens perspektiv;
men mødet undervejs med mennesker i Blovstrød
Kirke i både glæde og sorg kan ikke kun måles i
timer og år. Det er en del af livet. Og her kommer
taknemmelighedens målebånd til hjælp.
Derfor vil jeg gerne sige tak til store som små i
sognet for de mange betydningsfulde stunder, vi
har delt med hinanden ved søndagsgudstjenester,
dåb, konfirmation, vielse og begravelse – i lyst og
nød. Også en stor tak til børnefamilier for lån af
jeres fantastiske unger i babysalmesang, i mini-

konfirmandundervisningen,
ved børnegudstjenester og
juleandagter. Hold fast i den
fine kontakt, I har med kirken.
Det er jer, der skal bære den
videre til de kommende generationer.
Det er svært at sige farvel, så
derfor siger jeg på gensyn.
Mine 20% i Blovstrød Sogn
flytter med mig til Lillerød Kirke. Men fremover kommer jeg heldigvis på gæsteoptræden i Blovstrød
Kirke, når der er brug for det. Og lad os så endnu
engang slå fast, at kirken var der, før vi kom, og den
er der stadig, når vi går.

Lone og Leif Nygaard har skrevet følgende ifm.
Elsebeth Hougaard Jensens afsked, (forkortet red.)
Tusind tak for denne gang, Elsebeth
Elsebeth fungerede i starten sammen med Blovstrød
Kirkes faste præst Flemming O. Nielsen indtil dennes
pensionering i 2014. Siden med sognepræst Kristine
K. Ravn. Meningen var primært, at Elsebeth skulle
tage sig af minikonfirmander og babysalmesang.
Men heldigvis blev det også til talrige søndagsgudstjenester og adskillige andre kirkelige handlinger.
Elsebeth er en smart, ungdommelig og mild personlighed, der rummer alt, man kan ønske sig af sin
præst. Hun er utrolig vidende, humoristisk og fuld af
empati. Desuden en formidabel og moderne prædikant, man kun glæder sig til at lytte til.
Vi er mange, der gennem årene har arbejdet tæt sammen med Elsebeth, og det har været lutter glæde og
inspiration, som vi er taknemmelige for at have været
med til. Elsebeth kaldte os sin ”kirkefamilie”. Elsebeth
vil blive savnet af mange, derfor:
Tak for alt, du har givet Blovstrød Kirke.

Om den menneskelige sjæls oprind
Af konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg
”Vor sjæl er dertil født og båren
i Gud at vorde skøn og rig,
just dertil af ham selv udkåren
at vorde ham, sin skaber, lig”
Hvorfra kommer mennesket?
Svaret herpå findes i begyndelsen af Det Gamle
Testamente: Gud har skabt mennesket i sit billede.
Menneskets guddommelige ophav fremhæves også
i Lukasevangeliets slægtstavle for Jesus (kap. 3),
som begynder med ”søn af Josef” og slutter med
”søn af Adam, søn af Gud”. Jesu slægtstavle, såvel
som hele menneskehedens, begynder således med
Gud. En særdeles høj byrd. Prøv engang at tænke
rigtigt over det.
I Apostlenes Gerninger (kap. 17) holder Paulus en
tale for folket i Athen, hvor han tager udgangspunkt i et hedensk alter med indskriften ”for en
ukendt gud”. Paulus forkynder, at denne ukendte
gud ikke længere skal være ukendt for athenerne,
at den ukendte gud er himlens og jordens Herre,
som har skabt verden med alt, hvad den rummer.
Og han forkynder, at mennesket er af Guds slægt,
sådan som athenernes digtere også har skrevet om
den ukendte gud: ”vi er også af hans slægt”.

Menneskelivet kan leves med to forskellige udgangspunkter: Enten med det udgangspunkt, at
menneskets tilværelse er en tilfældighed eller også
med det udgangspunkt, at mennesket skylder
Gud sin tilværelse. I det første tilfælde er der ingen
anden mening og ingen anden forpligtelse end den,
man selv vælger; i det andet tilfælde er meningen
og forpligtelsen givet af Gud.
Det kræver barnlig enfoldighed at antage med
hele sin sjæl, at Gud har skabt én selv og verden
med alt, hvad den rummer. Derfor siger Jesus
til disciplene, at den, der ikke modtager Guds
rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i
det. Imellem barnets opfattelse og vores ligger
syndefaldet, vores ulydige ønske om at være vores
egne herrer og skabere (ikke sådan at forstå, at
børn fødes uden synd, men sådan at forstå, at
arvesynden gentages i ethvert menneskes liv).
Ved syndefaldet, Adams og vores eget, er Guds
billede i os blevet besmittet, vores sjæls oprindelige
adel bortkastet i ulydighed mod Gud. Før var Gud
sjælens lys og ære, nu har den intet lys og ingen
ære. Vores nuværende tilstand er forskellig fra vores
tilstand på skabelsens tid. På denne sandhed beror
kristendommen. Det gælder om at have begge dele
for øje på samme tid: vores oprindelige værdighed
og vores nuværende fordærvelse. Fokuserer

delse og adel
man blindt på menneskets oprindelige værdighed
fører det til hovmod, fokuserer man blindt på dets
nuværende fordærvelse fører det til fejhed. Den
hovmodige kender sin pligt, men ikke sin afmagt,
den feje kender sin afmagt, men ikke sin pligt. Og
de to modsætninger, kraften og svagheden, kan
ikke forenes, så længe man antager, at såvel kraften
som svagheden hører til den menneskelige natur.

Paulus’ tale på Areopagos.

Men kristendommen forener dem ved at lære, at al
svaghed tilhører naturen og at al kraft tilhører nåden.
Det gode, vi gør, skyldes nåden; det onde, vi gør,
skyldes vores natur. Nåden genopretter vores sjæls
oprindelige adel, vores oprindelige naturs adel.
Nåden vækker sjælen op igen til livet, og herom er
det, at alt drejer sig.
Gør sjælen storslået igen!

Arrangementer i seniorklubb

en

21. november kl. 14.00
Kælderduoen synger og spiller, og

Øvrige tilbud
Bliv en del af kirkens spire- og børnekor
Korleder Rosemaria Rex fortæller: ”Vi arbejder
med rytmer, lærer noder, danser kanondanse og
træner både øret og stemmen. 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 tilbyder: et spirekor for 0., 1. og 2. klasse
tirsdage fra kl. 14.00 - 14.45 samt et børnekor for 3.,
4. og 5. klasse tirsdage fra 15.00 - 16.30. Tilmelding
til Rosemaria på mail: rosemariakor@gmail.com.
Seniorklub
Alle seniorer er meget velkomne i Blovstrød
seniorklub. Pris for deltagelse er:
100 kr. pr. halve år samt 20 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
d. 11. oktober, 8. november, 13. december,
10. januar, 14. februar og 14. marts.
Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.

vi synger med!

5. december kl. 12.00
Julefrokost.
Onsdag 2. januar, kl. 14.00
Menighedsrådet holder nytårsfest,
med kort
andagt i kirken, og derefter underho
ldning i
sognegården med lagkage og bob
ler.
Onsdag 16. januar, kl. 14.00
Mads Westfal underholder med guit
ar og sang,
og vi synger med.
Onsdag 30. januar, kl. 14.00
Smykkeekspert Nina Hald viser kgl.
smykker,
som hun selv har haft i hånden.
Onsdag 13. februar, kl. 14.00
“Ninas ballader”, med tekst og mus
ik af Ida og
Bent From.
Onsdag 27. februar, kl. 14.00
Forfatter Hanne Bistrup holder fore
drag, over
bogen “På herrens Mark”.
Onsdag 13. marts, kl. 14.00
Kate Royster, forfatter, fortæller om
“Karen Jeppe
og det Armenske folk”.
Onsdag 27 marts, kl. 14.00
Vi får besøg fra Just Andersen Sels
kabet af
13. juli 2012, og hører om Just And
ersen tin.
Onsdag 10. april, kl. 14.00
Forårsmodeopvisning, fra Seniors
hoppen, der
viser nye ideer til forårets tøjindkø
b, vist på
levende modeller.

Strikkecafé
Alle er velkomne i Blovstrød Kirkes strikkecafé
mandage kl. 10.00 - 12.00 i konfirmandstuen.
Ring Hanne Hauberg på telefon 25 77 49 85.

Onsdag 24. april, kl. 14.00
Vi spiller banko med flotte præmie
r.
Pladerne er gratis.

AA-møder
Hver fredag holder AA møde i sognegården kl.19.00.

Onsdag 8. maj
Løvspringstur ud i det spæde forå
r.

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 4. nov. kl. 16.00
(Alle helgens dag)
Ole Lyngvåg.
Mindegudstjeneste for
sognets døde.
Lysbæring til kirkegården.
Søndag d. 11. nov. kl. 10.00
(24. s. e. trin.)
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 18. nov. kl. 10.00
(25. s. e. trin.)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.
Søndag d. 25. nov. kl. 10.00
(Sidste s. i kirkeåret)
Ole Lyngvåg.
Kl. 14.30
Tværkulturel gudstjeneste
med kristne migranter
fra Sandholm- og Sjælsmarkcentrene.
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 16. dec. kl. 10.00
(3. s. i advent)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 6. jan. kl. 10.00
(Helligtrekongers søndag)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 24. feb. kl. 10.00
(s. seksagesima)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 23. dec. kl. 10.00
(4. s. i advent)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 13. jan. kl. 10.00
(1. s. e. h.3.k.)
Ole Lyngvåg.

Mandag d. 24. dec. kl.
12.00, 13.30, 15.00 og 16.30
(Juleaften)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 20. jan. kl. 10.00
(2. s. e. h.3.k.)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.

Søndag d. 3. marts kl. 10.00
(Fastelavnssøndag)
Ole Lyngvåg.
Familiegudstjeneste og efterfølgende
fastelavnsfejring.

Tirsdag d. 25. dec. kl. 10.00
(Juledag)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.

Søndag d. 27. jan. kl. 10.00
(3. s. e. h.3.k.)
Ole Lyngvåg.

Onsdag d. 26. dec. kl. 19.30
(2. juledag)
Ole Lyngvåg.
Et glas i våbenhuset.
Søndag d. 30. dec. kl. 10.00
(Julesøndag)
Ole Lyngvåg

Søndag d. 2. dec. kl. 15.15
(1. s. i advent)
Ole Lyngvåg.
Børn, der vil bære lys møder
kl. 15.00 i sognegården.

Tirsdag d. 1. jan. kl. 16.00
(Nytårsdag)
Ole Lyngvåg.
Nytårskomsammen i våbenhuset med champagne.

Søndag d. 9. dec. kl. 10.00
(2. s. i advent)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.

Onsdag d. 2. jan. kl. 14.00
Ole Lyngvåg.
Gudstjeneste og nytårsfest.

Søndag d. 3. feb. kl. 10.00
(4. s. e. h.3.k.)
Ole Lyngvåg.
Tirsdag d. 5. feb. kl. 17.00
Kyndelmissegudstjeneste.
Suppe og eventyr i sognegården.
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 10. marts kl. 10.00
(1. s. i fasten)
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 17. marts kl. 10.00
(2. s. i fasten)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.
Søndag d. 24. marts kl. 10.00
(3. s. i fasten)
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 31. marts kl. 10.00
(Midfaste s.)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 10. feb. kl. 10.00
(Sidste s. e. h.3.k.)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 7. april kl. 10.00
(Mariæ bebudelses dag)
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 17. feb. kl. 10.00
(s. septuagesima)
Ole Lyngvåg.
Kirkekaffe.

Søndag d. 14. april kl. 10.00
(Palmesøndag)
Ole Lyngvåg.

Allerød og Hillerød provstis
Fælles kirke- og regnskabskontor
Frederiksværksgade 39 b
3400 Hillerød
Tlf 7023 0393
Kirkekontor hpfk@km.dk
Regnskabskontor hpfr@km.dk
Alle henvendelser vedrørende attestudstedelse bedes rettet til
kordegnen. Henvendelser vedrørende planlægning af kirkelig
handling rettes direkte til den pågældende præst.
Præst
Konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 2883 7815
Email ol@km.dk
Mandag er præstens fridag.
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
Fridag mandag.
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
Filippa Storgaard Galatius - 22.04.2018
Julian Elfsberg Holbøll – 22.04.2018
Milo Konzior Rasmussen – 05.05.2018
August Rangstrup Bisgaard – 13.05.2018
Marie Una Thykær Mathiesen – 02.06.2018
Peter Bach Jarlbæk – 24.06.2018
Hollie Wiehe Aagaard – 15.07.2018
Eva Iskau – 25.08.2018
Melia Aff Scherwin Thalmann – 25.08.2018
Mathias Møller Raahauge 26.08.2018
Albert Hjelmgaard – 02.09.2018
Theo Storr-Paulsen – 09.09.2018
Frida Marie Seierstad Karlsen – 15.09.2018
Kornelius Emil Kristensen – 15.09.2018
Edith Aabo Carstensen – 30.09.2018
Vielser
Emilie Frederikke Holm Rasmussen og Patrick Holm Rasmussen 12.05.2018
Nikoline Weinreich Køneke og Daniel Weinreich Køneke 02.06.2018
Marianne Paabøl Voss og Stephan Marius Aynsley Voss 14.07.2018
Rebecca Marie Claire Treadwell Barthel og Magnus Anthon
Treadwell Barthel - 27.07.2018
Sascha von Ahnen Hagman og Jørn von Ahnen Hagman 11.08.2018
Anda Andersen og Jesper Hellmann Andersen - 18.08.2018
Charlotte Bruun Hartwig og Michael Bruun Hartwig 25.08.2018
Bisættelser/begravelser
Bertil Gram Nägele – 07.03.2018
Jens Birger Larsen – 05.04.2018
Johanne Kirstine Poelhøi Bredmose – 20.04.2018
Kurth Hvarness – 01.05.2018
Ole Ernst – 02.05.2018
Aage Sten Westergaard Jensen – 12.05.2018
Alan Baden Madvig – 12.07.2018
Jens Fink – 17.07.2018
Elisabeth Rahbek – 28.07.2018
Birte Hilmand – 31.07.2018
Andrea Sørensen – 01.08.2018
Ida E. M. Lund-Jensen – 02.08.2018
Erik Jensen – 02.08.2018
Lene Bang – 07.08.2018
Poul Helge Larsen – 31.08.2018
Karl Kristian Holst – 13.09.2018
Leif Urban Nielsen – 19.09.2018
Vera Marie Nielsen – 03.10.2018

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