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Kirkenyt
Af menighedsrådsformand Line K. V. Larsen
I sidste kirkeblad kunne vi berette om menighedsrådets projekter med nyt orgel, kirkerenovering og
flytning af sognegrænse. Alt dette er sat i høring
og til sagsbehandling ved forskellige instanser, og
der er desværre ikke noget nyt vedrørende datoer
for en konkret igangsættelse. Menighedsrådet har
måttet sande, at det kirkelige system ikke er det
hurtigste; men på den anden side så har kirken
i Blovstrød jo stået i godt 800 år, så med den
tidshorisont i baghovedet kan vi vel nok væbne os
med tålmodighed.

Menighedsrådsvalg
Blovstrød sogn er med i en forsøgsordning, hvor
man afholder menighedsrådsvalg hvert andet år
i stedet for hvert fjerde. Det gamle menighedsråd
gik ind i denne ordning ud fra en fornemmelse af,
at det for mange mennesker er meget lang tid at
binde sig for fire år. To år er mere overskueligt.
Det betyder, at der i efteråret er valg til menighedsrådet. De fleste nuværende medlemmer og
suppleanter ønsker at genopstille, men alle er
velkomne til at opstille.
Der afholdes orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i forbindelse med det årlige sognemøde

den 2. september efter gudstjenesten kl. 10.00.
Især ville det være fantastisk, hvis nogle fra den
nye bydel af Blovstrød kunne have lyst til at gå ind
i menighedsrådsarbejdet.

Barsel
Sognepræst Kristine Krarup Ravn har meddelt
menighedsrådet, at hun er gravid og i forlængelse
af sin sommerferie går på barsel frem til efter
konfirmationerne i 2019. Menighedsrådet vil derfor
gå i gang med at finde en barselsvikar for Kristine,
som vi regner med at holde indsættelsesgudstjeneste for den 19. august. Til lykke til Kristine og
Martin!

Ingen
sommeraftensgudstjenester
Vi har de sidste år flyttet et par højmesser over
sommeren fra søndag formiddag til søndag
aften. Det har vi imidlertid valgt at aflyse i år, da
vi desværre oplevede, at mange gik forgæves
søndag formiddag kl.10.00. Vi håber på længere
sigt at genoptage aftengudstjenesterne, men i en
ny form, hvor de supplerer den almindelige højmesse i stedet for at erstatte den. Tidspunktet
søndag kl. 10.00 er det tilsyneladende farligt at
ændre ved.

Tillykke til
årets konfirmander
Fredag den 27. april kl. 11.00
Tobias Provencher Blom
Oscar Spangsberg
Wilfred Grosell
Lars Holger Svanholm
Cecilie Buchwald
Emma Gardø Riise
Frederik Løgager Søndergaard
Amalie Møller Christensen
Sophie Sayk Gregersen
Karoline Vinther Jørgensen
Sally Maria Sørensen Skipper
Lørdag den 28. april kl. 11.00
Oskar Laursen
Dines Printz Garm
Mads-Peter Mau
Julian Holbøll
Ditte Marie Bjerregaard Andreasen
Ashanti Moreta
Karolina Sønderby Duedahl Baltzersen
Nanna Lund Meldgaard
Thomas Westh Nicolajsen
Henk Emil Groenen Sanderhoff
Lørdag den 28. april kl. 13.00
Victor Yde Larsen
Jacob Hallbæck-Andersen
Ella Lucia Struch
Alberte Skovgaard Wolfsen
Emil Yde Larsen
Erik Hørning Dreyer Olsen
Nicholas Svane Bjerregaard
Anne Sophie Eirby Hansen
Søndag den 29. april kl. 11.00
Emilie Kirstine Kornerup Terp
Camilla Sofie Rasmussen

Af sognepræst Kristine K. Ravn
Hvert år sætter konfirmationen de helt store tanker i gang hos
alle 8. klasserne i Blovstrød Sogn. Både hos det store flertal, som
beslutter sig for at blive konfirmeret og hos dem, der beslutter sig
for ikke at blive konfirmeret: Tror jeg nu virkelig på, at der findes
en Gud? Kan jeg virkelig stå inde for alle de vilde ting, som jeg
skal sige i trosbekendelsen? Og hvis der findes en Gud, er han så
overhovedet god? Hvorfor tillader han, at der sker så meget ondt i
verden? Hvorfor stopper han ikke borgerkrigen i Syrien og hjælper
alle verdens flygtninge? Og hvad med Big Bang?
Jeg kan stadig huske, da jeg selv var sådan en tvivlende og eftertænksom konfirmand. Jeg havde svært ved at tro på Gud. Og
var det så ikke hyklerisk at blive konfirmeret, når jeg så tit kunne
tvivle? Dengang var der en klog gammel præst, som sagde nogle
ord, som jeg vil gentage for årets konfirmander, såvel som for alle
andre, der tvivler: Det fantastiske i kristendommen er, at det ikke
gælder om at tro på Gud uden den mindste tvivl. Det afgørende
er, at Gud tror på dig. Det er hele kernen i kristendommen, at Gud
kommer ned til dig – trods din tvivl og trods dine svigt.
Det skifter hele perspektivet på, hvad tro er. Det er ikke vores tro,
der er så vigtig, men Guds tro på os. Siden har jeg for mig selv
kaldt det ”troens kolbøtte”. Det at få vendt perspektivet til det afgørende ene, at Gud tror på os.
I konfirmationen bekræfter Gud, hvad han lovede i dåben, at han
vil tro på dig og være med dig alle dage indtil verdens ende. Du er
aldrig overladt til bare at være dig selv - alene i en stor og besværlig verden. Gud er hos dig og tror på dig – uanset, hvad du møder
på din vej gennem verden. Tillykke til årets konfirmander.

Foredrag og koncerter
Johann Sebastian Bach
ved Karl Aage Rasmussen
Blovstrød sognegård, 8. maj kl. 19.30

Karl Aage Rasmussen er komponist og forhenværende musikprofessor med et fint forfatterskab
bag sig, spændende fra værker
om så forskellige komponister som
John Cage og George Gershwin og
Johann Sebastian Bach. Karl Aage
Rasmussen vil i foredraget fortælle
hele historien om Johann Sebastian
Bach (1685-1750) både som menneske, pligtopfyldende komponist og
genial kunstner. Foredraget er en del
af Hillerød provstis foredragsrække
”Himmelske toner.” Arrangementet er
gratis og kræver ingen tilmelding.

Cykeltur fra kirke til kirke
Lørdag den 26. maj kl. 10.00

Find cyklen frem og tag med på tur rundt til
Allerøds fem kirker. Sådan opfordrer kirkernes
fællesaktivitetsudvalg, der igen i år arrangerer en
cykeltur, der starter fra Lillerød Kirke, derefter til
Uggeløse Kirke, Lynge Kirke, Engholm Kirke og
med slut i Blovstrød Kirke. I år er der fokus på kirkernes orgler, og ved hver kirke vil organisten kort

fortælle om kirkens instrument, og man vil synge
en salme. Det bliver en smuk cykeltur gennem
Allerøds grønne natur på cykelstier og stilleveje.
Cykelturen bliver på ca. 24 km, og undervejs er der
sørget for drikkevarer og frugt.
Den medbragte madpakke spises i kirkelængen
i Lynge, og turen slutter sidst på eftermiddagen i
Blovstrød Kirke, hvor der efterfølgende serveres
kaffe og kage i sognegården. Det er gratis at
deltage i turen. Man kan læse mere på kirkernes
hjemmesider.

Kirkefrokost og bibelfortælling
ved Klaus Laursen
9. september efter gudstjenesten

Esters Bog er fortællingen om en lille jødisk pige,
der sætter alt på spil i tillid til sin slægtning og i tillid
til sin Gud - også selvom denne Gud slet ikke er
nævnt i bogen. Ester er villig til at dø for at redde
sit folk. Det er et drama, men også
et billede på et endnu større drama,
som udspillede sig mange år senere,
da Jesus satte alt på spil i tillid til Gud.
Inden fortællingen serveres en let
frokost i sognegården og efter fortællingen serveres en kop kaffe og der
kan stilles spørgsmål. Arrangementet
er gratis og kræver ingen tilmelding.

Snedronningen
genfortalt af Susse Wold
Blovstrød Kirke og sognegård
den 3. oktober kl. 19.00

Vi begynder med en kort andagt i kirken, som
tager sit udgangspunkt i eventyret og dykker ned
i de kristne indsigter, som eventyret er bygget på.
Bagefter vil skuespiller Susse Wold genfortælle
eventyret for alle i sognegården. Om Susse Wolds
genfortælling skriver en anmelder i Berlingske
Tidende: ”Hun er dette eventyr. Hun låner det krop
og sjæl. Eksklusiv fortællekunst, båret frem af en
meget stor skuespillerinde.”

Kort om eventyret
Snedronningen er H.C. Andersens egentlige hjertekvad og et af hans smukkeste eventyr. Det handler
om, hvordan djævelen skaber et spejl. Et magisk
spejl, som gør, at alt, hvad der er godt og smukt i
spejlet bliver til ingenting, og alt, hvad der er ondt
og hæsligt, bliver forstørret. Alle, der kommer i berøring med troldspejlet, bliver ikke blinde i fysisk
forstand, men ser kun deres egne indbildninger,
som erstatter virkeligheden. De bliver ude af stand
til at se verden med troens øje, men tror, at alt
i verden er noget, de selv har fortjent, og at det
eneste vigtige er, hvad der kan måles og vejes. De
bliver med andre ord ude af stand til at se verden
som Guds gode gave.

Hovedpersonen i Snedronningen, Kaj, får noget i
øjet og mærker et stik i hjertet. Han rammes af en
del fra det djævelske spejl. Pludselig er hele Guds
gode verden hæslig. Kaj løber bort fra Gerda,
og når til et iskoldt rige, som han tror er paradis;
men det viser sig snart, at han snarere er havnet
i helvede. Et rige af snedronningens forblæste,
stivnede tomhed. Men heldigvis begiver Kajs veninde Gerda sig ud på en farefuld rejse for at redde
den fortryllede Kaj. Ydmygt og opofrende ønsker
Gerda at redde sin bedste ven. Hun ofrer alt, hvad
hun har i livet, konkret vist ved at hun smider sine
elskede røde sko i floden, for at få sin elskede
ven Kaj tilbage. Og netop ved at sætte alt i spil får
hun alt givet. Hendes kærligheds tårer over Kajs
forheksede, iskolde hjerte befrier ham fra dødens
magt, ligesom en lang tradition i kristendommen
taler om, at Kristi tårer har befriet os alle.
Billet til arrangementet koster 75 kr. og kan
købes i Blovstrød sognegård den 15. september kl. 10-12 efter først til mølle. Det er højst
tilladt at købe tre billetter pr. mand.

Sæt også kryds i kalenderen ved
den 1. november kl. 19.00, hvor salmedigteren
Lisbeth Smedegaard Andersen besøger Blovstrød
og fortæller om salmedigtning og kirkekunst og
den 11. november kl. 15.00, hvor Dansk Saxofonkvartet giver koncert i Blovstrød Kirke.

Særlige
gudstjenester
17. juni kl. 10.00, Kristine K. Ravn
Udendørs gudstjeneste og alsang
Den almindelige højmesse foregår i sognegårdshaven. Under gudstjenesten vil der være tilbud om
leg og fortælling for de mindste. Efter gudstjenesten er der alsang fra højskolesangbogen og løse
ark. Alle opfordres til at tage en picnic-kurv med
og nyde egen medbragt frokost i sognegårdshaven. Derudover vil der være kaffe og kage.
19. august kl. 10.00
Indsættelsesgudstjeneste af barselsvikar
Provsten skal indsætte den nye barselsvikar, og
menighedsrådet regner med, at det kommer til at
ske i højmessen den 19. august kl. 10. Efterfølgende vil menighedsrådet være vært ved en lille
reception i sognegården. Hold øje med kirkens
hjemmeside og dagspressen, når vi nærmer os,
for at tjekke om denne dato bliver den endelige.
21. august kl. 19.30, Ny præst
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Alle årets konfirmander mødes til indskrivningsgudstjeneste. Efter gudstjenesten vil der blive
fortalt lidt om, hvad årets undervisning byder på,
og der vil være mulighed for at bytte rundt på
konfirmationsdatoer på de tidspunkter, hvor der
er særligt mange skrevet på. Ingen vil dog blive
tvunget til at flytte sig i forhold til den tilmelding,
man allerede har tilkendegivet via hjemmesiden.

Særligt for børn
Høstgudstjeneste
Den 23. september kl. 10.00 fejrer vi 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, pølser og
mulighed for selv at presse æbler til most.
Medbring gerne en høstgave til auktionen. Pengene går til Soldaterhjemmet i Høvelte. Alle børn,
der vil hjælpe med at bære høstens gaver ind i
kirken, møder kl. 9.45 i sognegården.

Pastagudstjenester
Efteråret byder på to pastagudstjenester. Den 4.
oktober, hvor årets minikonfirmander vil hjælpe
med at gøre gudstjenesten ekstra festlig. Og så
den 30. oktober, hvor kirkens Spire- og Børnekor
medvirker sammen med Sille Grønberg og Palle
Windfeldt, som står bag sangene fra “Rosa fra
Rouladegade” i Ramasjang. Begge dage er det
kl. 17.00 og alle er meget
velkomne – også alle de børn,
som hverken synger i kor eller
er minikonfirmander!
Tilmelding senest tre dage før
på sms til Gunhild Fjord på tlf.
30 30 35 43.

Minikonfirmand
Igen i år er det muligt for alle sognets 3. klasser at
blive minikonfirmand. Vi begynder torsdag den 23.
august og fortsætter frem til afslutningsgudstjenesten den 4. oktober, som minikonfirmanderne selv
står for. Der bliver arrangeret afhentning på Allerød
Privatskole og Blovstrød Skole hver torsdag. Sognets præster og to medhjælpere står for undervisningen. Se mere på kirkens hjemmeside.

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 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: et spirekor
for 0., 1. og 2. klasse fra kl. 13.00-13.45 samt et
børnekor for 3., 4. og 5. klasse fra 14.00-15.30.
Begge kor vil i det kommende skoleår øve hver
tirsdag, og skolen og kirken arrangerer i samar-

bejde, at de mindste kan blive fulgt til og fra kor.
Tilmelding gives til Rosemaria Rex på mail,
rosemariakor@gmail.com.

Sommerkoncert
ved børn fra Blovstrød og Lillerød
10. juni kl. 15.00
I et samarbejde mellem Blovstrød Spire- og
Børnekor og Lillerød Børne- og Ungdomskor
afholdes der sommerkoncert som afslutning inden
sommerferien. Vi skal høre, hvad de forskellige
kor har øvet på i løbet af året og komme i den helt
rigtige sommerstemning. Alle er velkomne. Koncerten er i Blovstrød Kirke, og efterfølgende vil der
være samvær i Blovstrød Sognegård. Læs mere
på kirkens hjemmeside, når vi nærmer os.

Babysalmesang
Hold øje med hjemmesiden efter datoer for
babysalmesang efter sommerferien.

Blovstrød kirkegårde
Af kirkeværge Tage V. Andersen

Provstesyn
I begyndelsen af marts havde vi provstesyn. Det
skal man have hvert fjerde år, hvor provsten selv
sammen med en byggesagkyndig gennemgår
kirke, kirkegård, sognegård og præstebolig. Siden
vi sidste år havde almindeligt eftersyn, har vi
repareret mange ting, og resultatet ved provstesynet var da også, at der var meget få ting, der
yderligere skulle repareres. Og kirkegårdene blev
vurderet som meget velholdte.

Bevaringsværdige gravminder
Ved provstesynet fik vi også godkendt vores
arbejde med at gennemgå bevaringsværdige

gravminder (gravsten eller gravsteder) på kirkegårdene. Arbejdet skyldtes, at der er kommet nye
retningslinjer fra Kirkeministeriet for at reducere
antallet af bevaringsværdige gravminder.
For Blovstrøds kirkegårde var udgangspunktet, at
der var registreret 63 gravminder som bevaringsværdige. Der var derfor lagt op til, at mange skulle
afregistreres. Resultatet af processen, hvor
menighedsrådets indstilling først skulle godkendes
af ministeriets sagkyndige og dernæst af provstiet,
er blevet, at 20 gravminder fortsat er registreret
som bevaringsværdige, heraf de 6 flygtningegravminder fra 1945. 13 af de 20 gravminder er
gravsteder, der bliver, hvor de er. De øvrige 7, som
er ”løse” gravsten, vil blive samlet i et såkaldt
lapidarium foran kirken, hvor nogle af dem allerede
står.
Ud over disse 20 har menighedsrådet foreslået
og fået godkendt, at man ved den store rødbøg
samler 15 gravsten med lokalnavne, der repræsenterer de gamle bebyggelser og større gårde i
Blovstrød sogn.
Når det hele er kommet på plads, vil der blive
udarbejdet en artikel om alt dette på kirkens
hjemmeside. De gravstedsejere, hvis gravminder
ikke længere er fundet bevaringsværdige, vil få

Bøn
brev om det direkte fra menighedsrådet inden
sommeren.

Sikring af gravsten
En to-årig dreng mistede livet på en københavnsk
kirkegård i 2016, da en gravsten væltede ned
over ham. Derfor har Kirkeministeriet udsendt en
opfordring til menighedsrådene om at sikre, at
noget lignende ikke kan ske på deres kirkegårde.
På Blovstrøds kirkegårde har vi gennem en
vurdering af de enkelte gravsten fundet, at der
også hos os er risiko for, at nogle gravsten kan
vælte. Det skal afhjælpes i løbet af sommeren. De
18 private gravstedsejere, for hvem det er relevant,
vil få brev om det direkte fra menighedsrådet.

Mangel på urnegravpladser
En af menighedsrådets opgaver er at sikre, at der
er gravpladser nok. Det er der også fra gammel
tid i Blovstrød for kistegravpladser; men for urnegravpladser kan vi for visse typer risikere at
mangle pladser fra 2019.
Derfor har menighedsrådet fremsendt vore
beregninger til provstiet, og anmodet om
rådgivning om, hvordan vi, gerne sammen med
stiftets kirkegårdskonsulent, kan komme videre
med at få planlagt en løsning.

Kære Gud
Når mørket dækker mig
som en tung dyne.
Og mit sind trækker gardinerne for,
så lyset ikke kan komme ind.
Beder jeg dig:
Send alligevel en sprække af lys ind.
Send en engel, Gud, som du sendte
englen til kvinderne ved graven,
som var så fulde af sorg.
Trøst mig!
Gør noget!
Og hjælp mig at stole på, at du holder
fast i mig, uanset hvad der sker.
Amen
Af sognepræst ved Københavns Domkirke
Stine Munch

Arrangementer i seniorklubb

en

Seniorklub

Måske synes du efter et langt arbejdsliv, at
pensionisttilværelsens 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.

29. august kl. 14.00
Start på den nye sæson med lagk
age og underholdning
med Grete Hermansen ved flyglet.
12. september kl. 14.00
Foredragsholder Ole Bram fortæ
ller om sin tid ved
filmstudiet, som bl.a. skabte Far
til fire filmene.
26. september kl. 14.00
Mogens Falk fortæller om sit spæ
ndende liv.
Desuden tilmelding til løvfaldsturen.

Pris for deltagelse er:
100 kr. pr. halve år samt 20 kr. pr. gang og
50 kr. pr. gang for ikke-medlemmer.
Altid kl. 14-16, hvis andet ikke er nævnt.

10. oktober kl. 10.00
Løvfaldstur.
Vi begynder med en brunch i sogn
egården, hvorefter vi
kører med bus ud i det blå.

Højskolesang

24. oktober kl. 14.00
Efterårets modeopvisning. Man er
velkommen til at tage
en gæst med.

Kom og deltag i fællessang i sognegården torsdag
den 13. september, 11. oktober, 8. november og
13. december. Alle dage er kl. 10.00.
Sangen er hjertetale!

Strikke Café

Alle er velkomne i Blovstrød Kirkes Strikke Café
mandage kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen. Ring
og hør nærmere ved Hanne Hauberg 25 77 49 85.

AA-møder

Hver fredag holder AA møde i sognegården
kl.19.00

7. november kl. 14.00
Birthe Skovholm fra lokalhistorisk
arkiv fortæller om
”Det gamle Blovstrød”.
21. november kl. 14.00
Kælderduoen synger og spiller, og
vi syng

er med!

5. december. Tidspunkt ikke afkla
ret
Julefrokost.

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 6. maj kl. 10.00
(5. s. efter påske)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Søndag d. 17. juni kl. 10.00
(3. s. e. trin.)
Udendørs gudstjeneste i
sognegårdshaven.
Kristine K. Ravn.
Torsdag d. 10. maj kl. 10.00 Alsang i sognegårdshaven
(Kristi himmelfartsdag)
efter gudstjenesten.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 24. juni kl. 10.00
Søndag d. 13. maj kl. 10.00 (4. s. e. trin.)
(6. s. e. påske)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 1. juli kl. 10.00
Søndag d. 20. maj kl. 10.00 (5. s. e. trin.)
(pinsedag)
Kristine K. Ravn.
Elsebeth Hougaard Jensen.
Kirkekaffe.
Søndag d. 8. juli kl. 10.00
(6. s. e. trin.)
Mandag d. 21. maj kl. 19.30 Kristine K. Ravn.
(2. pinsedag)
Kirkekaffe.
Carsten Mulnæs.
Søndag d. 15. juli kl. 10.00
Søndag d. 27. maj kl. 10.00 (7. s. e. trin.)
(trinitatis).
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 22. juli kl. 10.00
Søndag d. 3. juni kl. 10.00
(8. s. e. trin.)
(1. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 29. juli kl. 10.00
Søndag d. 10. juni kl. 10.00 (9. s. e. trin.)
(2. s. e. trin.).
Carsten Mulnæs.
Elsebeth Hougaard Jensen.
Søndag d. 5. aug. kl. 10.00
(10. s. e. trin.)
Kirsten Drigsdahl.

Søndag d. 12. aug. kl. 10.00
(11. s. e. trin.)
Kirsten Drigsdahl.
Søndag d. 19. aug. kl. 10.00
(12. s. trin.)
Sandsynligvis indsættelsesgudstjeneste for barselsvikar.
Hold øje med hjemmeside og
dagspressen for opdatering.
Tirsdag d. 21. aug. kl. 19.30
Ny præst.
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste.
Søndag d. 26. aug. kl. 10.00
(13. s. e. trin.)
Ny præst.
Søndag d. 2. sept. kl. 10.00
(14. s. e. trin.)
Ny præst.
Sogne- og orienteringsmøde
omkring menighedsrådsvalget
2018 efter gudstjenesten.
Søndag d. 9. sept. kl. 10.00
(15. s. e. trin.)
Ny præst.
Efterfølgende en let frokost og
fortælling ved Klaus Laursen.
Søndag d. 16. sept. kl. 10.00
(16. s. e. trin.)
Ny præst.
Kirkekaffe.

Søndag d. 23. sept. kl. 10.00
(17. s. e. trin.)
Ny præst.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 30. sept. kl. 10.00
(18. s. e. trin.)
Ny præst.
Torsdag d. 4. okt. kl. 17.00
Ny præst.
Pastagudstjeneste med deltagelse
af minikonfirmanderne.
Søndag d. 7. okt. kl. 10.00
(19. s. e. trin.)
Ny præst.
Kirkekaffe.
Søndag d. 14. okt. kl. 10.00
(20. s. e. trin.)
Ny præst.
Søndag d. 21. okt. kl. 10.00
(21. s. e. trin.)
Ny præst.
Søndag d. 28. okt. kl. 10.00
(22. s. e. trin.)
Ny præst.
Kirkekaffe.
Tirsdag d. 30. okt. kl. 17.00
Ny præst.
Pastagudstjeneste med deltagelse
af kirkens Spire- og Børnekor.

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.
Præster
Sognepræst Kristine K. Ravn
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 4817 2001
Email krk@km.dk
Mandag er præstens fridag.
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
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
Agnes Bank Krog - 12.11.2017
Vincent Blinkenberg Lind - 09.12.2017
Laura Bay Bøgh Vinther - 09.12.2017
Henk Emil Groenen Sanderhoff - 07.01.2018
Wilfred Grosell - 07.01.2018
Kalle Hunner - 21.01.2018
Hector Auchenberg Lyngsø - 27.01.2018
Sofia Cayman Madsen - 04.02.2018
Victoria Aya Spøer - 10.02.2018
Julie Stæhr – 01.04.2018
Vielser
Tina Mundeling Nielsen og Kim Lindberg Christensen
14.10.2017
Susanne Kielstrup Svennesen og Paul Reuter Svennesen
27.01.2018
Døde
Sognebørn bisat og begravet fra Blovstrød kirke
Inge Christensen 15.10.2017 – 25.10.2017
Find Alfred Lønholdt 09.11.2017 – 16.11.2017
Michael Brøndum Philipsen 29.11.2017 - 07.12.2017
George Allan McNair 24.12.2017 – 30.12.2017
Marie Kathrine Thøgersen 07.01.2018 - 16.01.2018
Poul Ringhof 11.01.2018 - 19.01.2018
Svend Torben Hauberg 21.01.2018 - 25.01.2018
Karen M. Christensen 02.02.2018 - 14.02.2018
Emmy Agnete Ebba Kristensen 28.02.2018 - 07.03.2018
Ulla R. L. Dreslet - 10.03.2018 - 16.03.2018
Lizzie B. Lichtenberg 14.03.2018 - 20.03.2018
Jens Birger Larsen 15.03.2018 – 05.04.2018
Birthe L. H. Christiansen 21.03.2018 - 28.03.2018
Sognebørn bisat fra andre kirker
Inge Løth Rasmussen 20.12.2017 – 27.12.2017
Hans Carsten Rye 16.02.2018 - 23.02.2018
Grethe Inger Hansen 19.02.2018 – 28.02.2018
Tom Carsten Telling 05.03.2018 – 14.03.2018
Lars Frøslev-Nielsen 12.03.2018 - 22.03.2018

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

Kirkebladet
Foto: Flemming Nyberg side 2, 3 og 4.
Ansvarshavende redaktør: Kristine K. Ravn, Blovstrød Menighedsråd
Tryk: Sangill I/S
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