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Kirkenyt
Af konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg
Ny deltidsansat præst
Velkommen til Mathias Harding!
Nu har jeg og siden Kristine fået en ny kollega:
Mathias Harding, som blev ordineret i Helsingør
Domkirke d. 13. januar og indsat her i Blovstrød
Kirke d. 20. januar. Efter indsættelsen blev Mathias
budt velkommen ved en reception, som man

kan læse mere om på www.blovstroed.dk (http://
blovstroed.dk/blog-nyheder/2019/1/20/ny-prst-tilblovstrd-kirke).
Mathias er fastansat i en 50%-stilling. Må Mathias
blive Blovstrød Kirke en god tjener og må menigheden tage godt imod sin tjener!
Det nye menighedsråd
Det nye menighedsråd er nu helt på plads, og
består af formand og kontaktperson Hanne
Hauberg, næstformand Jørgen Jessen, kasserer
Tommy S. Petersen, kirkeværge Tage V. Andersen,
Paul Svennesen og Lis Fjellerup.
Menighedsrådet gør et vigtigt, hovedsageligt
frivilligt, arbejde for kirken. Der er også andre
frivillige opgaver, som skal varetages, og jeg vil
opfordre alle der kunne have interesse i at hjælpe
til ved begravelseskaffe, kirkekaffe og særlige
arrangementer i kirkens regi til at kontakte oldfrue
Gunhild Fjord på 30 30 35 43.
Provst Jørgen Christensen holder tale
for Mathias Harding, da han indsættes
i Blovstrød Kirke.
Foto: Grete Jessen.

Mathias Harding
siger goddag
Af sognepræst Mathias Harding
Den 20. januar i år påbegyndte jeg min præstegerning i Blovstrød Sogn. Blovstrød er mit første sted
som præst, og jeg må sige, at jeg blevet taget godt
imod af mine kollegaer i sognegården, menighedsrådet og Blovstrøds sognebørn.

Vi bor i en toværelses lejlighed i Brønshøj, men vil
meget gerne flytte til Blovstrød eller omegn, og også
gerne i noget større. Frederikke er selv oprindeligt fra
Vedbæk, så for hende er dette at flytte til Nordsjælland som at komme hjem.

Jeg er 30 år gammel, født og opvokset i Aarhus.
Siden jeg var 21 år, har jeg boet i København, hvor
jeg har studeret teologi ved Københavns Universitet.
Min forlovede Frederikke mødte jeg på Tietgenkollegiet på Amager, hvor vi boede i vores studieår.
Frederikke er 30 år og cand. mag. i fagene historie
og pædagogik fra Roskilde Universitet. Siden hun
blev færdiguddannet, har hun arbejdet inden for
beskæftigelsesområdet.
Frederikke har lige fra
studietiden været en
uvurderlig del af mit liv,
og da jeg for et års tid
siden fandt ud, at jeg
nu var klar til at blive
præst, bakkede hun mig
ubetinget op.

Hvis jeg skal nævne fire ting, Frederikke og jeg
holder af at gøre i vores fritid, så er det følgende: Vi
holder begge af gå ture sammen, hvad enten det er
i Dyrehaven, Frederiksberg Have eller området ved
Utterslev Mose.
At cykle holder vi også af, særligt på Samsø, hvor
mine kære forældre bor. Vi har siden studieårene
nydt at rejse i Europa og se og opleve, hvordan vi
på en gang er meget forskellige fra land til land og
samtidig meget ens, fordi noget binder os sammen,
og dette noget må siges at være den fælles kristne
kultur: lige fra bygninger (f.eks. kirker) til sprog og
væremåder.
Den fjerde fritidshobby kunne være at mødes med
gode venner og få et godt glas øl: Vi har siden et
fælles udvekslingsophold i Berlin i foråret og sommeren 2014 været meget begejstrede for tysk hvedeøl,
hvoriblandt Weihenstephaner Hefe Weissbier og
Schöfferhofer Weizen er vores absolutte favoritter.

Frederikke og Mathias
i Lübeck.

Sluttelig vil jeg gerne opfordre alle til at komme forbi
til ét af sognets mange arrangementer. Der er et
bredt udvalg, og jeg glæder mig til at møde jer!

Kærligheden

Af sognepræst Mathias Harding

Her følger et stykke fra ét af Søren Kierkegaards kendteste
værker, Kjerlighedens Gjerninger fra 1847. Værket er ikke skrevet under pseudonym. I lighed med Kierkegaards opbyggelige
taler, forfattet i eget navn, får læseren her et kvalificeret bud
på, hvad kristen kærlighed vil sige: Modsat andre måder at
forstå og udleve kærligheden på, er den kristne næstekærlighed defineret som en pligt – en pligt til at elske sin næste,
en pligt som stedse lyder fra Gud til hiin enkelte:
”Barnlighedens Kjende er at sige: mig vil, mig – mig;
Ungdommelighedens Kjende er at sige: jeg – og jeg – og
jeg; Modenhedens Kjende og det Eviges Indvielse er at ville
forstaae, at dette ”Jeg” har Intet at betyde, hvis det ikke
bliver det ”Du”, til hvem Evigheden uafbrudt taler og siger:
”Du” skal, Du skal, Du skal. Det Ungdommelige vil være
det eneste Jeg i hele Verden, Modenheden er at forstaae
dette Du om sig selv, hvis det end ikke sagdes til noget
eneste andet Menneske. Du skal, Du skal elske Næsten. O,
m. T., det er ikke Dig, til hvem jeg taler, det er mig, til hvem
Evigheden siger: Du skal. ”
(Kjerlighedens Gjerninger, til sidst i afsnittet:
II. C »Du« skal elske Næsten)

En hilsen til årets konfirmander
Kære konfirmander
Der er endnu et stykke tid til jeres konfirmation,
men en så glædelig begivenhed kan det ikke
skade at glæde sig lidt ved på forskud. Hvad
er nu det glædelige ved denne begivenhed?
Hvorfor er konfirmationen sådan en lys og god
begivenhed, som den virkelig er? Det er den, fordi
der ved konfirmationen lægges et ansvar på jer
konfirmander samtidigt med, at I bliver velsignede.
Det er disse to ting konfirmationen drejer sig om:
ansvar og velsignelse.
Det er jo det karakteristiske ved det at være
voksen: At man påtager sig ansvar.
Og konfirmationens ansvar er et lyst og godt
ansvar, for det er ledsaget af en velsignelse.
Hvad ligger der i konfirmationens ansvar? Der
ligger det, at man fornyer det løfte, der i dåben blev
afgivet på éns vegne, eller som man, hvis man ikke
er barnedøbt, selv tidligere har aflagt, nemlig løftet
om at ville forsage djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen, at ville tro på Gud Fader, den
almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne
Søn, og på Helligånden.
Som kommende konfirmand kan man måske
være bekymret for, om man kan svare ærligt ja på
spørgsmålet om man forsager djævelen og alle
hans gerninger og alt hans væsen, om man tror på
Gud Fader, den almægtige, og på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, og på Helligånden.
Man opfatter måske som kommende konfirmand
spørgsmålet som et spørgsmål om éns tilstand.
Men konfirmationstilspørgslen er egentlig ikke et

spørgsmål om éns tilstand, men derimod om éns
vilje til at forny løftet om i sit fremtidige liv at ville
stole på Guds godhed og at ville gøre det gode i
stedet for det onde.
På den måde markerer konfirmationen en ny
begyndelse, fordi I afgiver et løfte for fremtiden.
Det er ikke usandsynligt, at I til en vis grad vil
komme til at bryde dette løfte om at ville stole på
Guds godhed og at ville gøre det gode i stedet
for det onde, men skulle det ske, da vil Gud give
jer endnu en ny begyndelse og det er det, der er
indeholdt i velsignelsen, som til konfirmationen
lyder således:

”Gud opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste
stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl
til salighed!”.
Også sådan markerer konfirmationen en ny
begyndelse: I velsignes til i fremtiden at bære
ansvaret, dvs. at Gud skænker jer al sin kærlige
hjælp til at bære ansvaret og at han udtrykker sin
omsorgsfulde interesse for jer.

Jeg er lige kommet hjem fra skiferie i Østrig. Der
hænger i morgenmadsrestauranten på mit hotel en
bronzeplade med disse ord: ”Ein liebes Wort zur
rechten Zeit hat verhütet schon manch Herzeleid”.
Det betyder: ”Et kærligt ord i rette tid har forhindret
mangt en hjertesorg”. Glem ikke engang imellem
at sige hinanden og hvem I nu ellers omgås og
møder på jeres vej et kærligt ord, sådan som Gud
på jeres konfirmationsdag siger jer de kærlige ord:
I er mine børn og jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende, hvorefter dagene vil ophøre, men
jeg vil vedblive at være med jer.
Ole Lyngvåg

Om at læse Salmernes Bog
Af konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg
Vi er i Folkekirken med god grund meget glade for
vores salmebog. I det følgende skal det handle om
verdens første salmebog, den eneste i verden der hvis jeg så kan sige uden ved at sammenligne Guds
ord med menneskers at gøre mig skyldig i blasfemi
- kan måle sig med vores danske salmebog:
Salmernes Bog i Det Gamle Testamente.
Noget af det, jeg her skriver, vil man kunne finde
i kirkefaderen Athanasius’ brev til Marcellinus om
Salmernes fortolkning, som jeg hermed anbefaler
læseren (brevet findes på engelsk på internettet).
Det er min hensigt i denne lille artikel at anbefale en
fromhedsøvelse, som ikke kan støde et protestantisk
hjerte: Sjælens samtale med Gud gennem
Salmernes Bog. For det tilfældes skyld, at der skulle
være nogen, der ikke læser artiklen til ende, så vil
jeg med det samme skrive, hvad der er artiklens
anbefaling: At læse Salmernes Bog i stille andagt og
gøre Salmistens ord til sine egne. At lade sin egen
sjæl samstemme med Salmistens.
Salmernes Bog kaldes også Davids Salmer, da Kong
David ifølge teksten selv er forfatter til 73 af de 150
salmer. To af salmerne i Salmernes Bog tilskrives
Kong Davids søn Salomon og én salme tilskrives
Moses.

Salmernes Bog indeholder mange genrer: profetier,
redegørelser for de begivenheder, der beskrives mere
indgående i andre af det Gamle Testamentes bøger,
og lovgivning. Den er derved en slags kondensat af de andre bøger i Det Gamle Testamente
og derfor kaldte Luther den for ”en lille Bibel”.
Så har Salmernes Bog også noget, der er særligt
karakteristisk for den: den giver udtryk for den
menneskelige sjæls bevægelser, og den er en
håndbog i, hvordan man taler med Gud, et mønster
for, hvordan hjertets tale med Gud lyder.
Jeg og du
Den tyske filosof Martin Buber har i bogen Ich und
Du indført to forskellige begrebspar, der kan tjene til
at anskueliggøre, hvordan Salmernes Bog er sjælens
samtale med Gud. Buber skriver, at mennesket har
to mulige indstillinger til verden. Disse to forskellige
indstillinger kan udtrykkes med de to ordpar: jegdu og jeg-det. Jeg’et er anderledes alt efter om det
indgår i relationen jeg-du eller jeg-det. Læseren kan
sikkert selv gætte, at den sande forbindelse til andre
personer, inkl. Gud er i et jeg-du-forhold. Og således
er Salmernes Bog et ”jeg” (Salmisten, eller dig, kære
læser), der taler med et ”du” (Gud). Sådan læser man
Salmernes Bog rigtigt: som et jeg, der taler med et du.
Salmernes Bog giver så udtryk for mangfoldige ting,
som vi hver især kan sige til Gud.

Har man følelsen af at befinde sig under en mørk sky
i livet kan man læse salme 38: ”Jeg er lammet og
fuldstændig knust, jeg skriger i mit hjertes uro. Herre,
du kender alle mine ønsker, og mine suk er ikke skjult
for dig. Mit hjerte hamrer, min kraft er borte, selv mine
øjne har mistet deres glans. Mine venner og frænder
holder sig borte fra min lidelse, mine nærmeste
holder sig langt borte. […] jeg vil bekende min skyld,
jeg er foruroliget over min synd. […] Svigt mig ikke,
Herre, hold dig ikke borte fra mig, min Gud!”.
I salme 23 udtrykker Salmisten sin fortrøstning til
Guds godhed på trods af det mørke, der omgiver
ham: ”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet
ondt, for du er hos mig”.
Her vil det i øvrigt blive nødvendigt at rette en kritik
imod den nuværende danske bibeloversættelse.
”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet
ondt, for du er hos mig”. Dette er ikke en særlig
poetisk linje. Og det mærkelige er, at den originale
hebraiske linje er meget poetisk. Så den manglende
poesi skyldes ikke et forsøg på at lave en så
korrekt oversættelse som muligt. En næsten direkte
oversættelse af det hebraiske kunne lyde sådan her:
”Ja, skønt jeg går gennem dødens skygges dal, vil
jeg intet ondt frygte, for du er hos mig”. Eller som
det hedder i den danske bibeloversættelse fra 1740:
”Naar jeg end skal vandre i Dødens Skygges Dal, vil
jeg ikke frygte for Ondt, thi du er med mig”. Det er
uheldigt, når den poetiske kraft på den måde suges
ud af Salmernes Bog.
Men hvorom alting er, så er ordene i salme 23 oplagte og gode at gøre til sine egne hvis man møder
modgang eller er mismodig, også som de står i den
nuværende bibeloversættelse.
At blive gennemsigtig for Gud
Salmernes Bog udgør et mønster for, hvordan man
lægger sit hjerte åbent for Gud. Og salme 139

Kong David i samtale
med Gud.

handler netop om at lægge sit hjerte åbent for Gud:
”Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede
mig sammen i min mors liv. […] Mine knogler var
ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte.
[…] Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv
mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger
afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!”.
I Søren Kierkegaards bog Sygdommen til Døden
gives der en definition på tro: Tro er den selvets
tilstand, hvor selvet gennemsigtigt har sin grund
i Gud, som er den magt, der har skabt selvet. I
Salmernes Bog møder vi netop en sådan tro. At
salmisten er gennemsigtig for Gud og har sin grund
i Gud, som den magt, der skabte ham er netop det,
han giver direkte udtryk for i salme 139.
Med til at være gennemsigtig for Gud hører
syndsbekendelse – man lægger sine fejltrin frem for
Gud. En sådan bekendelse findes fx i salme 51:
”Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine
overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask mig
fuldstændig ren for skyld, rens mig for synd!”. Og
Salmisten fortrøster sig til, at Gud ikke vil være
ubarmhjertig overfor hans anger:
”[M]it offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud”.
Fortsættes på næste side

Fortsat fra forrige side
Gennem uroen og ind til hvilen
I Salmernes Bog hører man ikke Gud svare på
Salmistens ord, men hvad det behager Gud at
sige hører vi så af Jesu mund i evangelierne. I
sin salmesamling Svane-Sang har Brorson på
en meget virkningsfuld måde ladet Jesus svare
på en bevæget sjæls ord, hvormed han forener
Salmernes Bog og evangelierne. Her følger et
citat fra en sådan samtalesalme mellem Jesus og
sjælen (salmen hedder: ”Samtale imellem Jesum
og Siælen”).
”Siæl:
Jes:
Siæl:
Jes:
Siæl:
Jes:
Siæl:
Jes:
Siæl:
Jes:
Siæl:
Jes:

Hvad* Hiertet er bedrageligt! (*hvor )
Beklageligt!
Naar faaer min Aand bestandig Roe?
Først mandig troe.
O! giem* min Siel. (*gem)
Ja vel.
Min Klippes Rif* er pile-frie (*rev)
At hvile i.
Ja JEsu! slut mig der dog ind.
Mod Vær* og Vind. (*vejr)
Og lad mig aldrig komme ud.
Nej, fromme Brud!”

Det er et gennemgående tema i Salmernes Bog,
at Salmisten gennemgår en krise og kommer
ud på den anden side. Dette er i det hele taget
et gennemgående tema i kristendommen, tænk
bare på langfredag og påskemorgen. Det er værd
at lægge sig på sinde dette med at komme ud
på den anden side. Hvor ofte er vi hver især ikke
kommet gennem en krise og ud på den anden
side? Men hver gang vi er i en ny krise tvivler vi
på, om vi vil komme ud af denne. Lad os da følge
salmisten Kong David ud af alle kriser!

Særlige
gudstjenester
Skærtorsdag, 18. april kl. 17.30
Først en aftensgudstjeneste, og derefter vil der blive
serveret påskeinspireret middag i sognegården.
Tilmelding til spisningen skal ske til Gunhild Fjord på
sms eller telefon 30 30 43 35 senest Palmesøndag.
Langfredag, 19. april kl. 10.00
En såkaldt liturgisk gudstjeneste, hvor evangeliernes syv korsord læses højt vekslende med VerdiKvartettens opførelse af Joseph Haydns syv kompositioner over korsordene.
Påskedag, 21. april kl. 10.00
Flemming Welander medvirker i højmessen på basun.
Pastagudstjeneste, 30. april kl. 17.00
Kirkens spire- og børnekor synger til denne korte
gudstjeneste, som efterfølges af fællesspisning i
sognegården.
Udendørsgudstj. og alsang, 16. juni kl. 10.00
Søndagens højmesse flyttes udenfor og efterfølges af
alsang med klaverakkompagnement.
Tag gerne en picnickurv med.
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
20. august kl. 19.30
Gudstjeneste og herefter informationsmøde og endelig indskrivning for årets konfirmander.

Foredrag og koncerter
Foto: Hanne Laresn

Kirkekoncert med
Duo Adore
17. marts kl. 15.00

Tegneserietegneren Peter Madsen om
“Menneskesønnen”
4. april kl. 19.30 i sognegården

Duo Adore ved cellist
Therese Adorján
Ankjær og saxofonist
Per Egholm er en ny
dansk duo med den
utraditionelle kombination saxofon og cello. Når man spørger folk, hvad
deres yndlingsinstrument er, svarer mange cello, og
en del saxofon. Med Duo Adore kan disse kendere
møde deres to yndlingsinstrumenter i tæt sammespil.
Efter koncerten vil der være et glas i våbenhuset.

Peter Madsen fortæller om arbejdet med sin tegneserie om Jesu liv. Om foredraget skriver han, at
det ”indeholder bl.a. processen med at “oversætte”
Bibelens tekst til tegneseriens sprog. Der gives en
gennemgang af forskellige forsøg på at sætte ansigt
på Jesus - virker billedet som tydeliggørelse eller
fastlåsning? Det sættes fokus på fortællingens stil,
valget af fortællevinkel og fortællingens miljø.

Foredrag med Charlotte Rørth
20. marts kl. 19.00 i sognegården

Middag på tværs af kultur
3. maj kl. 17.30 i kirken og sognegården

Charlotte Rørth fortæller om sine bøger “Jeg mødte
Jesus – bekendelser fra en modvilligt 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.

Asylansøgere fra
vores lokale asylcentre laver mad
fra deres hjemlande. Vi begynder i
kirken til en andagt,
og går derefter over
i sognegården, hvor
de spændende retter vil stå klar.

Arrangementer i seniorklubben

Øvrige tilbud
Babysalmesang
Blovstrød Kirke byder velkommen til babysalmesang på tirsdag formiddage i Blovstrød Kirke fra
kl. 10.30 - ca. 12.00.
Man kan møde op fra gang til gang, men bedes
første gang sende en mail til sangpædagog
Rosemaria Rex: rosemariarex@gmail.com.
Hver gang indsamles fra hver deltager kr. 20 til
børn, der ikke har det så godt som vores.
MobilePay: 58 260
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.

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 Selskabet af
13. juli 2012, og hører om Just Andersen tin.
Onsdag 10. april, kl. 14.00
Forårsmodeopvisning, fra Seniorshoppen, der
viser nye ideer til forårets tøjindkøb, vist på
levende modeller.
Onsdag 24. april, kl. 14.00
Vi spiller banko med flotte præmier.
Pladerne er gratis.
Onsdag 8. maj
Løvspringstur ud i det spæde forår.
--Seniorklubben vender tilbage fra sommerferie
onsdag den 11. september kl. 14.00

Højskolesang
Kom og deltag i fællessang i sognegården torsdag
den 14. marts, den 10. april, den 2. maj, den 12.
september, den 10. oktober, den 14. november og
den 12. december.
Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.
Strikkecafé
Alle er velkomne i strikkecafé mandage kl.10.0012.00 i konfirmandstuen. Strikkecafén arrangeres
af Ældre Sagen.
Ring Hanne Hauberg på telefon 25 77 49 85.
AA-møder
Hver fredag holder AA møde i sognegården kl.19.00.

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 10. marts kl. 10.00 Søndag d. 21. april kl. 10.00
(1. s. i fasten)
(Påskedag)
Mathias Harding.
Kirkekaffe.
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 17. marts kl. 10.00
(2. s. i fasten)
Mandag d. 22. april kl. 19.30
Ole Lyngvåg.
(Anden påskedag)
Kirkekaffe.
Et glas i våbenhuset.
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 24. marts kl. 10.00
(3. s. i fasten)
Søndag 28. april kl. 10.00
Ole Lyngvåg.
(1. s. e. påske)
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 31. marts kl. 10.00
(Midfaste s.)
Tirsdag d. 30. april kl. 17.00
Mathias Harding.
Pastagudstjeneste.
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 7. april kl. 10.00
(Mariæ bebudelses dag)
Søndag d. 5. maj kl. 10.00
Ole Lyngvåg.
(2. s. e. påske)
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 14. april kl. 10.00
(Palmesøndag)
Søndag d. 12. maj kl. 10.00
Mathias Harding.
(3. s. e. påske)
Ole Lyngvåg.
Torsdag d. 18. april kl. 17.30
(Skærtorsdag)
Fredag d. 17. maj kl. 10.00
Efterfølgende spisning.
(Bededag)
Ole Lyngvåg.
Ole Lyngvåg.
Fredag d. 19. april kl. 10.00
(Langfredag)
Liturgisk gudstjeneste med
Verdi-Kvartetten.
Ole Lyngvåg.

Søndag d. 19. maj kl. 10.00
(4. s. e. påske)
Kirkekaffe.
Ole Lyngvåg.
Søndag d. 26. maj kl. 10.00
(5. s. e. påske)
Ole Lyngvåg.

Torsdag d. 30. maj kl. 10.00
(Kristi himmelfarts dag)
Mathias Harding.

Søndag d. 14. juli kl. 10.00
(4. s. e. trin.)
Mathias Harding.

Søndag d. 2. maj kl. 10.00
(6. s. e. påske)
Elsebeth Hougaard Jensen.

Søndag d. 21. juli kl. 10.00
(5. s. e. trin.)
Kirkekaffe.
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 9. juni kl. 10.00
(Pinsedag)
Mathias Harding.
Mandag d. 10. juni kl. 19.30
(Anden pinsedag)
Et glas i våbenhuset.
Mathias Harding.
Søndag d. 16. juni kl. 10.00
(Trinitatis søndag)
Udendørsgudstjeneste og
alsang i sognehaven.
Mathias Harding.
Søndag d. 23. juni kl. 10.00
(1. s. e. trin.)
Kirkekaffe.
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 30. juni kl. 10.00
(2. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 7. juli kl. 10.00
(3. s. e. trin.)
Mathias Harding.

Søndag d. 28. juli kl. 10.00
(6. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 4. august kl. 10.00
(7. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 11. august kl.10.00
(8. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 18. august kl.10.00
(9. s. e. trin.)
Kristine K. Ravn.
Tirsdag d. 20. august kl. 19.30
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste.
Kristine K. Ravn og
Mathias Harding.
Søndag d. 25. august kl. 10.00
(10. s. e. trin.)
Kirkekaffe.
Mathias Harding.

Allerød og Hillerød provstis
Fælles kirke- og regnskabskontor
Frederiksværksgade 39 b
3400 Hillerød
Tlf 70 23 03 93
Kirkekontor hpfk@km.dk
Regnskabskontor hpfr@km.dk
Alle henvendelser vedrørende attestudstedelse bedes rettet til
kirkekontoret. Henvendelser vedrørende planlægning af kirkelig
handling rettes direkte til den pågældende præst.
Præster
Konstitueret sognepræst Ole Lyngvåg
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød
Tlf 28 83 78 15
Email ol@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 fridag.
Graver
Michael Wegind
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@k m.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
Anker Revsgaard Bro – 21.10.2018
Caroline Andersen von Staffeldt – 27.10.2018
Astrid Kamuk Rosenfalck Staack – 28.10.2018
Lara Winther Poulsen – 10.11.2018
August Windfeld Rivera-Hansen – 11.11.2018
Hans Jakob Ravn – 18.11.2018
Anna Dahl Moltved – 24.11.2018
Ella Ingvard Falck – 01.12.2018
Nolia Isabell Windig Mottlau – 01.12.2018
William Jul Macdonald – 01.12.2018
Magne Leger Yndgaard – 12.01.2019
Johan Andersen Frost – 13.01.2019
Tilde Høilund Koed – 19.01.2019
August Markvard Pejtersen – 19.01.2019
Vielser
Emilie Leger Yndgaard og Morten Leger Yndgaard 12.01.2019
Bisættelser
Bente Søgaard – 31.10.2018
Jørgen Nielsen – 06.11. 2018
Anders Harris Nielsen – 23.11.2018
Ruth Borgstrøm – 11.01.2019
Flemming Jørgensen – 11.01.2019
Kirsten Pilegaard Nielsen – 17.01.2019
Olaf Thure Krarup – 08.02.2019
Niels Tyge Frendrup – 15.02.2019

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