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Kirkenyt

Af sognepræst Mathias Harding

Blovstrød Kirke siger velkommen til kirkens nye
graver Isak Lund og nye organist Christine Raft.
Menighedsrådet og medarbejdere ser frem til samarbejdet og håber, at sognet vil tage godt imod dem.

drevne), dog ikke noget der blinker. Alle genstande
vil blive samlet langs stenmuren ved græsslåning.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at man bør
vælge et urnegravsted med hæk, hvis man ønsker
individuel udsmykning. Læs mere på:
kirkegårdsvedtægter § 28: www.blovstroedkirke.dk

Skimmelsvamp i præstegården

Status på kirkerenoveringen

I begyndelsen af oktober måtte sognepræst Kristine
Krarup Ravn og hendes familie fraflytte præstegården fra dag til dag, da der blev konstateret
skimmelsvamp fremkaldt af utætte rør under gulvet.
Menighedsrådet vil i forbindelse med rensningen for
skimmelsvamp foretage en totalistandsættelse af
præstegården, som dog først forventes indflytningsklar i august 2020. Fra 1. december vil Kristine
Krarup Ravn i uopsættelige ærinder kunne træffes i
Drabæk Huse 77, hvor menighedsrådet har genhuset familien. Man kan altid komme på præstekontoret i sognegården eller ringe og lave en aftale.

Menighedsrådet har taget stilling til nymaling af
bænkeværket samt udformningen af det nye orgel.
Det tager tid at bygge orglet, som kommer til at have
13 stemmer imod de nuværende 7. Det nye system
til opvarmning af kirken ved hjælp af en varmepumpe
er også ved at være færdigtænkt, ligesom de første
skitseforslag til et nyt kapel med handicap-toilet
er godkendt. Menighedsrådet tør ikke håbe på, at
renoveringen begynder før i 2021.

Nye ansigter

Udsmykning på plænegrave og
fællesgrav
Menighedsrådet har besluttet forsøgsvist at lempe
reglerne vedrørende tilladt udsmykning på plænegrave og fællesgrav. I juletiden vil det være tilladt at
sætte juledekorationer, og det vil frem til 31. januar
2020 være tilladt at sætte mindre lys (også batteri-

Voksenkoret har fået ny korleder
Koret har under devisen ’man behøver ikke være god
til at synge – det bliver man!’ været et samlingspunkt
for både øvede og nybegyndere. Med kirkens ansættelse af Christine Raft som organist, har voksenkoret fået en ny korleder. Koret mødes ugentligt
tirsdage kl.19-20.30 i sognegården. Alle er velkomne
i voksenkoret. Færdigheder i nodelæsning er ikke
nogen forudsætning. For øvrige informationer, se www.
blovstroedkirke.dk/aktiviteter/voksenkor.

Pianisten, der blev organist
Af sognepræst Mathias Harding
Den 1. november i år fik Blovstrød Kirke ny organist.
Navnet er Christine Raft (f.1981), som efter flere år
som pianist i ind- og udland besluttede sig for at
blive organist.

Hvad er din baggrund?
Da jeg var fire, begyndte jeg at spille klaver, og som
10-årig vidste jeg, at jeg gerne ville være musiker.
Den drøm blev for alvor til virkelighed, da jeg i 2007
tog diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og i 2011 debuterede fra solistklassen.
Efter flere år som freelance pianist og kammermusiker
i ind- og udland, besluttede jeg mig for, at kirken og
orgelmusikken kunne være en spændende vej at gå.

Hvorfor lige kirken?
Livet som freelance musiker kan godt være hårdt.
Det er specielt, for når telefonen ringer, så tager man
afsted, og det kan godt være svært, når man har børn.
For to år siden begyndte jeg så på Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde, og tidligere i år blev jeg færdiguddannet dér.
For mig er det ikke at gå en helt ny vej, men jeg har for
eksempel skullet lære at spille med fødderne.
Og så er der kirkerummet. Det rum kan gøre noget
særligt for musikken. Her kommer jeg til at være en del

af de allervigtigste
begivenheder i livet. Kirken kan
samle på en helt særlig måde.
Musikken kan både være med
i de svære og lette sammenhænge.
Den sætter gang i følelser og taler til os
allesammen. Der er komponeret så utrolig
meget god musik, både til når det gør ondt,
og når det gør godt. Jeg er fascineret af det
her med, at der er komponister, som har skrevet musik med en religiøs overbevisning. Det giver
musikken en anden dimension. At blive en del af det
er enormt betyd-ningsfuldt for mig.

Hvad glæder du dig til som organist?

Jeg glæder mig til at få nogle mennesker omkring
mig, kollegaer og fællesskab. Som pianist er jeg vant
til at sidde alene og øve mig. Det kan nogle gange
godt blive lidt ensomt. Så nu bliver det hyggeligt at
kunne drikke en kop kaffe eller spise frokost med
kolleger. Jeg ser også selvfølgelig også frem til de
faste tjenester. Kirkens voksenkor er jeg blevet korleder for. Derudover ser jeg frem til at være med til
at arrangere musikalske arrangementer i kirken. Som
pianist har jeg arrangeret en del koncerter og har
desuden et stort netværk med nogle af Danmarks
bedste musikere både inden for klassisk og rytmisk
musik.

Foredrag og koncerter
Nytårsgudstjeneste
og Wivex-trioen
8. januar kl. 14.00
Efter nytårsgustjenesten ved Kristine
Krarup Ravn er der
lagkage og underholdning i sognegården ved Wivex-trioen. Trioen
søger at genskabe stemningen fra ældre tiders restauranter og store forlystelsessteder med levende
musik. Ingen af dem har spillet i Wivex, men både
cellisten Søren Friis og violinisten Tommy Østerlind
har trådt deres musikalske barnesko hos såvel den
stilfulde Teddy Petersen som den flamboyante Ivan
Leth fra Tivolis Promenadeorkester. Derfor består
Wivex-trioens repertoire af underholdningsmusik,
evergreens, wienermusik, operette, musical og
meget andet.
100 året for genforeningen
Forfatter Anna Elisabeth Jessen
30. januar kl.19.00
I anledning af hundredeåret for genforeningen
fortæller bestsellerforfatteren
Anna Elisabeth Jessen om sin
roman Om Hundrede år. Romanen fortæller hundrede års
danmarkshistorie i et sønderjysk perspektiv. En familiehis-

torie fortalt fra skiftende perspektiver, som tilsammen
giver et medrivende tidsbillede. Læseren får indblik
i grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes
evne til at forme og forkludre livet for en familie.
Derudover vil Anna Elisabeth Jessen også fortælle
om Sønderjylland og genforeningen i det hele taget.
I forbindelse med foredraget vil der være et mindre
sønderjysk kaffebord. Blandt andet med sønderjysk
rugbrødslagkage, brødtorte.
Frans af Assisi i det 21. århundrede
Pastor emeritus Erik Strid
12. marts kl.19.00
Denne foredragsaften indledes med
en kort andagt i kirken v. pastor
emeritus Erik Strid. Herefter vil Strid
foredrage om, hvad der gør Frans
af Assisi til en, som på en næsten
voldsom måde både inspirerer til
eksistentiel dialog og enkel udadrettet handling. Og dette samtidig
med, at Frans’ intense religiøsitet
taler meget stærkt til mange mennesker i dag – Erik Strid inklusive.
Strygetrioen Stabrawa, Lützen og Lyngstad
22. marts kl.15.00
Denne eftermiddag kan de fremmødte se frem til at
opleve værker af Schubert, Beethoven og Francaix

fremført af tre musikere fra
Copenhagen Phil, Maria
Stabrawa (violin), Jakub
Lützen (viola) og Theodor
Lyngstad (cello).
D-dag og krigssejlerne
Jakob Tøstrup Kjærsgaard
5. maj kl. 19.00
Vi markerer befrielsen i Blovstrød med en kort andagt i kirken ved sognepræst Mathias Harding og
efterfølgende foredrag i sognegården ved historikeren Jakob Tøstrup 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 mere
end 800 indgik i invasionen. Krigssejlere, som på
mange måder er overset i historiefortællingen.

En aften med Bellmans viser
Copenhagen Harmonists
13. maj kl.19.00
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
og 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
store udsving, han besynger. Han gik fra at være den
svenske konges favorit til at sidde syg i gældsfængslet. Hans kunstneriske udtryk rækker fra opbyggelige
kristne værker til operetter.
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.
Copenhagen Harmonists er fast forankret i Studenter
Sangforeningen, Danmarks største mandskor og har
blandt andet sunget ved flere af kirkens gudstjenester.

Øvrige
aktiviteter

Særligt
for børn

Middag på tværs 28 februar kl. 17.30
Asylansøgere fra lokale asylcentre laver mad fra
hjemlandets køkken. Maden serveres i sognegården, og over kaffen vil asylansøgere og herboende flygtninge fortælle om deres liv og møde
med Danmark og folkekirken. Aftenen slutter med
international Evensong (aftensang) i kirken.

Børnegudstjeneste juleaftensdag
Den 24. december er der børnegudstjeneste
kl.12.00 v. Kristine Krarup Ravn. Juleevangeliet
er målrettet børn i børnehavealder. ’Styltesigne’
medvirker med dukketeater.

Prædikenværksted ved Blovstrød Kirke
I foråret er der igen prædikenværksted i Blovstrød
sognegård, hvor alle er velkomne til en samtale om
søndagens evangelietekst.
Første arrangement finder sted i sognegården onsdag d. 12. februar kl. 18.30, hvor vi skal tale om
søndagens tekst (Søndag seksagesima): Markusevangeliet 4,26-32 ’lignelsen om det voksende korn
og om sennepsfrøet’,
Andet arrangement finder sted i sognegården
onsdag d. 1. april kl. 18.30, hvor vi skal tale om
søndagens tekst (Palmesøndag): Johannesevangeliet 12,1-16 ’Salvningen i Betania’ + ’Indtoget i
Jerusalem’.
Der serveres der en bid brød og lidt at drikke. Ingen
særlige kundskaber for deltagelse er påkrævet ud
over interesse i søndagens evangelietekst.
Hverken den ene eller den anden dato er tilmelding
nødvendig. Mød blot op!

Fastelavn
Søndag d. 23. februar kl.10.00
er der fastelavnsgudstjeneste og bagefter slår vi
katten af tønden på pladsen ved sognegården. Der
vil være fastelavnsboller, varm kakao og saftevand til alle. Og naturligvis vil årets kattekonger
og kattedronninger blive hædret med præmier.
Traditionen tro vil der undervejs være festlig musik
ved FDF-orkestret. Så hop i præstekjolen og kom
og vær med!
Kravlegudstjeneste
Foråret og forsommeren byder på to kravlegudstjenester, lørdag d. 29. februar og lørdag d.13. juni
– begge 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.

Familiegudstjeneste
Foråret byder på to familiegudstjenester. Tirsdag d.
4. februar er der kyndelmissefamiliegudstjeneste
med efterfølgende suppe i sognegården og tirsdag
d. 28. april er der familiegudstjeneste, hvor spirekoret
medvirker. Efterfølgende pasta i sognegården. Begge
dage starter gudstjenesten kl. 17.00, og alle er meget
velkomne. Ingen tilmelding, bare mød op!
Familiekoncert
Astrid Lindgrens verden
Søndag d. 19. januar kl.15.00
Pippi kommer på besøg og fortæller om sin far,
som er sørøverkonge og sin mor, som er engel. Og
så afslører hun, hvorfor hun går i meget store sko.
Publikum møder også Emil og hans søster Ida fra
Lönneberga. De fortæller om deres liv på gården
Katholt og om ”snickerboa”, Emils værksted, hvor
han kan sidde i ro og fred og tænke over, hvad han
har gjort, og hvorfor hans far blev sur.
Minikonfirmand
Minikonfirmandundervisning foregår fredage fra
kl.13.30 -15.00 med start fra vinterferien frem til
påskeferien for 3. klasser på Allerød Privatskolen.
Sognepræst Kristine Krarup Ravn står for undervisningen sammen med Stella Meldgaard og Ulla
Petersen. Se hjemmesiden for yderligere information.

Minikonfirmand-afslutningsgudstjeneste
Fredag d.3. april kl.16.00 er der minikonfirmandafslutningsgudstjeneste i Blovstrød Kirke.
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.
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 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.

Klima og kristendom
Af sognepræst Kristine Krarup Ravn
Mange har set Greta Thunbergs tale for FN i New
York: ”Vi holder øje med jer. Det her er helt forkert.
Jeg burde ikke være her, jeg burde være i skole
på den anden side af havet (…) I har stjålet mine
drømme og min barndom med jeres tomme ord”.
Og Greta har inspireret og påvirket. Mange børn,
helt ned til børnehavealderen, er dybt bekymrede
for intet mindre end verdens undergang. Det er
ikke første gang i verdenshistorien, at en generation vokser op og er bange for død og ødelæggelse, men det, som gør det anderledes for den
generation af børn, som vokser op i dag, er den
daglige, eksistentielle skyldfølelse: Behøver jeg
spise den bøf? Er det okay, at jeg plasker rundt i
poolen i Thailand, når vi har udledt CO2 på flyturen?
Uanset politisk ståsted, uanset om man mener
klimaaktivister er klimatosser eller vor tids martyrer, så bør de fleste voksne kunne blive enige
om, at det er foruroligende, at en hel børnegeneration vokser op med en følelse af skyld over selv
den mindste dagligdags handling i kombination
med det store uvisse og mareridtsagtige: Jorden
går under, og det er min skyld!

En generation af bekymrede
For hvad vil det sige at være barn? Når jeg kommer
skubbende med en barnevogn, siger folk ofte til
mig, at de ville ønske, det var dem, der lå dernede
under den varme dyne. Og jeg drømmer mig også
selv tit tilbage til barndommen, hvor andre sørgede
for alt: Mad, tag over hovedet og nogle, der traf alle
de svære beslutninger for en. Barnevognens mikrokosmos af ubekymrethed, er selve grundlaget for,
at man vokser sig stærk, moden og fornuftig nok til
selv en dag at skubbe barnevognen frem gennem
regnen. Mon ikke Jesus er klar over det, da han et
berømt sted skælder folk ud og siger, at den, der
ikke modtager gudsriget ligesom et lille barn, slet
ikke kommer ind i det?

Men hvad skal vi gøre?
Kristendommen giver os ikke en færdig opskrift
på, hvordan vi lever livet rigtigt. Om vi skal sætte
tænderne i bøffen eller ej. Men kristendommen
giver os dåbens løfte om, at Gud vil være med os
alle dage indtil verdens ende. Vi står aldrig alene
med ansvar for at bære verden. Det er afgørende
at fortælle de alt for bekymrede børn. Det kan godt
være, at kristendommen lærer os, at vi er skyldige;
men den lærer altid i samme åndedrag, at vi er
retfærdige og frelste i Jesus Kristus. Det betyder, at
vi ikke må lægge evighedens betydning ind i vores

Påske
Skærtorsdag d. 9. april kl. 17.00
v. Mathias Harding
Vi gentager sidste års succes med aftengudstjeneste
og efterfølgende servering af påskeinspireret middag i sognegården. Det er gratis at være med, men
tilmelding til spisningen skal ske til Gunhild Fjord på
sms eller telefon 30 30 43 35 senest Palmesøndag.

Greta Thunberg efter den ugentlige skoletrejke.

handlinger. Evighedens betydning, fornemmelsen
af at vi på vores skuldre bærer hele verden, den er
der kun et menneske som kan bære, nemlig Jesus
Kristus.
Vi andre kan højst prøve at følge hans eksempel:
Elske vores næste og så i øvrigt ånde lettet op,
hver gang vi fejler, velvidende at løftet fra dåben
stadig gælder: ”Og se jeg er med jer alle dage,
indtil verdens ende (…) Så vær da ikke bekymret
for dagen i morgen, dagen i morgen skal bekymre
sig for det, der hører den til.”

Langfredag d. 10. april kl.10.00
v. Mathias Harding.
Ved denne gudstjeneste opføres den berømte og
meget smukke Stabat Mater af Pergolesi for sopran,
alt og orgel. Den talentfulde og prisvindende Stina
Schmidt synger altstemmen og Blovstrød Kirkes nye
organist Christine Raft spiller orgel.
Påskedag d.12. april kl.10.00
v. Kristine Krarup Ravn.
Højmesse.
Anden påskedag d. 13. april kl.19.30
v. Kristine Krarup Ravn.
Aftengudstjeneste og
et glas i våbenhuset

Arrangementer i seniorklubben

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 9. januar,
torsdag den 13. februar,
torsdag den 12. marts,
torsdag den 16. april og
torsdag den 14. maj.
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.
Strikkecafén arrangeres af Ældre Sagen.
AA-møder
Hver fredag holder anonyme alkoholikere møde i
sognegården kl.19.00.

Onsdag den 8. januar kl. 14.00
Nytårsfest. Vi starter i kirken kl. 14.00, derefter
er der kaffe og lagkage samt underholdning ved
Wivex-trioen i sognegården.
Onsdag den 15. januar kl. 14.00
Doris Marx, som var den sidste fiskerkone på Gl.
Strand, kommer og fortæller om de navnkundige
skovserkoner.
Onsdag den 29. januar kl. 14.00
Et musikalsk foredrag med Jeannet Ulrikkeholm.
Onsdag den 12. februar kl. 14.00
Vi spiller banko med fine præmier.
Onsdag den 26. februar kl. 14.00
Ingrid Daege fortæller fra sin bog “Min grumme
fortid”.
Onsdag den 11. marts kl. 14.00
Peter Fr. Hansen fortæller om sig selv som blind
og de mange ferieture sammen med blinde
venner.
Onsdag den 25. marts kl. 14.00
Trubadur Peter Ankarfeldt synger viser og sange
krydret med anekdoter.
Onsdag den 8. april kl. 10.30
Brunch med sang og musik.
Onsdag den 22. april kl. 14.00
Modeshow.
Onsdag den 6. maj kl. 10.00
Løvspringsdtur.
Onsdag den 20. maj kl. 12.30
Sæson afslutning med organist Christine Raft.

Gudstjenester i Blovstrød
Tirsdag d. 24 december
(Juleaftensdag)
Kl.12.00 Børnegudstjeneste.
Kristine Krarup Ravn.
Kl.13.30 Gudstjeneste
Mathias Harding.
Kl.15.00 Gudstjeneste
Kristine Krarup Ravn.
Kl.16.30 Gudstjeneste
Kristine Krarup Ravn.
Onsdag d. 25. dec. kl.10.00
(Juledag)
Kirkekaffe i sognegården.
Kristine Krarup Ravn

Onsdag d. 8. jan. kl. 14.00
Nytårsgudstjeneste og fest
i sognegården.
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 12. jan. kl. 10.00
(1.søndag efter h3k)
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 19. jan. kl. 10.00
(2.søndag efter h3k)
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 26. jan. kl. 10.00
(3.søndag efter h3k)
Kristine Krarup Ravn.

Torsdag d. 26 dec. kl. 19.30
(Anden juledag)
Aftengudstjeneste og et glas i
våbenhuset.
Martin Ravn.

Søndag d. 2. feb. kl. 10.00
(sidste søndag efter h3k)
Mathias Harding

Søndag d. 29 dec. kl. 10.00
(Julesøndag)
Kristine Krarup Ravn.

Tirsdag d. 4. feb. kl. 17.00
Kyndelmisse-familiegudstjeneste og suppe i sognegården.
Kristine Krarup Ravn.

Onsdag d. 1. jan. kl. 16.00
(Nytårsdag).
Nytårsgudstjeneste og bobler
og kransekage i våbenhuset.
Kristine Krarup Ravn.

Søndag d. 9. feb. kl. 10.00
(Søndag septuagesima).
Kristine Krarup Ravn.

Søndag d. 5. jan. kl. 10.00
(H3k søndag)
Mathias Harding.

Søndag d. 16. feb. kl.10.00
(Søndag seksagesima).
Mathias Harding.

Søndag d. 23. feb. kl. 10.00
(Fastelavns søndag)
Tøndeslagning på gårdspladsen.
Kristine Krarup Ravn.

Torsdag d. 9. april kl. 17.00
(Skærtorsdag)
Aftengudstjeneste og fællesspisning
i sognegården.
Mathias Harding.

Lørdag d. 29 feb. kl. 9.30
Kravlegudstjeneste.
Kristine Krarup Ravn.

Fredag d. 10. april kl. 10.00
(Langfredag)
Musikgudstjeneste
Mathias Harding

Søndag d. 1. marts kl. 10.00
(1. søndag i fasten)
Søndag d. 12. april kl. 10.00
Kristine Krarup Ravn.
(Påskedag)
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 8. marts kl. 10.00
(2. søndag i fasten)
Mandag d.13. april kl. 19.30
Kristine Krarup Ravn.
(Anden påskedag)
Aftengudstjeneste og et glas i
Søndag d. 15. marts kl. 10.00 våbenhuset
(3.søndag i fasten)
Kristine Krarup Ravn.
Mathias Harding.
Søndag d. 19. april kl. 10.00
Søndag d. 22. marts kl. 10.00 (1.s.e.påske)
(Midfaste søndag)
Børnekor medvirker.
Mathias Harding.
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 29. marts kl. 10.00 Søndag d. 26. april kl. 10.00
(Mariæ bebudelses dag)
(2.s.e.påske)
Kristine Krarup Ravn.
Mathias Harding
Fredag d. 3. april kl. 16.00
Minikonfirmandafslutning
Kristine Krarup Ravn.
Søndag d. 5. april
(palmesøndag)
Mathias Harding.

Tirsdag d. 28. april kl. 17.00
Familiegudstjeneste. Spirekor
medvirker. Pasta i sognegården.
Kristine Krarup Ravn.

Allerød og Hillerød Provstis
fælles kirke- og regnskabskontor
Frederiksværksgade 39 b
3400 Hillerød
Tlf 70 23 03 93
Kirkekontor og Regnskabskontor hpfk@km.dk
Alle henvendelser vedrørende attestudstedelse bedes rettet til
kirkekontoret.
Henvendelser vedrørende planlægning af kirkelig handling
rettes direkte til den pågældende præst.
Præster
Kirkebogsførende sognepræst Kristine K. Ravn
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
Isak Lund
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 og onsdag.
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
Saga Bejerholm Rathsach 2019-08-24
Agnes Skall Fagerholt 2019-10-26
Ibi Marie Klarskov Blomsterberg 2019-07-06		
Thor Blasen Andreassen 2019-08-24
Magnus Sonne Kristiansen 2019-08-24
Molly Pitzner-Fabricius 2019-08-24
Anton Nygaard Fihl 2019-08-17
Johanna Hartwig Niebuhr 2019-08-11
August Thøfner Broberg 2019-09-21
Linea Rutkjær Otte 2019-09-21
Luna My Dittlau O’Neill 2019-09-15
Claudia Kirstine Aabye Kronstam 2019-10-26		
Harvey Bach Hallgren 2019-10-13
Kamma Grand Jørgensen 2019-10-27
Molly Svarre Jensen 2019-09-29
Axel Winther Restofte 2019-11-10
Emil Funk Frigaard 2019-09-01
Asta Brandt Ibsen 2019-11-09
Vielser
Annemette Nygaard Fihl og Jakob Fihl
2019-08-17
Michelle Aabo Carstensen og Anders Carstensen
2019-10-05
Bisatte og begravede
Svend Davidsen 2019-11-05
Bjørdi Henny Sørensen 2019-09-06
Kirsten Nørgaard Topp 2019-09-27
Poul Juul 2019-11-08
Bent Fischer Pedersen 2019-09-19
Elsa Irene Styczen 2019-08-21
Kaj Hjørngaard Sørensen 2019-08-14
Aage Sørensen 2019-11-06
Jan Birger Nielsen 2019-10-18
Jørgen Peter Valdemar Jørgensen 2019-08-23
Marianne Plum 2019-11-12

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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