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Kirkenyt
Julen står for døren, og menighedsrådet har netop
konstitueret sig, sådan som man skal hvert år
inden første søndag i advent. Nederst på næste
side kan man læse, hvem der har hvilke poster i
det nye kirkeår.
Et år er altså gået for menighedsrådet, og det
har været et år med travlhed, og hvor flere store
beslutninger er blevet taget. Salget af kirkens jord
sydøst for Østre Teglværksvej er nu endeligt gået
i orden, og menighedsrådet påtænker at bruge en
del af pengene på en større kirkerenovering.

Kirkerenovering

Renoveringen af kirken drejer sig først og
fremmest om en indvendig kalkning, som kirken i
den grad trænger til.
Men menighedsrådet arbejder også med en
række andre projekter, som man har sendt ud
i høring og nu afventer svar på fra forskellige
kirkelige instanser. Blandt andet undersøges
muligheden for en nyindretning af våbenhuset,
nyt knæfald, ny farvesætning på kirkebænkene
og en modernisering af varmeanlægget i kirken.
Menighedsrådet håber på, at man i 2018 kan
påbegynde de forskellige projekter. Samtidig er
det dog vigtigt for rådet, at kirken lukkes så kort
tid som muligt, og derfor går man ikke i gang,

førend alle projekter er klar til at blive sat i gang
samtidig.

Nyt orgel

I forbindelse med renoveringen af kirken har
menighedsrådet også rådført sig med en orgelkonsulent, fordi skiftende menighedsråd længe har
overvejet at udbygge instrumentet. Konsulenten
vurderede imidlertid, at han ikke vil anbefale, at
man bygger ud på det nuværende orgel.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at man i
forbindelse med kirkerenoveringen næste år også
vil arbejde frem imod at få bygget et helt nyt orgel
til kirken. Processen er sat i gang, men det har
lange udsigter, før man er færdig. Det tager meget
lang tid at bygge et orgel, og der er mange hensyn
at tage: Eksempelvis hvordan man undgår, at den
i forvejen meget lille kirke mister siddepladser, når
et større orgel bygges ind i kirken? Hvordan tager
man bedst hensyn til mosaikruden bagerst i kirken
osv.

Ændring af sognegrænser

De fleste har nok bemærket, at der bygges i
Blovstrød. Det betyder, at sognet kommer til at
vokse markant de næste år. I den forbindelse er
menighedsrådene i Lillerød og Blovstrød blevet
enige om, at der er grund til at se på sogne-

Af menighedsrådsformand Line K. Vincentz Larsen

grænsen mellem de to sogne, som på grund af
udbygningen ikke længere er tidssvarende. Begge
menighedsråd holdt i efteråret borgermøder og er
på den baggrund gået videre med en godkendelse
af en ny sognegrænse.
Hvis ændringen godkendes af biskop og kirkeministerium, betyder det, at området fra Amtsvej til
Nymøllevej og mellem Banevang og Ravnsholt på
længere sigt kommer til at høre til Lillerød Sogn.
Det er dog vigtigt for menighedsrådet at
understrege, at alle, som bor i det pågældende
område, stadig kan få kirkelig betjening i
Blovstrød, og alle, som ønsker at løse sognebånd
til Blovstrød, er meget velkomne. Det kræver blot
en henvendelse til én af Blovstrød Kirkes præster.

Ændring af fordelingen af
præster mellem Lillerød og
Blovstrød

En anden konsekvens af udbygningen i Blovstrød
er, at der bliver brug for mere præstekvote end de
nuværende 120 procent. Menighedsrådet arbejder
derfor nu på en ansøgning til provstiudvalget om
en udvidelse af præstekvoten til 150 procent,
sådan at man kommer til at have en præst i en
fuldtidsstilling og en præst i en halvtidsstilling.
Håbet er, at den nye præstekvote træder i kraft
henover sommeren 2018.

En evt. ny sognegrænse vil gå fra Amtsvej til
Nymøllevej og mellem Banevang og Ravnsholt.

Forandringernes tid

Der er altså kort sagt nok at se til for
menighedsrådet. Jordsalget gør os til et særdeles
privilegeret sogn, hvor meget er muligt, og vi går
imod nogle meget spændende år, hvor vi har
mulighed for at sikre de allerbedste ydre forhold
for kirken i sognet de næste mange år frem. Og
samtidig betyder udbygningen af sognet, at vi
får et nyt friskt pust, sandsynligvis med mange
børnefamilier, som gerne skal komme til at føle, at
Blovstrød Kirke også er deres kirke.

Menighedsrådet består af

Line Kristiane Vincentz Larsen, formand
Hanne Hauberg, næstformand og kontaktperson
Tommy Petersen, kasserer
Tage V. Andersen, kirkeværge
Christina Winther-Poulsen
Agnethe Schultz
Jørgen Jessen
Kristine K. Ravn, sognepræst
Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst

Foredrag
og koncerter
Julekoncert
Søndag den 17. december kl. 15.00 i kirken
Igen i år har vi glæden og fornøjelsen af at få
besøg af Danmarks ældste mandskor, der vil
synge alle de elskede julesange. Efter koncerten
vil der være julekomsammen med glühwein i sognegården.

Når livet er på spil sygdom som vendepunkt i livet
Onsdag den 24. januar kl. 19.00 i kirken
I mødet med alvorlig sygdom, traumatiske begivenheder eller tab af en nærtstående oplever
mange mennesker et ”eksistentielt chok”, der kan
forandre opfattelsen af tilværelsens værdier. Når
det sker, reagerer en del mennesker med uro og
angst. Foredraget vil undersøge, hvordan menneske taler om disse spørgsmål, og hvordan menneskers overvejelser varierer afhængigt af deres livssyn og tro. Christian
Juul Busch har været hospitalspræst
på Rigshospitalet igennem 28 år og
er bosiddende i Kattehale i Blovstrød
sogn. Vi begynder med en kort andagt
i kirken og fortsætter derefter med
foredrag i sognegården.

Trio Kozue
Søndag den 4. marts kl. 15.00 i kirken
En musik i musikkens tegn med trio Kozue. Vi skal
blandt andet høre musik af Gade og komponisten
Jakob Høgsbro, som er bosiddende i Allerød og
har skrevet et værk til Trio Kozue:
“The Seven Wonders of the
World”. Inspiration til værket fik
Jakob fra en pige, der blev spurgt
om, hvad verdens syv vidundere
består af, hvorpå hun eftertænksomt svarede: At elske, at mærke,
at høre, at grine, at smage, at føle
og at elske! Programmet for koncerten byder også på stykker af
J. Haydn og A. Piazzolla.
Trio Kozue består af Kristine
Thorup på klaver, violinisten
Eva Kristine Vasarhelyi og Tanja
Hesse, cello.

Søndagshøjmessen –
dens historie og teologi
Torsdag den 22. marts kl. 19.00 i kirken
Professor i dogmatik Bent Flemming Nielsen
holder foredrag om søndagens gudstjeneste, der
har rødder helt tilbage til nytestamentelig tid. Den

Provsti foredragsrække:

Himmelske toner

nuværende gudstjenesteform bærer traditioner
både fra kirkens første
århundreder og fra
reformationstiden i sig.
I en ganske almindelig
søndagshøjmesse finder
vi spor af århundreders
brug, — spor, som er
slebet til gennem tusinder og atter tusinder af
menneskers deltagelse. Men hvodan er historien
bag gudstjenesten, og hvordan forholder det sig
med de enkelte led? Hvornår opstod de faste
tekstlæsninger, hvad er salmernes rolle, hvad med
dåb og nadver? Hvad er traditionen bag disse led?
Foredraget vil belyse den historiske og teologiske
baggrund bag nogle af disse traditioner.
Vi begynder med en kort andagt i kirken og
fortsætter derefter med foredrag i sognegården.

Sogneudflugt
Blovstrød Kirkes aktivitetsudvalg arbejder lige nu
på en sogneudflugt bl.a. til Frederiksborg Slotskirke den 21. april.
Sæt kryds i kalenderen og find oplysninger på
hjemmesiden, når vi nærmer os.

Musikkens betydning kan aldrig prises for højt. Den
giver os et ”sprog” til at udtrykke sandheder og den
dybere mening med vort liv. Gennem musikken knyttes vi sammen i et fællesskab, der hviler på tradition
og fornyelse, og som spænder fra det lave til det
højeste.
Gennem denne foredragsrække skal vi høre om de
himmelske toner fra fortid og nutid. Vi får indblik i de
store klassiske komponister Johannes Brahms og
Johann Sebastian Bach; vi møder en komponist og
hører om nye tiltag til at styrke musikken og fællessangen i kirken.
Onsdag den 17. januar kl. 19.30 i Gørløse Kirke
Præsentation af ”Kirkesangbogen”
ved Rasmus Nøjgaard og Jakob Lorenzen.
Onsdag den 21. februar kl. 19.30 i Uvelse Kirke
”100 salmer – Hvad er en god salme”
ved Morten Skovsted.
Tirsdag den 10. april kl. 19.30 i Ullerød Kirke
Bag om mennesket og komponisten,
den frodige og uudgrundelige Brahms
ved Karl Aage Rasmussen.
Tirsdag den 8. maj kl. 19.30 i Blovstrød sognegård
Johann Sebastian Bachs musik og færden
ved Karl Aage Rasmussen.
Onsdag den 30. maj kl. 19.30 i Præstevang Kirke
John Frandsen fortæller om sit store værk
”Requiem”.
Læs mere om alle arrangementer på
www.blovstrødkirke.dk eller tag en folder i kirken.

Højtider
Julen i Blovstrød

Julemåneden begynder i Blovstrød, når det store
juletræ foran kirken tændes den første søndag i
advent. Julen er årets travleste tid i kirken. Igen i år
er der tre gudstjenester den 24. december. Først
en særlig børnegudstjeneste ved Elsebeth Hougaard Jensen kl. 13.00 og derefter to korte familiegudstjenester ved Kristine K. Ravn kl. 14.30 og
16.00, hvor vi synger de kendte julesalmer.
Første juledag er der gudstjeneste ved Kristine K.
Ravn kl. 10.00, og anden juledag er der en stemningsfuld aftengudstjeneste kl. 19.30 ved Elsebeth
Hougaard Jensen.

Nytår

Nytårsdag den 1. januar er der gudstjeneste kl.
16.00. Efter gudstjenesten ønsker vi traditionen
tro hinanden godt nytår over et glas champagne i
våbenhuset.
Og så er der menighedsrådets årlige nytårsfest for alle sognebørn med en kort
gudstjeneste, mere end ti forskellige
slags lagkager og festlig
underholdning, som først
afsløres på selve dagen.
Det er onsdag den 3.
januar kl. 14.00.

Påsken

Traditionen tro mødes vi og spiser sammen på
Skærtorsdag. Vi begynder med gudstjeneste kl.
17.00 og bevæger os derefter ned i sognegården
og spiser en påskeinspireret buffet. Det er gratis at
spise med, men kræver tilmelding til Gunhild Fjord
på telefon 30 30 35 43 senest palmesøndag. Man
er naturligvis også velkommen til bare at komme til
gudstjenesten.
Langfredag gentager vi den store succes fra de
sidste par år, som flere kirkegængere har beskrevet
som det smukkeste, de nogensinde har været med
til i gudstjenestesammenhæng: De syv korsord
læses af Kristine K. Ravn vekslende med Joseph
Haydns syv kompositioner over korsordene.
Haydns påskemusik spilles af Verdi Kvartetten.

Frivilligfrokost

Den 8. april indbyder aktivitetsudvalget alle kirkens
frivillige til en dejlig frokost efter gudstjenesten kl.
10.00. Her vil aktivitetsudvalget fortælle om de
aktiviteter, man har på tegnebrættet for det næste
år, og det vil være muligt at komme med ideer og
melde sig på som hjælper til forskellige arrangementer. Nye ansigter, som kunne tænke sig at
hjælpe til med det ene eller det andet, er hjerteligt
velkomne.

Anna, fra Nifingers
dukketeater.

Særligt for børn
Julen

byder på en del aktiviteter for de mindste. Der er
naturligvis juletræstændingen den 3. december kl.
15.15. Alle børn som vil bære lys møder i sognegården kl. 15.00.
Den 6. december er sognets børnehaver, vuggestuebørn og dagplejebørn inviteret til juleteater.
Andre er også velkomne kl. 9.00 i kirken.
Den 10. december medvirker spire-, børne- og
voksenkoret til en festlig gudstjeneste kl. 10.00
med Lucia-optog.
Og endelig den 19. december kl. 14.00 opfører 4.
klasserne fra Blovstrød Skole krybbespil i kirken
for alle i sognet.

Fastelavn

Søndag den 11. februar kl. 10.00 er der en kort
familievenlig 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 årets kattedronninger blive hædret med
præmier. Traditionen tro vil der undervejs være
festlig musik ved FDF-orkestret.

Pastagudstjeneste

Den 26. februar kl. 17.00 holder vi gudstjeneste på
en hverdag. Sognepræst Kristine K. Ravn står for

den korte gudstjeneste, og korleder Rosemaria Rex
vil sammen med kirkens kor synge for på salmerne.
Tilmelding senest den 23. februar på sms til
Gunhild Fjord 30 30 35 43.

Babysalmesang

Der er opbygget en god tradition, som når hen over
sognegrænsen mellem Blovstrød og Lillerød omkring babysalmesang for babyer indtil 1 år og deres
forældre. Musikpædagog Maria Blum Bertelsen og
sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen samarbejder omkring sang og dans, som hver anden gang
foregår i Blovstrød og hver anden gang foregår i
Lillerød. Tilmelding til babysalmesang sker enten
via vores hjemmeside blovstrødkirke.dk eller til kordegnene ved Lillerød og Blovstrød Kirker på telefon
48 17 15 44.

Sådan ser der
ud udenfor
Blovstrød
Kirke,
når der er
babysalmesang inde i
kirken.

Ny smuk alterdug til kirken
For mere end to år siden fik Ingibjörg Busse en
idé, da hun så en alterdug, som en islandsk
veninde havde fremstillet til en kirke på Island.
Ingibjörg fik mod på at fremstille en lignende dug
til Blovstrød Kirke og henvendte sig til det daværende menighedsråd, som var begejstrede for
ideen. Nu er det store arbejde bragt til ende. Et
fantastisk stykke håndarbejde, udført i den
vanskelige hardangersyning, som er norsk bondesyning fra Hardanger, som tidligere blev anvendt
som pynt på skjorter og forklæder. Hardangersyning udføres med hørtråd på trådlige fint lærred
og består af kvadratisk udklippede gittergrunde

Ingibjörg Busse arbejder på alterdugen med norsk
bondesyning fra Hardanger.

og tællesyning, kaldet klostersyning eller platværk.
Det krævende håndarbejde har Ingibjörg udført
ved hjælp af et forstørrelsesglas og en kraftig
lampe, og især den sidste del af arbejdet, hvor
man klipper hullerne ud i det, man allerede har
syet, har krævet en sikker hånd uden den mindste
rysten på fingrene. Dugen er lavet i 100 procent
DMC fransk bomuldsgarn.
Alterdugen vil blive taget i brug til højmessen
den 26. november kl. 10.00, og efter gudstjenesten vil Ingibjörg fortælle om sit store
arbejde med dugen.

Gudstjenesten — en gammel tante
Af sognepræst Kristine K. Ravn.
I romanen “En ny tid” af Ida Jessen følger man fru
Bagge, som netop har mistet sin mand. I dagene
efter finder hun på at gå i kirke, og hun forklarer:
”Det er ikke tit, jeg er kommet i kirken i de år. Jeg
vil ikke sige, at jeg er fremmed der, for jeg er fortrolig med den og det, der sker her, som man kan
være med en gammel tante, som man ikke har besøgt i lang tid, og når man så endelig kommer på
besøg, kender man straks duften fra hendes køkken og den måde, den gode lænestol slutter om én
på, når man, nødet til at tage plads, sætter sig. Det
hele er præcis, som da man var barn. Man kender
også den snert af dårlig samvittighed, der kan betyde, at det varer længe, før man kommer igen.”

Det er så kedeligt!
Enkelte konfirmander spørger hvert år, hvorfor de
skal komme ti gange i kirke. Det er så kedeligt!
Jeg medgiver, at gudstjenesten ikke altid siger én
noget, når man er 13-14 år. Men konfirmanderne
skal komme der, fordi de får brug for den senere i
livet. Og når de får brug for den, så vil gudstjenesten sidde i deres krop, fordi de har lært den at
kende som konfirmand. Så vil de genkende den
lidt indelukkede lugt allerede, når de kommer ind
i våbenhuset og synker ned på kirkebænken,
sådan som man synker ned i lænestolen hos en
gammel tante. Naturligvis er gudstjenesten stadig
fremmedartet. Gudstjenesten er helt anderledes
end alt, hvad vi ellers omgiver os med i det daglige. Men den skal blive genkendelig og nær-

værende fremmedartet, sådan at den taler ind i vores
liv med det fremmedartede, når vi har brug for det.
Med alt det som vi umuligt kan sige os selv.

Den dårlige samvittighed
Det er ikke meningen, at man skal gå fra kirken med
en snert af dårlig samvittighed, sådan som fru Bagge
beskriver det i Ida Jessens roman. Men måske kan
det til tider føles sådan, fordi man jo i kirken hører, at
man ikke selv er i stand til at klare livet, men at man
har brug for Guds hjælp. For livet er ikke spor let. Det
er fyldt med vanskelige beslutninger, hvor vi hurtigt
kan fejle, overraskende drejninger og situationer, hvor
vi føler, at vi ikke slår til. Og til sidst så ender det med
døden for os alle sammen. Det er det menneskeliv,
gudstjenesten rummer, og som den forkynder tro,
håb og kærlighed ind i. Og det er det menneskeliv,
som kristne gennem 2000 år har haft som udgangspunkt, når gudstjenesten hen ad årene fik den form,
som den gjorde.

Prøv at komme i kirke
Men for at erfare det kræver det, at man kommer til
gudstjenesten, som man kommer til den gamle tante.
Kommer man til den, ligesom når man besøger et
fremmed menneske, som man aldrig før har mødt, og
som i øvrigt taler et sprog, man ikke forstår, ja så bliver det til et ulykkeligt møde. Så til den, som siger til
mig, at gudstjenesten er gammeldags, og at den ikke
siger dem noget, plejer jeg at sige, at det er rigtigt, at
den er gammeldags, og at jeg gerne vil være med til
at overveje enkelte ændringer. Men inden vi begynder
på det, så skal de prøve at besøge den tante.

Arrangementer i seniorklubb

en

13. december kl. 14.00
Luciadagen fejres med børnehav
ebørnenes sang, og
der serveres glögg og æbleskive
r.
3. januar kl. 14.00
Menighedsrådets nytårsfest med
lagkager og
underholdning for sognets seniorer

Seniorklub
Seniorklubben er et tilbud til alle, der har lyst til
hyggeligt samvær, foredrag, udflugter, fællessang
og meget andet.
Pris for deltagelse er 100 kr. pr. halve år samt
20 kr. pr. gang og
50 kr. pr. gang for ikke-medlemmer.
Altid kl. 14.00-16.00, hvis andet ikke er nævnt.

Højskolesang
“Så syng da Danmark, lad hjertet tale!”
Kom og deltag i fællessang i sognegården
11. januar, 8. februar, 8. marts og 12. april.
Alle dage kl. 10.00.

Strikke Cafe
Alle er velkomne i Blovstrød Kirkes Strikkecafe
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

10. januar kl. 14.00
Banko med flotte præmier
24. januar kl. 14.00
Forfatteren Kate Royster fortæller
om fattigdom i
Danmark omkring 1920 ud fra forfa
tterens bog ”En
usikker fremtid.”
7. februar kl. 14.00
Møbelsnedker fra Fritz Hansen, Bend
t Pedersen
fortæller om et liv som konservator
på Nationalmuseet.
21. februar kl. 14.00
Violinist Michala Høj spiller på et
af verdens fineste
instrumenter bygget i Italien for 300
år siden.
7. marts kl. 14.00
Foredragsholder, forfatter og coac
h Anne Hjælmsø vil
blandt andet fortælle om bogen
”Syvstjernen”.
21. marts kl. 14.00
Forårsmode
4. april kl. 14.00
Carsten Egø Nielsen fortæller om
pige

rne på Sprogø

18. april kl. 14.00
Grete Hermansen og visesanger
Hanne Kjær
underholder med lystige viser og
god musik
2. maj kl.10.00
Løvspringstur
16. maj kl. 17.00
Afslutning

Gudstjenester i Blovstrød
Søndag d. 3. dec kl. 15.15
(1. søndag i advent)
Børn som skal bære lys
møder 15.00 i sognegården.
Kristine K. Ravn.

Mandag d. 1. jan. kl. 16.00
(Nytårsdag)
Kristine K. Ravn.
Kransekage og champagne
i våbenhuset.

Søndag d. 10. dec. kl.10.00
(2. søndag i advent)
Luciagudstjeneste med kormedvirken.
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 7. jan. kl. 10.00
(1. søndag efter h3k)
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 17. dec. kl. 10.00
(3. søndag i advent)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Søndag d. 24. dec.
(4. søndag i advent)
kl. 13.00
Elsebeth Hougaard Jensen.
kl. 14.30 og kl. 16.00
Kristine K. Ravn.
Mandag d. 25. dec. kl.10.00
(Juledag)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.
Tirsdag d. 26. dec. kl. 19.30
(2. juledag)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Et glas i våbenhuset.
Søndag d. 31.dec. kl. 10.00
(Julsøndag)
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 14. jan kl. 10.00
(2. søndag efter h3k)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Søndag d. 21. jan. kl. 10.00
(Sidste søndag efter h3k)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe
Søndag d. 28. jan. kl. 10.00
(Septuagesima))
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 4. feb. kl. 10.00
(Seksagesima)
Kirsten Drigsdahl.

Søndag d. 25. feb. kl. 10.00
(2. søndag i fasten)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Søndag d. 1. april kl. 10.00
(Påskedag)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.

Mandag d. 26. feb. kl. 17.00
Pastagudstjeneste.
Kristine K. Ravn.

Mandag d. 2. april kl. 19.30
(2. påskedag)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Et glas i våbenhuset.

Søndag d. 4. marts kl. 10.00
(3. søndag i fasten)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 11. marts kl. 10.00
(Midfaste)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Søndag d. 18. marts kl.10.00
(Mariæ bebudelse)
Kristine K. Ravn.
Kirkekaffe.
Søndag d. 25. marts kl. 10.00
(Palmesøndag)
Kristine K. Ravn.

Søndag d. 8. april kl.10.00
(1. søndag efter påske)
Kristine K. Ravn.
Frivilligfrokost efterfølgende.
Søndag d. 15. april kl. 10.00
(2. søndag efter påske)
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 22. april kl. 10.00
(3. søndag efter påske)
Elsebeth Hougaard Jensen.
Kirkekaffe.

Fredag d. 27. april kl. 11.00 og 13.00
(Bededag)
Torsdag d. 29. marts kl. 17.00
Kristine K. Ravn.
Søndag d. 11. feb. kl. 10.00 (Skærtorsdag)
Konfirmation.
(Fastelavn)
Kristine K. Ravn.
Elsebeth Hougaard Jensen. Fællesspisning kl. 18.15.
Lørdag d. 28. april kl. 11.00 og 13.00
Fastelavn kl. 10.00.
Kristine K. Ravn.
Fredag d. 30. april kl. 10.00
(bemærk: ikke kl. 11.00!)
Konfirmation.
(Langfredag)
Søndag d. 18. feb. kl 10.00 Kristine K. Ravn.
Søndag d. 29. april kl. 11.00
(1. søndag i fasten)
Musikgudstjeneste med
(4. søndag efter påske)
Kristine K. Ravn.
Verdi Kvartetten.
Kristine K. Ravn.
Konfirmation.

Kirkekontor
Kordegn Marianne Rygaard Bodi
Kordegn Birgit Brøgger Lystbæk
Lillerød Sognegård, Kirkehaven 5, Lillerød, 3450 Allerød
Tlf 4817 1544
Email blovstroed.sogn@km.dk
Alle henvendelser vedrørende fødsler, dåb, vielser, dødsfald
og attestudstedelse bedes rettet til kordegnen.
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
Næstformand og kontaktperson
Hanne Hauberg
Tlf 2577 4985
Email hannehauberg1@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
Liva Isabella Maravilla Sørensen – 21.07.17
Laura da Silva Hedegaard – 28.05.17
Simon Sonne Kristiansen – 04.06.17
Ellen-Marie Lilly Leth Nakskov – 24.06.17
Victor Ernst Høyer – 24.06.17
Magne Knud Sloth Berthelsen – 29.07.17
Cornelius Grand Jørgensen – 12.08.17
Liam Lykke Klenz – 12.08.17
Sofie Askegren Anderson – 10.09.17
Vera Raakilde Basnov – 08.10.17
Tristan Hunter Petersen – 28.10.17
Sylvester Wagn-Magnussen – 28.10.17
Agnes Bank Krog – 12.11.17
Vielse
Lea Maria Svendler Nielsen & Michael Tøt Christensen – 29.07.17
Merete Lund Lafon & Bo Graabeck Billenstein – 12.08.17
Maria Grand & Niclas Jørgensen – 12.08.17
Charlotte Bjørklund Petersen & Henrik Bo Jensen – 19.08.17
Tina Mundeling Nielsen & Kim Lindberg Christensen – 14.10.17
Kirkelig velsignelse
Line K. Vincentz Larsen & Michael C. Vincentz Larsen – 01.07.17
Døde – bisat og begravet fra Blovstrød Kirke
Børge Aarslev-Jensen død 11.05.-17 – bisat 18.05.17
Tonny Christensen død 23.05.17 – uden gejstlig medvirken
Paul Gilbert Simon død 18.06.17 – bisat 24.06.17
Rigmor Emmy Schielder Frisenette død 20.06.17 – bisat 30.06.17
Jørgen Ajslev død 09.07.-17 – bisat 13.07.17
Inge Christensen død 15.10.17 – bisat 25.10.17
Udensogns – bisat eller begravet fra Blovstrød Kirke
Hans Peter Kjær Nygaard død 18.07.17 – bisat 28.07.17
Jesper Nyløkke Hedegaard død 21.08.17 – bisat 01.09.17
Ellen Margrethe Hansen død 08.10.17 – bisat 11.10.17

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.
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