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Kirken har studiekredse. Det er aftenmøder i kirken omkring et skrift fra Det Nye testamente. 
Der bliver især fokuseret på teksternes historiske kontekst.  I august er det Johannes 
Åbenbaringen. Til efteråret bliver det 1. Korintherbrev. 
 
I efteråret inviterer vi to gange til aften banko i Kirkeladen til fordel for Den Danske Kirke i 
Berlin, der har brug for vores omtanke og hjælp. 
  
"Pitstop for sjælen"- hedder et nyt initiativ. Det er stille meditationer onsdage kl. 17 omkring 
alteret. Korte møder hvor Kristuskransen, armbåndet skabt af svenskeren Martin Lønnebo, 
benyttes. 
 
Børnehaver, vuggestue og dagplejere kommer op i kirken fire gange om året, hvor de får én af 
de store fortællinger fra Bibelen.  
  
Minikonfirmander. Vi mødes en lørdag  med mysterier og gåder i kirken. Det er et intro til et 
efterår med undervisning, der leges ind i børnene. Da undervisningen er frivillig kræver det 
en aktiv tilmelding fra forældrene. 
  
Konfirmanderne har vi naturligvis; om end de går på Gilleleje skole, så har vi en aftale om, at 
bor man i sognet, går man også til konfirmandundervisning i sognet. Vi tilstræber en god og 
nær kontakt med forældrene ligeså. vi afslutter forløbet med en tur til ind eller udland, men 
det afhænger fra hold til hold. 
  
Vi har et dejligt børnekor, som begynder igen den 15. september kl. 14.15. Pigerne plejer at 
komme herop efter skole. Det forventes at man møder op hver fredag, og i fremtiden er det 
tanken, at vi kan lytte til pigerne, som vil hjælpe til med salmesangen under gudstjenesterne i 
løbet af året. 
  
Vi har et god voksenkor ”Folkekoret”, som øver hver tirsdag aften. De beriger året med 
koncerter og deltagelse ved gudstjenesterne. 
  
Vores Nørkleklub mødes også om tirsdagen. Det er en gruppe aktive damer, der mødes til 
kaffe, kage og strik og en god samtale om alt mellem himmel og jord. Nørklerne har marked 
ved sensommerfesten og et virkeligt godt julemarked, og alle pengene går til 
julemærkehjemmet, hjemmet for voldsramte kvinder i Hillerød og Reden i København. 
  
Vi har en årlig sommerudflugt, der altid skaber nye venskaber på kryds og tværs. Og prisen 
for udflugten er altid rimelig. 
 
Der er 10 årlige andagter på plejehjemmet Udsigten med fokus på de demente. Vi har et godt 
samarbejde med plejehjemmet, som også besøger kirken ved juletid. Vi tilstræber en lethed i 
andagten med et visuelt tema. Gode, kendte salmer og genkendelig musik til indledning og 



afslutning, som borgerne kan synge med på. 
 
Der er jævnligt fredagsmøder i Kirkeladen med en interessante foredragsholder. Kirkens 
samarbejde med Blistrup pensionistforening bidrager også til at, der er liv ved 
fredagsmøderne. 
 
Sommerkoncerter og resten af årets koncerter er et stort trækplaster for mange i området, 
også for sommerhusgæsterne. 
 
Blistrup kirke lægger vægt på at markere årets kirkelige højdepunkter på en mere 
utraditionel måde: Nytårsdags gudstjeneste kl. 16 med champagne og kransekage efter 
gudstjenesten. Kyndelmisses aftengudstjeneste 1. februar med tekstlæsninger ved 
medlemmer af menigheden. Skærtorsdag med lammesteg efter gudstjenesten, 2. påskedag 
med pilgrimsvandring i samarbejde med nabokirkerne, 2. Pinsedag på Søborg slotsruin i 
samarbejde med nabokirkerne. Sankt Hans med gudstjeneste og bål, sang og hjemmebagte 
boller i præstegårdshaven er også et af årets store højdepunkter, Sensommefesten med en let 
frokost og god musik ligeså, Alle helgen er meget en højtidelig, hvor vi mindes de døde, og 
mødes over en tallerken suppe i Kirkeladen bagefter. De Ni Læsninger i løbet af december er 
festlig og højtidelig. Enten læser konfirmanderne eller medlemmer af menigheden teksterne. 
 
Blistrup kirkes gudstjenester er godt besøgt, og ved højtiderne har organisten inviteret en 
solist, som bidrager til søndagens højtid. Vi har også et menighedsråd, der ser det som en 
virkelig del af det at være menighedsrådsmedlem, at man ”slider på kirkebænkene”. Vi har et 
samarbejde med René i SuperBrugsen om fastelavn og juletræstænding. 
 
 
Blistrup Kirke, Kirkevej 14C, Blistrup, 3230 Græsted 
 
Se mere på www.blistrupkirke.dk  


