MÅLØV KIRKE
JULI 2019 – DECEMBER 2019
Nr. 2 - 37. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen,
EJ Elisabeth Jørgensen, FJ Frede Jørgensen
7. juli

3. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

14. juli

4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

21. juli

5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

28. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

4. aug. 7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

11. aug. 8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

18. aug. 9. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

25. aug. 10. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

1. sept. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

8. sept. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

17. nov. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

24. nov. Sidste s. i
			
kirkeåret

kl. 10.00 Højmesse MA

1. dec. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00 Højmesse LH
& FJ

5. dec. De ni læsninger kl. 19.00 LH & EJ
8. dec. 2. s. i adv.
10. dec. Jule-Gud
			
& pasta

kl. 10.00 Højmesse MA
kl. 17.00 LH & EJ

12. dec. Gudstjeneste
kl. 19.00 LH & FJ
			
med Fredslyset
15. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

22. dec. 4. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

24. dec. Juleaften
				
				
				
				

kl. 10.00 MA
kl. 11.15 MA
kl. 13.00 LH
kl. 14.15 LH
kl. 15.30 LH

25. dec. Juledag

kl. 10.00 Højmesse LH

26. dec. 2. juledag

kl. 10.00 Højmesse LH

15. sept. 13. s. e. trin.
				

kl. 10.00 Høstgudstjeneste LH & FJ

22. sept. 14. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

26. sept.		
				

kl. 16.00 – 18.00
Drop in - dåb LH

29. sept. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

29. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

6. okt. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

1. jan. Nytårsdag

kl. 15.00 Højmesse MA

8. okt. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

13. okt. 17. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

20. okt. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

27. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

3. nov. Allehelgens dag kl. 10.00 Højmesse LH
7. nov. Pizzaguds			
tjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

10. nov. 21. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA
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Redaktion
Lise Bramsen, Ansvarshavende
Lisbeth Hannibal
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Kirsten Jørgensen
Kirsten Diemer
Lis Finderup Johansen
Deadline for næste nummer af kirkebladet er mandag
den 30. september.

Stendiget ved Måløv Kirkegård i naturparken
I oktober 2006 var der afleveringsforretning på
vores ny kirkegårdsafsnit og hermed også kampestensdiget.
I løbet af de første 5 år var der jævnligt stenskred,
som dog blev udbedret af den entreprenør, som
havde ansvaret i garantiperioden. Ifølge vores arkitekt var der intet alarmerende ved stenskreddene,
som blev betragtet som uundgåelige.
Vi kan nu ca. 12 år efter konstatere, at stenene ikke
har sat sig fast, så vi undgår tilsyneladende ikke
stenskred. Det er mange steder let at skubbe sten
ud, ligesom der senest her ved den kraftige regn i
begyndelsen af marts igen skete flere stenskred.
Menighedsrådet har haft en række eksperter til at
se på diget, og de kan ikke umiddelbart konstatere
nogen konstruktionsfejl, og de er ret uforstående
overfor alle de løse sten og stenskreddene.
Menighedsrådet har valgt at trække afspærringstape rundt om kampestensdiget for at undgå, at

Foto: Isabella Jørgensen

besøgende samt børn og hunde kommer for tæt på
diget. Det ser ikke særligt kønt ud, men vi prioriterer sikkerheden højest.
Vi har været rundt og bese andre stendiger og tale
med andre arkitekter og entreprenører, der har erfaring fra byggeri af stendiger, og vi forventer i løbet af foråret at kunne projektere en renovering af
stendiget.

Foto: Isabella Jørgensen

Er projektering så det samme som en renovering?
Desværre ikke, det kommer økonomien til at afgøre, og det vil måske tage et par år at spare sammen til et så stort renoveringsprojekt. Afhængigt af,
hvilken løsning der besluttes, skal det passes ind i
sognets økonomi og vil således ikke være muligt at
gennemføre i indeværende år og formentlig heller
ikke næste år.
Lise Bramsen (Formand)
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Børn & unge
Babysalmesang for
tidligere deltagere

Lørdag den 28. september kl. 10.00 og lørdag den
2. november kl. 10.00.
Her er det muligt at komme med sit barn og genopleve alle de hyggelige ting fra tiden med babysalmesang. Mette Damm kommer og står for sang,
leg og musik. Bagefter vil der være tid til hygge
og snak, samtidig med at der serveres lidt brød,
ost/pølse, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger på
hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på
ej@maalovkirke.dk.

Gud & pasta og jule-Gud & pasta

Tirsdag den 8. oktober kl. 17.00 og tirsdag den
10. december kl. 17.00.
Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst,
meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesten
spiser vi pasta og kødsovs i Sognegården, ligesom
der også bydes på en kop kaffe/te. Det koster 20 kr.
pr. voksen og er gratis for børn.

Babysalmesang 			

Nyt hold begynder torsdag den 12. september kl.
10.00.
Giv dit barn en musikalsk og sanselig start på livet.
Babysalmesang er for alle babyer mellem 3 måneder og 1 år. Her får forældre rig mulighed for at
synge, lege med og stimulere de kære små - og børnene elsker det! Alle kan være med, og det er gratis at deltage. Vi byder på frugt og noget at drikke.
Tilmelding via hjemmesiden www.maalovkirke.dk
fra den 12. august.

Pizza-gudstjeneste 		

Torsdag den 7. november kl. 17.00 bydes der på
pizzagudstjeneste for de lidt større børn fra 12 år
og konfirmanderne. Efter gudstjenesten spiser vi
lækre pizzaer i Sognegården. Det koster 20 kr. pr.
voksen og er gratis for børn og unge.
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Menighedsplejen
Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 15. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Måløv Kirke. Kom og se en smukt
høstpyntet kirke og oplev en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi skal synge nogle af de gode gamle
høst- og efterårssalmer. Efter høstgudstjenesten bydes der på en let frokost i Sognegården, hvor der
også vil være et spændende lotteri. Tilmelding til
frokosten er senest onsdag den 11. september på tlf.
44 66 08 60 eller mpj@km.dk
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Efterårsfest

Traditionen tro indbyder Menighedsplejen i samarbejde med Menighedsrådet til en hyggelig og
fornøjelig efterårsfest torsdag den 31. oktober kl.
18.30. Aftenen starter, som vi plejer, med servering
af ost/pølse og rød/hvidvin, ligesom vi også igen i
år byder på et lotteri.
Derefter bydes der - også som vi plejer - på festlig og
musikalsk underholdning. Til dette års efterårsfest
får vi fornøjelsen af Copenhagen Washboard Five.
Billetter kan købes på kordegnekontoret fra mandag den 14. oktober og koster 100 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Julemarked i Sognegården

Søndag den 24. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt
julemarked i Sognegården med salg af adventskranse, juledekorationer, kirkegårdspynt og andre
juleting, samt nørklerier som strikkede strømper,
huer og halstørklæder. Vi byder også på lykkehjul
med flotte gevinster, 3 x lotterier med ligeså flotte
gevinster og en hyggelig cafe med lidt forskelligt til
ganen, til meget rimelige priser. Hele overskuddet
fra julemarkedet går til uddeling af julehjælp i Måløv Sogn.
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Menighedsplejen
Efterlysning

I julemarkedets bod med håndarbejde og juleting
har vi brug for mange ting, så vi kan få et godt
overskud til vores uddeling af julehjælp. Vi er på
den baggrund meget interesserede i at modtage alle
slags nye hæklede, strikkede og syede ting. Vi vil
også meget gerne modtage nisser og andre juleting.

Derfor efterlyser vi kreative folk i Måløv,
som har lyst til at bidrage til vores julemarked
Vi mødes i Nørklecafeen i Sognegården følgende
mandage forud for julemarkedet: mandag den 4.,
11. og 18. november kl. 13.00 – 16.00. Her er man
velkommen til at aflevere de ting, som man vil donere til julemarkedet. Vi byder på kaffe/te, kage, lidt
snak og hygge, og sammen får vi et overblik over
det kommende julemarked.

Fredslyset fra Betlehem
kommer igen til Måløv

Torsdag den 12. december kl. 19.00 vil Fredslyset
blive båret ind i Måløv Kirke i forbindelse med en
stemningsfuld kort gudstjeneste, hvor tekster og
salmer, der handler om lys, advent og jul, vil være
i centrum. Efter gudstjenesten vil der være et hyggelige arrangement i Sognegården, hvor vi vil synge
kendte julesange. Der serveres kaffe og æbleskiver.
Fredslyset er kun tændt i kirken og i Sognegården
denne aften. Ønsker man at tænde et lys eller lanterne med fredlysets flamme, så er det altså kun
denne aften, at det vil kunne lade sige gøre. Medbring selv lys eller lanterne eller køb et gravlys af
Menighedsplejen.

Uddeling af julehjælp 2019

Fredag den 22. november mødes vi kl. 9.30 også
i Sognegården, og her er man velkommen til at
komme og give en hånd med, så vi kan få et flot og
indbydende julemarked stablet på benene.
Vi har særligt brug for hjælp til at producere juledekorationer (vi sørger for ler, gran, pynt m.m.), og vi
har brug for hjælp med at sætte boder op.
Alle er meget velkommen.
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Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til
julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret fra mandag den 11. november og skal være
Menighedsplejens formand, Lisbeth Hannibal, i
hænde senest onsdag den 4. december. Kun ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Hjælpen uddeles primært til
familier med mindreårige, hjemmeboende børn (0
– 17 år)
Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje
Att. Lisbeth Hannibal
Liljevangsvej 38 A
2760 Måløv
Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk

Sogneudflugt og Sogneeftermiddage
Sogneudflugt

Traditionen tro har vi igen i år en sommerudflugt,
nemlig tirsdag den 13. august. Vel mødt ved Sognegården kl. 09.00.
Vi besøger den gamle, smukke Højby Kirke i Odsherred. Frokosten indtages på det dejlige Anneberg
med udsigt over vandet. Da vi satser på rigtig godt,
dansk sommervejr, bliver der mulighed for en øl
eller vand ved Gudmindrup strand, der regnes for
én af Danmarks bedste badestrande med klitter lige
ud mod Sejerø Bugt.

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.30
Da Daells Varehus lukkede i 1999, var det enden på
en epoke i dansk kulturhistorie. Færre tog turen om
ad Nørregade. Foredraget ser på den danske stilog kulturhistorie med udgangspunkt i de populære
Daells Varehus kataloger. Designer Marlene Voigt
tager os med på en rejse gennem 9 årtier. Genoplev
ungdommens kassebukser, mors kitler og det laksefarvede undertøj.
Billetterne koster kr. 200,00 pr. deltager – og billetsalget starter den 1. august kl. 10.00 i Sognegården. Købte billetter tages ikke retur.

Tirsdag den 5. november kl. 14.30
Kom og oplev et live-interview med en herboende
kristen, arabisk kvinde af israelsk herkomst. Journalist, forfatter og ghostwriter Ivan Rod har skrevet
en biografi om Badia Ballan, som er vokset op i det
område, Jesus som historisk figur virkede i. Badia
har boet i Danmark siden 1969 og har de fleste år
arbejdet inden for sundhedssektoren. Denne eftermiddag bliver derfor ikke et foredrag men et interessant interview foran os som publikum.
Tirsdag den 3. december kl. 14.30
I husker måske det underholdende og festlige foredrag, den syngende Konsul – alias Jørgen Ledstrup
- leverede ved Nytårskuren i 2018. Vi får atter besøg
af konsulen, men denne gang kommer han og spreder julestemning ved at synge julen ind i Sogne
gården – igen ledsaget af sin dygtige pianist.
Mon ikke vi også i år får besøg af de mange søde,
sjove og sangglade nissebørn fra Måløv.
Alle arrangementer afholdes i Sognegården – og
igen i år koster det 30 kr. at deltage, inkl. kaffe og
kage. Dørene åbnes kl. 14.00.
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Korjubilæum
50 år med børne- og ungdomskor
i Måløv kirke

I år kan vi fejre, at det er 50 år siden Måløv Kirkes
Børne‐ og Ungdomskor startede og blev en fast del
af gudstjenesterne i Måløv Kirke. Koret blev startet af organist Marie Louise Lindsborg, også kendt
som Linse. I 1988 overtog
Niels Granvig indtil 2015,
hvor han gav stafetten videre
til Marlene Hauge.

Alle, som har sunget i koret, kan synge med til denne jubilæumskoncert. Det kræver dog tilmelding
i god tid – se mere på facebookgruppen ”Korsangere fra Måløv Kirkekor siden 1969” eller kontakt
Marlene Hauge på mh@maalovkirke.dk eller Bente
Elise Andersen på Bente.Elise@mail.dk.

Mange børn og unge har i
årenes løb sunget i koret hos
Linse og Niels og Marlene.
Lørdag den 21. september kl. 16.30 vil Marlene
og Niels stå i spidsen for en
jubilæumskoncert i Sognegården.

Øvrige arrangementer
Drop in - dåb
Torsdag den 26. september kl. 16.00 – 18.00 i Måløv Kirke
Har du tænkt på dåb? Har du lyst til at blive døbt,
men ikke fået det gjort? Så er der denne dag en enestående mulighed med Drop in - dåb i Måløv Kirke.
Drop in - dåb er chancen for at komme lige ind fra
gaden og blive døbt uden tilmelding.
For forældre, der ikke nåede at få børnene døbt,
mens de var små. For kommende faddere. Eller
dig, der gerne vil være del af et kærligt fællesskab,
men som af den ene eller anden grund ikke er blevet døbt.
Ved Drop in - dåb skal du blot medbringe pas eller navneattest. Inden dåben er der en kort samtale
med præsten, og derefter finder dåben sted.
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Øvrige arrangementer
Foredrag om sorg
Onsdag den 25. september kl. 19.30
Hjertebånd
Sognepræst Lise Trap udgav i foråret 2013 bogen ”
Hjertebånd. Om at leve med sine døde”. Tidligere
har hun skrevet ”Sorg. Den dybeste ære glæden kan
få”. Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer
vil Lise Trap fortælle om sorg. Hvad ved vi i dag om,
hvordan mennesker lever med store sorger, hvorfor
skal sorg ikke nødvendigvis overstås, og hvordan
kan omgivelserne støtte den langsomme og svære
proces, det kan være at nå frem til at leve et godt liv
med mange glæder, samtidig med at man lever med
den dybeste sorg. Gratis adgang

Sorggruppe

Næste sorggruppe i Måløv Sognegård starter tirsdag den 12. november kl. 16.00 til ca. kl. 18.00.
Der er 10 gange i alt fordelt på tirsdage hver 2. eller
3. uge.
Vi har nu været i gang med vores sorggrupper siden
efteråret 2014.
Vi skal opfordre til, hvis du går med tanker om deltagelse, så må du meget gerne kontakte kirkekontoret på telefon 44 66 08 60 i god tid. Der kan maks.
være 6 deltagere i gruppen, så det er også vigtigt at
finde ud af, om det er noget for dig. Derfor indkaldes du til en indledende samtale med en af gruppelederne. Her kan du fortælle din historie, og du
vil høre om meningen med sorggruppen og om de
få regler der er, f.eks. tavshedspligten. Efter denne
samtale er du forhåbentlig afklaret i forhold til, om
du ønsker at være med i gruppen. Sorggruppen følger hinanden gennem hele forløbet. Man kan ikke
deltage i sorggruppen, medmindre man har været
til en indledende samtale.
Sorggruppen i Måløv er et tilbud til alle voksne, der
har mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefællen/kæresten eller et barn/barnebarn. Erfaringer
viser, at det er gavnligt at vente mindst 3 måneder
efter dødsfaldet, før man begynder i en sorggruppe. Bærer du på en gammel sorg, er du også meget
velkommen i gruppen. Vi kan ikke få sorgen til at
forsvinde, men ved at dele den med andre, der er i
samme situation, kan den måske blive en lille smule
lettere at bære.

Allehelgens dag
Søndag den 3. november kl. 10.00 fejrer vi Allehelgens dag ved højmessen i Måløv Kirke. Traditionen tro vil vi mindes de mennesker, vi gennem det
sidste års tid har mistet i Måløv Sogn. Der vil forud
for Allehelgens dag blive sendt et brev ud til den
nærmeste pårørende, som derefter har mulighed
for at takke nej til at få afdødes navn læst op under
mindehøjtideligheden.

9

Øvrige arrangementer
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 22. august kl. 19.00
Torsdag den 19. september kl. 19.00
Torsdag den 24. oktober kl. 19.00
Torsdag den 21. november kl. 19.00

Litteraturklub i Sognegården
Efter 5 år med litteraturklub og mange inspirerende
samtaler om bøger og alt muligt andet, tager vi fat
på endnu en sæson fra efteråret.
Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en
mulighed for at mødes om månedens bog og med
den som udgangspunkt, at få talt om livet, om kærligheden, om nuet, om alt det, der ligger udenom
og midtimellem, men indimellem også om så meget andet.

De ni læsninger i Måløv Kirke
De ni læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster
fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu
fødsel.
Torsdag den 5. december kl. 19.00 lukker vi således op for juleglæden med denne særlige gudstjeneste under forventningens fortegn. Vi skal høre
læsningerne fra biblen, og vi skal synge om den
store glæde, der skal komme til os.

Vi mødes i efteråret følgende 3 tirsdage kl. 19.30:
den 24. september, den 29. oktober og den 26. november. På vores hjemmeside www.maalovkirke.
dk, kan man se hvilke bøger vi har valgt at læse fra
gang til gang.
Lisbeth Hannibal (sognepræst)

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med
efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag 30. august kl. 14.30:
Storbysekretær Henrik Boje Jensen
Fredag 27. september kl. 14.30:
Sognepræst Joakim Hansen
Fredag 18. oktober kl. 14.30:
Fritidsforkynder Erik Friberg
Fredag 29. november kl. 14.30:
Sognepræst Jens Henrik Jakobsen
Onsdag 4. december kl. 19.30:
Fællesmøde hos Lisbeth og Preben Schousboe,
Ballerup
Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning på tlf. 61 28 44 65.
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Fredagscafeer
Vi glæder os til at tage fat på endnu en sæson med
fredagscafeer.
Fredagscafeen er et sted, hvor voksne kan mødes og
snakke om tro og tvivl, og om kirken og verden i
dag.
Vi tager udgangspunkt i os selv, og efter et kort
oplæg taler vi om dagens emne – Hvad gør dette
ved mig og min tro?
Er det en del af min hverdag? Hvordan debatteres
det i medierne?
Datoer/emner for efteråret er:
13. september kl. 18.00:
Ritualer – hvad betyder de …. Og for dig?
8. november kl. 18.00:
Håb – hvor finder du det?

Adresser
Sognepræst:
Lisbeth Hannibal
Møllemosen 5, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 15 60, mobil 24 65 37 87,
e-mail: liha@km.dk
Sognepræst:
Michael Andersen
Pindehuggervang 11 E, 2840 Holte
Tlf. 45 42 04 42, mobil 26 71 42 42,
e-mail: michaelag.andersen@gmail.com

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
Kordegn:
Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: mpj@km.dk
Kirketjener: Vakant

Det er gratis at deltage, men en del af arrangementet
er, at vi spiser sammen og derfor er tilmelding nødvendig.
Tilmelding sker via kirkens hjemmeside
www.maalovkirke.dk senest mandagen før.

Se også www.maalovkirke.dk
Organist:
Marlene Hauge:
Tlf. 21 81 49 09, email: mh@maalovkirke.dk
Graver:
Anders Jahnsen
(På forældreorlov frem til 1. januar)
Graver medhjælper:
Mette Riit
Tlf. 24 65 37 64, e-mail: mr@maalovkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder:
Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72, e-mail: ej@maalovkirke.dk

Menighedsråd
Formand:
Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05, e-mail: lb@maalovkirke.dk
Kirkeværge:
Peder Lund
Kratlodden 9, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 30 07
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang

Torsdag kl. 10.00
Nyt hold begynder torsdag
den 12. september

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 9.00-11.00

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 14.30-15.45
Næste hold begynder til januar

Elisabeth Jørgensen, Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse
FDF

Marlene Hauge, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk
Onsdag kl. 17.00-18.30
Onsdag kl. 18.30-20.30

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
Lohse@fdf.dk
Michael Jensen, Tlf. 42 52 38 18
michael@m-jensen.dk

KFUM-Spejderne
Ulveungerne (1.-3. klasse)
Juniorspejderne (4.-5. klasse)
Spejderne (6. klasse og opefter)

Torsdag kl. 18.30-20.00
Mandag kl. 18.30-20.30
Møde sidste mandag i måneden
kl. 18.30-20.00 og onsdag de øvrige uger
kl. 18.00-20.00

Karin Grüttner
gryttner@kfumspejderne.dk
Tlf. 72 68 48 41
Mødested: Spejderhytten Kratvej 5,
Måløv.

Indre Mission
For alle

Se omtale inde i bladet

Arne Skjerning
Tlf. 61 28 44 65

Sogneeftermiddag
For alle

Se datoer og omtale inde i bladet

Kirsten Diemer, Tlf. 27 63 15 15
Kirstendiemer@outlook.com

Måløv Sogns Menighedspleje
For alle

Se omtale af arrangementer inde i
bladet eller på kirkens hjemmeside

Formand Lisbeth Hannibal
Tlf. 44 66 15 60, liha@km.dk

App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

Tryk: Dystan & Rosenberg. Oplag 4.250

•	Hvor intet andet er anført, foregår aktiviteterne i Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A.
•	Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du kontakte den person, der står for den enkelte aktivitet,
eller se på Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.

