MÅLØV KIRKE
JANUAR 2020 – JUNI 2020
Nr. 1 - 38. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen,
EJ Elisabeth Jørgensen, FJ Frede Jørgensen
1. jan. Nytårsdag

kl. 15.00 Højmesse MA

5. jan. H3K søndag

kl. 10.00 Højmesse LH

9. jan. Fælleskirkelig
Gudstjeneste

kl. 19.30 LH mfl.

19. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

26. april 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

28. april Gud & Mad

kl. 17.00 LH & EJ

3. maj 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

4. maj Befrielsesgudstjeneste
kl. 19.00 LH & FJ

12. jan. 1. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

19. jan. 2. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

21. jan. Gud & Mad

kl. 17.00 LH & EJ

22. jan. Konfirmandgudstjeneste

kl. 19.00 LH & EJ

23. jan. Konfirmandgudstjeneste

kl. 19.00 LH & EJ

17. maj 5. s. e. påske

26. jan. 3. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse LH

21. maj Kristi Himmelfartsdag
Konfirmationer LH

kl. 10.00 Højmesse MA

23. feb. Fastelavn

kl. 10.00 Familiegudstjeneste LH & EJ

1. mar. 1. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

8. mar. 2. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

12. mar. Pizzagudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

15. mar. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

22. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse LH

29. mar. Mariæ
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse LH
5. april Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

9. april Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse MA

10. april Langfredag

kl. 10.00 Højmesse MA

12. april Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

13. april 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH
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kl. 10.00 Højmesse MA

16. maj Konfirmationer LH
kl. 10.00 Højmesse MA

23. maj Konfirmationer LH & EJ
24. maj 6. s. e. påske

Konfirmationer LH
& EJ

31. maj Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

kl. 10.00 Højmesse MA

16. feb. Seksagesima

Konfirmationer LH
& EJ

9. maj Konfirmationer LH
10. maj 4. s. e. påske

2. feb. Sidste s. e. H3K kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste LH & FJ
9. feb. Septuagesima

8. maj Store Bededag

1. juni 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

7. juni Trinitatis
søndag

kl. 10.00 Højmesse MA

14. juni 1. s. e. trin.
Dåbsjubilæumsgudstjeneste
kl. 10.00 LH & EJ
21. juni 2. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

28. juni 3. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse FJ

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 23. marts

Skal dit konfirmationstøj have endnu en fest?
Konfirmationskjoler, habitter, blazere, skjorter, slips
og sko behøver ikke at samle støv i skabet, men kan
få sig endnu en fest. Konfirmationstøj kan nemlig
genbruges, og det er en skam, hvis fint konfirmationstøj kun bliver brugt én gang.
Derfor håber vi, at der i Måløv er nogle tidligere
konfirmander og deres familier, der har lyst til at
donere deres konfirmationstøj, så det kan få endnu
en fest.
Ordningen kan give økonomisk trængte familier
mulighed for at få et fint sæt konfirmationstøj eller
dele heraf ganske gratis. Det kan gøre en stor forskel for de familier, der ikke har så mange penge at
gøre godt med. Ud over at konfirmationstøjet kan
komme andre til gode, har ordningen den fine fordel, at den støtter genbrug, hvilket som bekendt er
godt for miljøet. Ordningen retter sig derfor også til
alle, der går ind for genbrug.
Som allerede nævnt håber vi, at der i Måløv gemmer sig en masse konfirmationstøj, som trænger
til endnu en tur i kirke og til fest, og at der i byen
findes tidligere konfirmandfamilier, der gerne vil
donere tøj væk til genbrug.
Vi tager imod tøjet i Sognegården, Liljevangsvej
38A, tirsdag – fredag kl. 9.00 – 13.00. Passer dette
tidsrum ikke, eller skal vi komme forbi og hente tøjet, kan man kontakte sognepræst Lisbeth Hannibal
på 44 66 15 60 (mail: liha@km.dk) eller kirke- og
kulturmedarbejder Elisabeth Jørgensen på 44 60 07
72 (mail: ej@maalovkirke.dk )

Vi håber, at vi til konfirmationerne i foråret 2020
har noget konfirmationstøj, som vi kan dele ud af.
Hvis man er interesseret i at se det donerede konfirmationstøj og måske prøve det, kan man kontakte
os, og så finder vi et tidspunkt, der kan passe.
Hvis det skulle vælte ind med tøj, vil vi forsøge at
afholde en hyggelig aften i januar eller februar, hvor
vi vil vise tøjet frem.
Med venlig hilsen
Elisabeth og Lisbeth

Der er allerede kommet fine ting
ind, men der er stadig ledige bøjler
og plads på tøjstativet.
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Børn & unge
Pizzagudstjeneste
Torsdag den 12. marts kl. 17.00
Gudstjenesten er primært målrettet vores mange
konfirmander (ca. 100 stk.), men lidt større børn
fra 12 år og opefter er også velkommen. Det kan
dog indimellem knibe lidt med pladsen kirken.
Efter gudstjenesterne spiser vi lækre pizzaer i Sognegården. Det er gratis for børn og unge.

Gud & Mad
Tirsdag den 21. januar og tirsdag den 28. april
kl. 17.00
Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst,
meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten
spiser vi i Sognegården, ligesom der også bydes på
en kop kaffe/te. Det koster 20 kr. pr. voksen og er
gratis for børn.

Familie- og fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 23. februar kl. 10.00 fejrer vi fastelavn
for børn og voksne. Vi håber at se rigtig mange udklædte børn og voksne til denne familie- og børnevenlige fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Sognegården, og bagefter er der en let frokost til alle
sultne børn og voksne. Husk tilmelding til frokosten senest den 19. februar på tlf. 44 66 08 60 eller
på maaloev.sogn@km.dk
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Familiegudstjeneste med
5 års dåbs-jubilæum
Søndag den 14. juni kl. 10.00 inviterer vi til familiegudstjeneste med 5 års dåbs-jubilæum. Børn i
Måløv Sogn, der blev døbt for 5 år siden, dvs. i hele
2015 - uanset, hvor de blev døbt - inviteres med
brev til at komme og fejre deres 5 års dåbs-jubilæum. Men naturligvis er alle, der har lyst, meget velkomne til at komme til denne familiegudstjeneste.
Vi mødes kl. 9.00 til fælles brunch i Sognegården.
Det er gratis at deltage, men af hensyn til maden
bedes man tilmelde sig på ej@maalovkirke.dk senest den 8. juni.

Børn & unge
Indskrivning til konfirmation i 2021
Indskrivning af konfirmander for skoleåret 20202021 sker elektronisk via vores hjemmeside www.
maalovkirke.dk.
Indskrivning er kun mulig i uge 9.
Orienteringsmøder vedrørende konfirmandundervisningen i 2020 -2021
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv, inviteres til onsdag den 13.
maj kl. 19.00.
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj og kommende konfirmander og forældre fra Måløv Sogn, som IKKE går på
Måløvhøj Skoles afd. Måløv eller afd. Østerhøj, inviteres til torsdag den 14. maj kl. 19.00.
Begge gange foregår det i Måløv Kirkes Sognegård,
Liljevangsvej 38A.
Konfirmandindskrivningen og orienteringsmøderne gælder for elever i 7. klasse i Måløv Sogn, som
ønsker at gå til konfirmandundervisning i 8. klasse
i skoleåret 2020-2021.

Babysalmesang
Nyt hold begynder torsdag den 9. januar kl. 10.00
Giv dit barn en musikalsk og sanselig start på livet!
Babysalmesang er for alle babyer mellem 3 måneder og 1 år. Sammen med Mette Damm 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 onsdag den 11. december.

Babysalmesang
for tidligere deltagere
Lørdag den 22. februar kl. 10.00 og lørdag den
18. april 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 vil være lidt brød, ost/
pølse, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger på hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på ej@
maalovkirke.dk.
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Børn & unge
Sommerkirke i Måløv Kirke
Sommerkirke er et tilbud til de skoleelever, som
efter sommerferien skal i 1. eller 2. klasse. Det er
fra mandag den 29. juni – torsdag den 2. juli kl.
9.00-15.00.
Torsdagen bliver dog lidt længere, da vi slutter af
med en gudstjeneste for børnene og deres familier.
Ideen med sommerkirken er at invitere børnene til
4 dage med aktiviteter, lege, kreative ting, bibelhistorier, lave gudstjeneste og have det smaddersjovt.
Det er gratis at deltage i sommerkirken. Det eneste man skal medbringe, er en dejlig madpakke. Vi
sørger for lidt at spise og drikke til formiddagen og
eftermiddagen.

Minikonfirmandundervisning
Begynder den 13. januar kl. 14.30-15.45
For alle børn der går i 3. klasse.
Undervisningen handler først og fremmest om oplevelse. Mødet mellem børn og kirke vil blive tilrettelagt sådan, at det er børnenes egne spørgsmål
og undren, der kommer i fokus. Vi snakker, laver
forskellige kreative aktiviteter og hører om kirken
og kristendommen. Vil du vide mere kontakt kirke- og kulturmedarbejder Elisabeth Jørgensen på
tlf. 44 60 07 72 eller ej@maalovkirke.dk.
Tilmelding sker via hjemmesiden www.maalovkirke.dk fra onsdag den 11. december. Det er gratis
at deltage.
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Man tilmelder sig via Måløv Kirkes hjemmeside fra
onsdag den 15. april. Antallet af pladser er begrænset, så det er først til mølle. Hvis man har spørgsmål
eller andet, er man meget velkommen til at kontakte mig.
Elisabeth Jørgensen, Kirke- og kulturmedarbejder,
ej@maalovkirke.dk, tlf. 44 60 07 72.

Menighedsplejen
Måløv Sogns Menighedspleje blev stiftet i foråret 2010. Menighedsplejen er en selvstændig
institution under Måløv Kirke og ledes af en
bestyrelse på seks medlemmer, samt den ene
af kirkens faste præster. Læs mere på www.
maalovkirke.dk

Årsmøde
Torsdag den 16. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter
om det forgangne år, regnskabet gennemgås, og
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når
det formelle er vel overstået, bydes der på hygge,
snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 2. februar kl. 17.00 fejrer vi igen
kyndelmisse i Måløv Kirke. Ved en liturgisk og
stemningsfuld gudstjeneste fejrer vi, at vi er halvvejs gennem vinteren, og at lys og varme er på vej
tilbage. Efter gudstjenesten bydes der på suppe og
pandekager og hyggeligt samvær i Sognegården. Af
hensyn til maden bedes man tilmelde sig på kirkens kontor 44 66 08 60 eller på maaloev.sogn@
km.dk senest den 29. januar.
Menighedsplejen og Menighedsrådet
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Menighedsplejen
En ny salme af Niels Johansen samler meget fint,
hvad der er i vore tanker på denne 4. maj aften:
”Så takker vi dig, Herre,
for landet, hvor vi bor.
For frihed, fred og lege,
for ord som far og mor.
Familiens hverdagskære.
En ven, der viser vej.
Guds gaver har et ansigt.
Et navn som du og jeg.
Alle gode gaver
er flere end vi ser,
så fold dem ud
med tak til Gud
Vi lever. Vi er her”

Sommeraftentur med
Menighedsplejen
Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år
på en sommeraftentur. Det bliver torsdag den 28.
maj. Da turen i skrivende stund endnu ikke er helt
planlagt, kan man i løbet af foråret 2020 læse om
den på www.maalovkirke.dk og i pressen.

75 års fred og frihed
Mandag den 4. maj kl. 19.00 markerer vi, at frihedsbudskabet lød for 75 år siden. Aftenen begynder i kirken kl. 19.00, hvor vi ved en kort gudstjeneste skal lytte til tekster og synge salmer, der handler
om fred og frihed. Blandt andet skal vi synge en
helt ny salme, som er skrevet til anledningen af
forfatter og tidligere sognepræst i Skovlunde, Niels
Johansen.
Efter gudstjenesten vil tidligere folketingsmedlem
og minister Per Stig Møller fortælle om Kaj Munk.
Der bliver serveret kaffe/te og kage á 30 kr. Aftenens overskud vil gå til Menighedsplejens arbejde.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangement
Uden tvivl husker mange af jer luftkaptajnen, der
foretog nødlandingen af SAS-flyet SK 751 i 1991.
Alle 129 ombordværende overlevede – og fra at
være ”en almindelig dansker og pilot” blev han
pludselig udråbt som ”helt”. I foredraget ”Fra kokostæppe til blå toner” berører Stefan mange af
livets emner. Han lukker sine tilhørere ind i det
inderste rum, der opstår, når man som menneske
er bange for at dø….. som sidegevinst krydrer han
det hele med toner fra saxofon og med sin sangstemme.
Efter foredraget vil der blive serveret en dejlig middag for os.
Prisen er 200 kr. pr. person for middag og underholdning. Tilmelding i Sognegården fra den 2. januar kl. 10.00. Husk – billetter tages ikke retur, og
der er begrænset deltager antal.
Tirsdag den 4. februar kl. 14.30
Carsten Egø Nielsen fortæller om ”Pigerne på
Sprogø”. Vi kommer i foredraget til at høre den virkelige, sande historie om kvindehjemmet på Sprogø
og om nogle af de forskellige skæbner. Vi kommer
også til at høre om baggrunden for anstalten (internatet for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder)
og om hverdagen for beboerne samt om lukningen
i 1961. Der vises mange samtidige og nutidige billeder, der kun kan ses i dette foredrag.

Tirsdag den 7. januar kl. 14.30 – Nytårskur
I år får vi besøg af den tidligere luftkaptajn Stefan
G. Rasmussen.

Hvor intet andet er anført, er der ingen tilmelding.
Det koster kr. 30,00 pr. deltager, og der serveres
kaffe og kage.

9

Sogneeftermiddage og aftenarrangement
Aftenarrangement
Onsdag den 19. februar kl. 19.00
Det er lykkedes os at få Laura – den kendte og karismatiske gospelsangerinde fra X factor – til Måløv. Laura vil bl.a. fortælle om X factor rejsen på
godt og ondt – oplevelsen af at blive kendt plus at
have troen med sig i det univers. Som Laura siger:
Vi har alle et valg om, hvilket aftryk vi vil sætte i
verden, i vores omverden og i os selv. Laura taler
ud fra egne erfaringer med ”Aftryk” af positiv og
negativ karakter i sit eget liv, og om hvilke valg, hun
har truffet. Vi kan også glæde os til at høre Lauras
fantastiske stemme!

Tirsdag den 3. marts kl. 14.30
Sæsonen slutter med et foredrag om slædepatruljen
Sirius. Andreas Frandsen lover at fortælle en række
røverhistorier om isbjørnes kærlighed til Nutella
og hans egen hus-moskus, der kun forsøgte at slå
ham ihjel 2 gange.
Andreas deltog i slædepatruljen fra 2004 – 2006 og
var leder af forskolen til Sirius fra 2010 – 2012. Kom
til et festligt og spændende foredrag – hvor vi også
får lejlighed til at se nogle af Andreas’ rekvisitter.
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Koncerter
Nytårskoncert i Måløv Kirke
Søndag den 5. januar kl.15.00.
Det er efterhånden en fast tradition at fejre årsskiftet
med en koncert i Måløv Kirke, og i år er det kirkens egen organist, Marlene Hauge, som spiller 50
minutters festligt musik på det skønne Carsten
Lund orgel.

i ind- og udland og indspillet en lang række CDer.
Koncerten rummer musik af Johan Sebastian Bach,
samt af ensemblets guitarist Torsten Borbye Nielsen, som i flere af sine kompositioner tager udgangspunkt i temaer af den blinde, keltiske harpespiller
Turlough O’Carolan. Musikken knyttes sammen af
en klassisk, keltisk bøn og en bibellæsning, og koncerten omkranses af 2 keltiske sange. Gratis adgang.

Det vil være muligt at høre kendte som ukendte
festlige værker under det overordnede tema ”NY”
- gratis adgang.

Kirkekoncert
Ro og velvære. Fordybelse og refleksion. Tid til
at ånde og være. Søndag den 1. marts kl. 15.00
besøger Trio con Spirito Måløv Kirke og inviterer
ind i et meditativt, musikalsk rum, hvor krop og
sjæl kan finde hvile.
Trio con Spirito består af Pia Kaufmanas, fløjte,
Sigrid Kongshøj-Munch, viola, og Torsten Borbye
Nielsen, guitar - 3 konservatorieuddannede, klassiske musikere, som i forskellige musikalske konstellationer har spillet mange hundrede koncerter

Øvrige arrangementer
Fælleskirkelig gudstjeneste
I Evangelisk Alliances Bedeuge afholder vi igen i år
en fælleskirkelig gudstjeneste i Måløv Kirke. Torsdag den 9. januar kl. 19.30 mødes vi i kirken til
gudstjeneste, og bagefter er der hyggeligt samvær
i Sognegården. Indbyderne er katolikker, baptister
og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne.
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Øvrige arrangementer
Sorggruppe for børn (fra 8 år)
og unge, der har mistet.
Ved Måløv Kirke har vi startet en sorggruppe for
børn og unge. Sorggruppen er for børn og unge, der
har mistet en forælder eller en søskende for nylig
eller for længere tid siden, og som ved at deltage
i sorggruppen kan komme og mødes med andre
børn og unge, som også har mistet en person, der
stod dem nær.

Litteraturklub i Sognegården
Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en
mulighed for at få en fritime. En fritime eller to én
gang om måneden, hvor vi taler om det, der er vigtigt. Vi tager udgangspunkt i månedens valgte bog
og taler derudfra om livet, om kærligheden, om
nuet, om alt det, der ligger udenom og midtimellem, men indimellem også om så meget andet.

I sorggruppen kan man få lov til at dele personlige
erfaringer i det omfang, man har lyst til og er parat til. For de fleste er det ofte en lettelse at møde
andre i samme situation som én selv, da det ofte
er de samme tanker og følelser, som man går med.
Det betyder, at man i sorggruppen kan komme til
at opleve den forståelse, som man måske mangler
fra venner og andre, fordi de ikke har oplevet det
selv. At deltage i en sorggruppe får ikke sorgen over
at have mistet til at gå væk, men ved at dele sorgen
med andre og mærke, at andre netop har de samme tanker og følelser som én selv, kan den blive en
smule lettere at bære.
Sorggruppen foregår ca. hver anden tirsdag kl.
15.00 i Sognegården. Det er gratis at deltage, og der
er naturligvis tavshedspligt. Inden man begynder i
sorggruppen, anbefales det, at man kontakter sognepræst Lisbeth Hannibal.
Med venlig hilsen
Lisbeth Hannibal
Tlf. 44 66 15 60
Email: liha@km.dk
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Vi vælger sammen de bøger, der skal læses. De bøger, der er valgt til foråret, kan ses på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk under aktiviteter.
Vi mødes følgende tre tirsdage kl. 19.30:
Den 28. januar, den 25. februar og den 31. marts.

Fredagscafé
Kunne du tænke dig at tale med andre voksne om
tro, tvivl, kirken og verden i dag, så er vi klar med
vores forårssæson af fredagscafeer. Her diskuterer
vi emner, der interesserer og berører os, i åben og
hyggelig atmosfære, hvor der er plads til alle.
Datoerne for forårets cafeer er
fredag den 31. januar og fredag den 13. marts,
og du tilmelder dig via Måløv Kirkes hjemmeside
www.maalovkirke.dk
Fredagscafeerne foregår i Måløv Sognegård, og vi
begynder kl. 18.00 med et kort oplæg om aftenens
tema efterfulgt af spisning. Efter maden får vi en
kop kaffe og går i dybden med temaet - og samler
op sammen, inden vi skilles kl. 21.
(Arrangementet aflyses ved for få tilmeldinger)

Folkekirkens Nødhjælp
Vær med - når vi går for klimaet
Søndag den 8. marts kan du være med til at gøre en
forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler
vi sammen med 15000 danskere og Folkekirkens
Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første
række, når oversvømmelser eller tørke rammer.
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner
af mennesker, fordi tørken hærger, og høsten slår
fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myanmar
forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller
jorden væk, eller når floderne går over deres breder. Fælles for befolkningerne er, at de ikke selv har
skabt de problemer, som de betaler prisen for.

Fotograf: Tine Sletting Jakobsen

Den gennemsnitlige dansker udleder 20 gange så
meget CO2 som den gennemsnitlige nepaleser.
Men det er nepalesernes gletsjere, der smelter lige
nu, fordi CO2-udledningerne får temperaturerne i
Himalaya til at stige med rekordhøj hastighed, og
med de enorme mængder smeltevand vokser floderne, så både rismarker og landsbyer forsvinder.
Verdens fattigste har brug for konkret hjælp
I verdens fattigste lande er der brug for konkret
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser.
Hjælp til at overkomme orkaner, der bliver voldsommere år for år. Her rammer forandringerne
ikke kun fremtidens, men også nutidens børn.
Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver liv
og skygge.
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser.
• Huse og veje, der kan modstå vandmasser og
jordskred.
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen
før et forestående uvejr.
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer
folk rent drikkevand.
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets omskiftelighed.

Fotograf: Yilmaz Polat

Søndag den 8. marts kl. 11.00 og et par timer frem
er vi i Måløv Sogn igen med til at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Som de foregående år er det
Lisbeth og Elisabeth, der har ansvaret for indsamlingen. Vi håber meget, at der er mange, der har tid
og lyst til at bruge et par timer på det gode formål.
Vi vil gøre vores bedste for at skabe en hyggelig og
god stemning i Sognegården, både når I får jeres
rute, og ikke mindst når I kommer tilbage.
Se mere på www.sogneindsamling.dk.
Tilmelding som indsamler til Elisabeth på ej@
maalovkirke.dk.
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Nyheder fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 16. januar kl. 19.00
Torsdag den 20. februar kl. 19.00
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Torsdag den 23. april kl. 19.00
Torsdag den 14. maj kl. 19.00
Torsdag den 18. juni kl. 19.00

Menighedsrådsvalg 2020
Valgperioden for alle landets menighedsråd går til
udgangen af november 2020. Vi skal derfor også i
Måløv Sogn vælge et nyt menighedsråd til at tage
over for den efterfølgende 4-årige periode. I henhold til loven på dette område indbyder vi til et
Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i
Sognegården.
Her vil det siddende menighedsråd orientere om de
aktiviteter og problemstillinger, man har beskæftiget sig med i indeværende periode og give et indblik i den økonomi, der er med til at danne ramme
omkring rådets arbejde. Ligeledes vil man gennemgå aktuelle projekter og visioner for fremtiden. Det
vil være muligt at stille spørgsmål, så vi håber rigtig
mange vil møde op til denne orientering.
Næste skridt på vejen mod et nyt menighedsråd
bliver en valgforsamling, som afholdes tirsdag den
15. september. Mere information omkring dette
møde i næste udgave af kirkebladet.
Formand for valgbestyrelsen
Peder Lund

Tonny Boy Albrecht
Menighedsrådet har den 1. august 2019 ansat Tonny Boy Albrecht som kirketjener. Tonny er 41 år
og københavner og har boet det meste af sit liv i
København.Tonny har tidligere arbejdet i kirkeligt
regi, som kirketjenervikar i Tingbjerg Kirke. Og det
var netop sognepræsten i Tingbjerg Kirke Mette
Basbøll, der gjorde os opmærksom på Tonny.
Tonnys opgaver ved Måløv Kirke er at holde styr på
sognegården og at gøre rent, samt medvirke ved forskellige arrangementer og sørge for forplejningen.
Tonny har også ansvaret for kirken og medvirker
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ved højmesser ca. to gange om måneden, samt ved
kirkelige handlinger. Tonny indgår i vores medarbejderteam på bedste vis, hvor vi, som et lille sogn
med få medarbejdere, er nødt til at hjælpe hinanden, og give en hånd med, når der er behov for det.
Vi har lært Tonny at kende som et imødekommende, dygtigt og venligt menneske og vi er meget
glade for, at Tonny sagde ja til at blive vores nye kirketjener.
Det er derfor med stor glæde, at vi byder Tonny velkommen som medarbejder i Måløv Kirke.
Lise Bramsen formand

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med
efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag 31. januar kl. 14.30:
Regionsleder Kurt Kristensen
Fredag 28. februar kl. 14.30:
Sognepræst Niels Jørn Fogh
Fredag 27. marts kl. 14.30:
Sognepræst Jòannis Fonsdal
(+ info om Åbne Døre)
Fredag 24. april kl. 14.30:
Sognepræst Johannes Krarup
Fredag 29. maj kl. 14.30:
Administrator Kai Lund

Adresser

Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning 6128 4465

Se også www.maalovkirke.dk

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 lukket, tirsdag-fredag kl. 9.00-13.00
Kordegn:
Vakant
Tlf. 44 66 08 60
e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Kirketjener:
Tonny Boy Albrecht
Tlf. 24 65 38 78
e-mail: ta@maalovkirke.dk

Organist:
Marlene Hauge:
Tlf. 21 81 49 09
e-mail: mh@maalovkirke.dk
Graver:
Anders Jahnsen
Tlf. 24 65 37 64
e-mail: aj@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 9. januar

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 14.30-15.45
Begynder 13. januar

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

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 17.30-19.00

Marlene Hauge, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk

FDF

Onsdag kl. 17.00-18.30

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

Onsdag kl. 18.30-20.30
KFUM-Spejderne
Familiespejdere (3-6 år)
Ulveunger (1.-3. klasse)
Juniorspejdere og spejderne
(4.-8. klasse)

Den sidste søndag i
måneden kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 18.30-20.00
Mandag kl. 18.30-20.30

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.

