MÅLØV KIRKE
JULI – DECEMBER 2020
Nr. 2 - 38. årg.

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

8. nov. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

5. juli

4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse FJ

10. nov. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00
LH & EJ

12. juli

5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse FJ

15. nov. 23. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

19. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse FJ

22. nov. Sidste s.
			
i kirkeåret

kl. 10.00 Højmesse MA

26. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

29. nov. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00
Højmesse LH & FJ

2. aug. 8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

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

kl. 10.00 Højmesse FJ

3. dec. Fredslys			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & FJ

16. aug. 10. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

6. dec. 2. s. i adv.

23. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

29. aug.		

Konfirmationer MA

8. dec. Jule			
Gud & Mad

kl. 17.00 LH & EJ

30. aug. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

13. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

20. dec. 4. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

24. dec. Juleaften
				
				
				
				

kl. 10.00 MA
kl. 11.15 MA
kl. 13.00 MA
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

6. sept. 13. s. e. trin.

Konfirmationer LH

kl. 10.00 Højmesse MA

12. sept.		

Konfirmationer LH

13. sept. 14. s. e. trin.

Konfirmationer FJ

20. sept. 15. s. e. trin.
				

kl. 10.00
Høstgudstjeneste FJ

27. sept. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

27. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

4. okt. 17. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

1. jan. Nytårsdag

kl. 15.00 Højmesse MA

11. okt. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

18. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

20. okt. Gud & Mad

kl. 17.00 LH & EJ

25. okt. 20. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

1. nov. Allehelgens
			
dag

kl. 10.00 Højmesse LH

5. nov.		
				

kl. 16.00 – 18.00
Drop in-Dåb LH
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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 19. oktober.

Menighedsrådsvalg i Måløv
I lighed med alle andre sogne i Danmark skal der
i Måløv vælges et nyt menighedsråd i efteråret. På
baggrund af antal medlemmer af folkekirken i sognet pr. 1. januar 2020 på 6177 skal der igen vælges
11 personer, som sammen med kirkens præster, der
også er medlemmer, skal varetage menighedsrådets
opgaver for de kommende 4 år.
Opgaverne er blandt andet:
• at sørge for gode forhold for kirkelivet i sognet.
•	at understøtte og indgå i et frugtbart samvirke
med sognets præster.
•	at være arbejdsgiver og leder for kirkens personale (bortset fra præsterne).
•	at deltage i nogle beslutninger vedrørende tilrettelæggelser af gudstjenester.
•	at varetage vedligeholdelse og drift af kirke, kirkegård og Sognegård.
• at udarbejde budgetter og regnskaber for sognet.
•	at deltage i samarbejde med andre sogne i provstiet, bl.a. gennem provstiudvalget.
Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter, der skal være i
sognet, f.eks. babysalmesang, legestue, sorggrupper
m.v.

også nogle af sognets yngre beboere vil være interesseret i at deltage i menighedsrådets virke. Der vil
også i de næste 4 år være gode muligheder for at
præge kirkelivet i Måløv sammen med vore præster.
Som for alle menigheder i Folkekirken, er der
Valgforsamling tirsdag d. 15. september kl. 19
Ved dette møde, som afholdes i Sognegården, inviterer vi alle med interesse for kirkens virke til at
møde op og deltage i debatten om fremtiden for
Måløv Kirke. Målet med aftenens møde er, at opstille og vælge en liste med 11 personer og meget
gerne et antal suppleanter, der kan træde til ved forfald. Det er nærdemokrati i praksis, så grib chancen
og mød op!
Har man spørgsmål til arbejdet, er man meget velkommen til at kontakte menighedsrådets formand
eller undertegnede.
Peder Lund
Formand for valgbestyrelsen

Menighedsrådet organiserer sig ved at vælge formand, næstformand, kontaktperson (personaleleder), kasserer, kirkeværge (opsyn med kirke/kirkegård). Derudover nedsættes udvalg til at varetage
arbejde knyttet til nogle af kirkens aktiviteter.
Som arbejdsgiver er det menighedsrådet, der leder
og fordeler arbejdet blandt de ansatte, med alt hvad
det indebærer af tilrettelæggelse, herunder også et
godt og sikkert arbejdsmiljø i kirken, på kirkegården og i sognegården. Måløv Kirke har for tiden 5
fuldtidsansatte og 1 på deltid, hvortil kommer kirkens børne- og ungdomskor.
Gennemsnitsalderen i menighedsrådet er for høj
Mange yngre familier er flyttet til sognet indenfor
de seneste 10 år, og heldigvis har mange valgt at
lade deres børn døbe i Måløv Kirke.
Selv om nogle af de nuværende medlemmer af menighedsrådet helt sikkert vil stille op igen og dermed være med til at sikre en vis kontinuitet i det
fremtidige arbejde omkring kirken, håber vi, at
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Lisbeth Hannibal på studieorlov i 3 måneder
I juli, august og september holder sognepræst Lisbeth Hannibal studieorlov.
Under orloven varetages embedet af præst Frede
Jørgensen.

Kirkelivet i Måløv er jo ikke ukendt for mig. Da vi
flyttede til Værløse løste vi sognebånd til Lisbeth og
har lige siden været aktive i menighedsplejen. I den
sammenhæng har jeg været med til at arrangere
kyndelmisse- og fredslysgudstjenester sammen med
Lisbeth, ligesom jeg også har været aktiv ved efterårsfest og julemarked. Derudover har jeg prædiket
ved flere høst- og adventsgudstjenester.
For knapt 53 år siden blev jeg gift med Kirsten, som
i øvrigt vikarierer på kordegnekontoret og har siddet i menighedsrådet i Måløv de sidste 8 år. Vi har 3
børn og fire børnebørn, som nok kan være med til
at holde os i form.
Jeg glæder mig meget til at være præst for Måløv
Sogn i de næste måneder.
Med venlig hilsen
Frede Jørgensen

Frede Jørgensen fortæller her lidt om sig selv:
Kort tid efter, at jeg for knapt 11 år siden gik på pension efter 37 år som præst i Brøndbyvester, fandt
jeg ud af, at der var begyndt at gå møl i min præstekjole. Derfor besluttede jeg jævnlig at lufte den
til dåb, bryllup og begravelse, når familie og venner
ønskede det. Min officielle titel er pastor emeritus,
som ordret betyder: udtjent. Men én gang præst
altid præst. Så selv om man er emeritus, har man
stadig ret til at udføre alle præstelige funktioner, og
man er i tjenesten stadig bundet af sit præsteløfte og
sin tavshedspligt. Med et glimt i øjet har jeg derfor
valgt at omtale mig selv som seniorpræst. Og nu får
jeg så mulighed for virkelig at lufte præstekjolen i
Måløv Sogn under Lisbeth Hannibals studieorlov.
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Børn & unge

1 x Gud & Mad og 1 x jule-Gud
& Mad
Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00 og tirsdag den
8. 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 dejlig mad 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 10. 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. 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 12. august.

Babysalmesang for tidligere
deltagere

Pizza-gudstjeneste
Tirsdag den 10. november kl. 17.00 bydes der på
pizzagudstjeneste for konfirmanderne. Skønt gudstjenesten primært er målrettet vores mange konfirmander (ca. 100 stk.), så er lidt større børn (fra 12
år og opefter) 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.

Lørdag den 3. oktober og lørdag den 28. november, begge dage 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 selvfølgelig 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
findes på hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på ej@maalovkirke.dk.
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Børn & unge
Minikonfirmandundervisning
Begynder mandag den 31. august kl. 13.30-15.00
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 5. august. Det er gratis at
deltage.

Kirkekoncert
Søndag den 8. november kl.15.00
Kom til stemningsfuld koncert med kammerkoret
Vox Absona - lysende musik i den mørke tid.
Vi markerer allehelgenstiden med musik af de store
nordiske korkomponister.

Du kan bl.a lytte til musik af Vagn Holmboe, Ib
Nørholm og Knut Nystedt.
Vox Absona er et ambitiøst klassisk kammerkor
med gode traditioner, et bredt repertoire og 20 dygtige sangere. Koret holder til i Flintholm kirke og
dirigeres af kirkens organist Louise Skonberg.
Gratis adgang.
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Menighedsplejen

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Efterårsfest

Søndag den 20. 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.

Traditionen tro indbyder Menighedsplejen i samarbejde med Menighedsrådet til en hyggelig og fornøjelig efterårsfest torsdag den 22. oktober kl. 18.30.
Aftenen starter som vi plejer med servering af ost/pølse
og rød/hvidvin, ligesom vi også i år byder på et lotteri.

Efter gudstjenesten bydes der på en let frokost i
Sognegården, hvor der også vil være et spændende
lotteri. Tilmelding til frokosten er senest onsdag
den 16. september på 44 66 08 60 eller maaloev.
sogn@km.dk

Derefter underholder Westfall & Grand, som er
blandt landets førende trubadurer og spillemænd.
Mads Westfall spiller guitar og Lars Grand spiller
harmonika. Vi kan glæde os til underholdning i
topklasse med kendte sange, fra højskolesange til
internationale rockklassikere, sange fra jukeboksen, til hits fra 70´erne og Nyhavnsviser.

Menighedsrådet & Menighedsplejen

Billetter kan købes i Sognegården fra tirsdag den 6.
oktober 2020 kl. 9.00 og derefter på kordegnekontoret i åbningstiden. Pris 100 kr.
Menighedsrådet & 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
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Menighedsplejen
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.

Julemarked i Sognegården
Søndag den 22. november kl. 11 – 15 indbyder Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt julemarked 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 café
med lidt forskelligt til ganen. Alt til meget rimelige
priser. Hele overskuddet fra julemarkedet går til uddeling af julehjælp i Måløv Sogn.

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 2., 9.
og 16. november kl. 13.00 – 16.00. Her er man velkommen til at aflevere de ting som man vil donere
til markedet. Vi byder på kaffe/te, kage, lidt snak og
hygge, og sammen får vi et overblik over det kommende julemarked.
Fredag den 20. 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.
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Fredslyset fra Betlehem kommer
igen til Måløv
Torsdag den 3. 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 hyggeligt 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
Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed
for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret
fra tirsdag den 10. november og skal være Menighedsplejens formand, Lisbeth Hannibal, i hænde
senest onsdag den 2. december. Kun ansøgere med
bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen 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

Sogneeftermiddage
Sommerudflugten den 4. august er aflyst.
Vi håber, at kunne afholde den
på et senere tidspunkt.

En del danske sognepræster arbejder som feltpræster
i hæren. Arbejdet foregår her i Danmark med at overbringe dødsbud til de faldnes familier samt opfølgning.
Arbejdet foregår imidlertid også der, hvortil soldaterne
er udsendt: Balkan, Libanon, Irak og Afghanistan.
Kom og hør om et præstearbejde, der sætter hverdagen i perspektiv.

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30
I 100-året for Genforeningen får vi besøg af historikeren og foredragsholderen Jørn Buch, der har stor
viden om Sønderjylland, dansk identitet og europæiske mindretal.
Hvorfor blev Sønderjylland delt?
Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i
dag? Kunne grænsen være blevet trukket anderledes
– og er den dansk-tyske grænse trukket retfærdigt?
Alt det vil Jørn Buch belyse under emnet ”Genforeningen 1920 – da Sønderjylland blev delt”.

Tirsdag den 1. december kl. 14.30
Til en rigtig dansk jul hører som bekendt en lang
række traditioner – men hvor kommer juletræet,
julesnapsen, nissegrøden på loftet, den gode juleøl
og alle de andre herlige, faste indslag egentlig fra?
Hvor ”dansk” er vores danske jul? Vi får besøg af
Kåre Johannessen, der i mere end 20 år har været
i museumsbranchen og nu forfølger sin drøm som
selverhvervende, privatpraktiserende historiker og
foredragsholder. Kåre er blandt sine tilhørere blevet
udnævnt til at være ”Stand-up historiker”.

Tirsdag den 3. november kl. 14.30
Andreas Christensen har siden 2013 været præst i
Hellig Kors Kirken – sideløbende har han dog varetaget andre erhverv, har bl.a. været feltpræst i Afghanistan og Irak og orlogspræst i Søværnet.

Også i år vil Måløvs nissebørn hjælpe med at sprede julestemning med deres glade sang!
Hvor intet andet er anført, er der ingen tilmelding.
Det koster kr. 30,00 pr. deltager, og der serveres
kaffe og kage.
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Øvrige arrangementer

Litteraturklub i Sognegården
Efter 6 gode år med litteraturklub i Sognegården,
tager vi fat på endnu en sæson fra efteråret.

Drop in - Dåb
Torsdag den 5. november kl. 16 – 18 i Måløv Kirke
Har du tænkt på dåb? Har du lyst, men ikke fået
det gjort? Så er der den 5. november 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.

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.
Vi mødes i efteråret følgende 3 tirsdage kl. 19.30: den
29. september, den 27. oktober og den 24. november.
På vores hjemmeside www.maalovkirke.dk, kan man
se, hvilke bøger vi har valgt at læse fra gang til gang.
Lisbeth Hannibal (sognepræst)

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.

Indre Mission

Allehelgens dag

Fredag den 23. oktober kl. 14.30:
Sognepræst Jòannis Fonsdal (+ info om Åbne Døre)

Søndag den 1. 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.
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Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård
med efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag den 28. august kl. 14.30:
Storbysekretær Henrik Boje Jensen
Fredag den 25. september kl. 14.30:
Sognepræst Jens Henrik Jakobsen

Fredag den 20. november kl. 14.30:
Pastor Arne Kappelgaard
Onsdag den 2. december kl. 19.30:
Fællesmøde hos Lisbeth og Preben Schousboe,
Ballerup
Yderligere oplysninger: Arne Skjerning på
telefon 61 28 44 65

Kirke i en anderledes tid
Lige nu i skrivende stund, og når kirkebladet er
gået i trykken, så befinder vi os stadig i en usikker
corona-tid, og alle Måløv Kirkes gudstjenester og
arrangementer er foreløbigt aflyst.
Vi håber naturligvis, at det hele ser anderledes ud,
når de gudstjenester og arrangementer, der er omtalt i dette kirkeblad skal foregå, og at vi igen kan
mødes og være sammen.
Men vi ved det desværre ikke. Derfor bedes man
tage forbehold for, at planlagte gudstjenester og arrangementer kan blive aflyst.
Man kan følge os på kirkens facebookside og man
kan gå ind på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk og holde øje med, om der er aflysninger eller
andre vigtige meddelelser og nyheder.
Med venlig hilsen
Måløv Kirke

Adresser

Se også www.maalovkirke.dk

Sognepræst:
Lisbeth Hannibal (Studieorlov 1. juli-30. sept.)
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
Sognepræst:
Frede Jørgensen (1. juli-30. sept.)
Rastestedet 15, 3500 Værløse
Tlf. 29 32 22 28, e-mail: frj@km.dk

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Mandag-fredag kl. 9.00- 13.00
Kordegn:
Vakant
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: maaloev.sogn@km.dk

Kirketjener:
Janne Møller
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: jm@maalovkirke.dk
Organist:
Marlene Hauge
Tlf. 21 81 49 09, email: 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 10. september

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 13.30-15.00
Begynder 31. august

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
Familiespejd (3-6 år)
Ulveunger (1.-3. klasse)
Juniorspejdere og spejdere
(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

Sogneeftermiddage
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

•	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.

Menighedsrådsmøder

App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

Tryk: Dystan & Rosenberg. Oplag 4.250

Torsdag den 20. august kl. 19.00
Torsdag den 17. september kl. 19.00
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
Torsdag den 26. november kl. 19.00

