MÅLØV KIRKE
MARTS-JULI 2013
Nr. 1 - 31. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen
EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse
24. mar. Palmesøndag Kl. 10.00 Højmesse MA
28. mar. Skærtorsdag Kl. 10.00 Højmesse MA
29. mar. Langfredag Kl. 15.00 Liturgisk musikgudstjeneste MA & NG
31. mar. Påskedag
Kl. 10.00 Højmesse LH
(Husk sommertid)
1. april 2. påskedag Kl. 10.00 Højmesse LH
7. april 1. s. e. påske Kl. 10.00 Højmesse LH
10. april Gud & pasta Kl. 17.00 LH & EJ
14. april 2. s. e. påske Kl. 10.00 Højmesse MA
21. april 3. s. e. påske Kl. 10.00 Højmesse MA
26. april St. Bededag Kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH
27. april
Kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ
28. april 4. s. e. påske Kl. 10.00 Højmesse LH
4. maj
Kl. 11.30
Konfirmationer MA
5. maj 5. s. e. påske Kl. 10.00 Højmesse MA
9. maj Kr. himmelfartsdag
Kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH
11. maj
Kl. 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ
12. maj 6. s. e. påske Kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer MA
19. maj Pinsedag
Kl. 10.00 Højmesse MA
20. maj 2. pinsedag Kl. 10.00 Højmesse MA
26. maj Trinitatis
Kl. 10.00 Familiegudstjeneste LH & EJ
28. maj
Kl. 10.30 Andagt på
Sønderhavens
Plejecenter LH
2. juni 1. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
9. juni 2. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse MA
16. juni 3. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
23. juni 4. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse MA
30. juni 5. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
7. juli 6. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
14. juli 7. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
21. juli 8. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse LH
28. juli 9. s. e. trin. Kl. 10.00 Højmesse MA
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Adresser
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 24 65 38 80,
e-mail: michaelag.andersen@gmail.com

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: gihe@km.dk
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00
Kordegn: Gitte Sørine Hergott
Tlf. 44 66 08 60, e-mail. gihe@km.dk
Kirketjener: Peter Jakobsen
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: pj@maalovkirke.dk
Organist: Niels Granvig
Tlf. 44 60 07 71, e-mail: ng@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
Tlf. 24 65 37 64, mn@maalovkirke.dk
Sognemedhjælper: 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
Kirkeværge: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76

Redaktion
Lisbeth Hannibal
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Lis Finderup Johansen
Lise Bramsen
Forsidebillede: Niels Granvig
Deadline for næste nummer af
kirkebladet er onsdag den 7. maj 2013.

Pauserne mellem ordene
Når vi nærmer os kærligheden og døden, det skønneste og det sværeste i livet,
så vil sproget og trangen til at vide og forstå den verden, vi er en del af, altid
komme til kort.
For vores ord vil aldrig nogensinde kunne beskrive hele virkeligheden fyldestgørende. Akkurat som det er svært at hævde, at der kun findes én måde,
hvorpå vi kan vide, hvad der er rigtigt og forkert.
Der er mange forskellige måde at forstå livet på, derfor findes der heller ikke
nogen helt objektiv viden.
Mener man alligevel at kende sandheden om livet, er man ofte længst væk fra
den. Og tror man, at man også træfsikkert kan sige, hvordan et andet menneske er, tager man ofte gruelig fejl.
Det er godt nok at tro, at man ved, så længe man skriver sig bag øret, at det
bare er noget, man tror, sagde teologen Bent Falk en gang.
Alligevel forsøger vi at nærme os såvel kærligheden og døden med ord, men
det eneste sprog, der kan det, er religionens billeder, symboler og riter, som
kan hjælpe os på vej gennem både det svære og det underfulde liv. Symbolerne gør det muligt at sige noget om det, som principielt er uudsigeligt, og i
symbolerne relateres man til Guds verden. Livets mysterium og gådefuldhed.
I Kieslowski første dekalogfilm omkommer den smukke begavede dreng Pawel, da han går gennem isen en kold vinteraften. Redningsmandskabet arbejder længe og intenst for at finde Pawel. Mange mennesker er kommet til for at
følge dramaet på liv og død. Stille ser de på redningsarbejdet. Da Pawels kolde
døde krop til sidst bliver trukket op af det iskolde vand, knæler alle i tavshed.
Man fornemmer, at Kieslowski vil sige, at mennesket ikke bliver religiøst, men
at det er uhelbredeligt religiøst. At vi er udrustet med et slags religiøst anlæg.
For i stilheden og tavsheden, når ordene har udspillet deres rolle, er man tæt
på det uudsigelige eller det hellige, som helt usentimentalt kommer til udtryk
i den tavse, knælende menneskemængde.
Selvfølgelig er ord vigtige. Ved hjælp af dem kan vi mødes, oplevelser og livserfaringer kan deles og blive til fortællinger og minder.
For uden ord bliver virkeligheden endnu mere skræmmende stum, og stærke
oplevelser vil stå tilbage og give til tider traumatiske erfaringer, hvis oplevelserne ikke bliver formuleret. Det første skridt på vejen er altid at sætte ord på
det svære, smertefulde og tunge.
Ved hjælp af ord kan vi komme videre gennem såvel sorgens som glædes
landskab.
Ordene er vigtige, og det er godt, at fortællingerne får liv og plads. Og så alligevel - selv om ordene kan meget - så standser de ligesom ved en grænse, hvor
vores tanker og følelser går videre. Bevidstheden og tankerne bliver ordløse.
Ordene slår ikke til over for livets dybeste oplevelser. Det man gerne vil sige
formår de almindelige ord ikke.
Vi har brug for ord for at leve, men ord kan også blive slidte, lukkede og døde.
Det mest skræmmende er, når autoriteter vælger de ord, som må bruges, og
bestemmer, hvilke ord, der er forbudte.
Men der er ord, der peger ud over sig selv mod det ordløse og bliver til et vindue mod det grænseløse, åbninger mod det ubegribelige og uendelige.
Og det er, hvad de religiøs-poetiske ord og symboler formår.
Nogle år tilbage mistede jeg en nær ven.
Nogle måneder før han døde, sendte han mig et brev, hvor han citerede Ludvig Feilberg, tegner, livsfilosof og naturelsker.
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Feilberg kommer ind på den tanke, at livsindsigt eller visdom handler om poesi og stilhed, at de dybeste indsigter ofte kommer til os, når vores bevidsthed og ord falder til ro, når vi betragter og sanser
naturen.
Hvilen og roen giver plads for stilheden, uendeligheden og Gud.
”Når man står længe nok og betragter naturen, om
det så er sommer eller vinter, så falder tankerne ofte
til ro. Umiddelbart er det, som om man ikke tænker
på så meget. Tankerne er trætte af at vende sig mod

noget. Og det er som om man hviler sig i intetheden, og man føler sig hjemme. Tit står man og ser
ud, og der er ikke den bitterste tanke i en. Ikke altid ved man, hvorfor man står og kigger så intenst.
Måske man efter et øjeblik slår blikket ned og læser
i en bog eller kigger på en flue i stuen. Men så er der
alligevel noget, der fører én tilbage til vinduet. Og
det er, som om man ser noget i denne intethed, ja
underligt nok så overordentlig meget.”
Michael Andersen

Noget for børn og deres familier
Gud & pasta

Minikorstævne

Onsdag den 10. april er der igen Gud & pastagudstjeneste i Måløv Kirke kl. 17.00
Gudstjenesten vil
som altid være
børne- og familievenlig, men naturligvis er alle, der
har lyst, meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten spiser vi
spaghetti og kødsovs i Sognegården. Det koster 20
kr. pr. voksen og er gratis for børn. Skulle man have
tid og lyst, serverer vi også en kop kaffe/te til de
måske lidt trætte forældre.

i Måløv Sognegård lørdag den 8. juni 9.30 – 13.30
Det er sjovt at være til korstævne: møde andre
børn, finde nye venner, der har samme interesse
som en selv, møde nye dirigenter, der gør tingene
på en anden måde og synge ny, sjov musik.
Alt det bliver der mulighed for hos os selv, når vi
åbner dørene for korbørnene fra Smørum lørdag den 8. juni. Heidi Buch, organist og korleder,
kommer med sine børn og synger sammen med
spire- og børnekor fra Måløv. Lige som på de store
stævner skal vi lave en masse sjove sange, danse og
bruge kroppen på sjove måder. Korbørnene møder med deres madpakke kl. 09.30 i Sognegården
og synger med passende pauser til kl. 13.00, hvor
der er åben værkstedskoncert. Alle er velkomne til
koncerten. Skulle der være nogle børn, der havde
lyst at deltage, kontakter man blot Niels Granvig i
Sognegården.

Familiegudstjeneste med 5 års
dåbsjubilæum
Søndag den 26. maj kl. 10.00 inviterer vi til familiegudstjeneste med 5 års dåbsjubilæum. Børn i Måløv Sogn, der blev
døbt for 5 år siden, dvs. i hele 2008,
og uanset hvor man blev døbt, inviteres med brev til at komme og fejre
deres 5 års dåbsjubilæum. Men naturligvis er alle, der har lyst, meget,
meget velkomne til denne familiegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der en let frokost i Sognegården.
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Pernille Tjørnemark og Niels Granvig

Babysalmesang
Nyt hold begynder torsdag den 4. april 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 til sognemedhjælper Elisabeth Jørgensen
på e-mail ej@maalovkirke.dk.

Legestue
Legestuen er et socialt mødested for små børn og
deres forældre eller barnepiger. Legestuen mødes
hver tirsdag kl. 10-12 i Sognegårdens kælder. Børnene leger, og de voksne får mulighed for en sludder
og hyggeligt samvær. Det er gratis at være med, og
Kirken byder på te, kaffe og frugt. Flere oplysninger
på Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk

Orienteringsmøder og indskrivning til konfirmation i 2014
Kommende konfirmander og forældre fra Måløv
Skole inviteres tirsdag den 11. juni kl. 19.00. Kommende konfirmander og forældre fra Østerhøjsko-

len inviteres tirsdag den 18. juni kl. 19.00. Kommende konfirmander og forældre fra Måløv Sogn,
som IKKE går på en af de ovennævnte skoler, bedes
møde op den aften af de to nævnte, der passer.
Begge gange foregår det i Måløv Kirkes Sognegård,
Liljevangsvej 38A. Orienteringsmøderne og konfirmandindskrivningen gælder for elever i 7. klasse i
Måløv Sogn, som ønsker at gå til konfirmandundervisning i 8. klasse i skoleåret 2013-2014.
Med venlig hilsen
Elisabeth Jørgensen, Lisbeth Hannibal
og Michael Andersen

Menighedsplejen
Årsmøde
Torsdag den 11. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter
om det forgangne år, regnskab gennemgås, og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når
det formelle er vel overstået, bydes der på hygge,
snak, ost og rødvin.

Sommeraftentur til Mosegaarden
Torsdag den 13. juni
er der sommeraftentur
med Menighedsplejen.
Vi tager til museet på
Mosegaarden der danner ramme om lokalhistorien i Furesø Kommune. Ved rundvisningen blandt museets mange
spændende ting, ser vi bl.a. den nye permanente
udstilling, der for første gang viser den samlede historie fra Farum og Værløse.
Vi mødes ved museet kl. 18.45. Adressen er Skovgårds Alle´ 37, 3500 Værløse. Bus 151 har stoppested lige ved museet, men vi er flere der har bil, så
et lift kan derfor arrangeres. Vi slutter aftenen med
hygge, kaffe og kage i haven hos Kirsten og Frede
Jørgensen, som bor lige ved museet.
Tilmelding på Måløv Kirkes kontor eller tlf. 44 66
08 60 senest den 6. juni 2013. Betaling ved tilmelding eller snarest derefter. Pris 25 kr. pr. person.

Sognerejse til Assisi
2.–6. september
Sognerejse med
pastor Frede Jørgensen og organist Elsebeth Dilling-Hansen som
rejseledere.
Unitas Rejser er
arrangør af turen,
og broder Theodor, som nu bor i
Assisi, men som
oprindelig er dansk, vil guide deltagerne på helt
usædvanlig vis i Frans’ fodspor. Under opholdet
bor vi på Suore Angeline, hvor vi spiser morgenog aftensmad (med vin). I løbet af dagene vil vi
vandre rundt i de små, maleriske gader i Assisi og
besøge steder af betydning for Frans’ liv. I prisen er
der også inkluderet en udflugt til Santa Maria degli
Angeli og til grotterne, hvor Frans søgte ensomheden, samt en heldagstur med frokost til Alvernerbjerget, hvor Frans fik Kristi sårmærker. Vi deltager
sammen med munkene i en procession fra kirken
til stigmatiseringskapellet. Under opholdet er der
mulighed for at deltage i katolske messer med nonne-og munkesang, ligesom der er hygge, samvær og
fællesskab med sang hver aften.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 6.495 kr.
Pris pr. person i enkeltværelse: 6.995 kr.
Program fås ved henvendelse i Sognegården, Liljevangsvej 38 A.

5

Tilskud til oplevelser med familien
Måløv Sogns Menighedspleje giver nu som noget
nyt økonomisk dårligt stillede familier i Måløv
Sogn mulighed for at ansøge om tilskud til at få
nogle oplevelser med familien. Ansøgningsskema

kan hentes på Kirkens kontor hele året. Hvis man
kommer i betragtning, vil det økonomiske tilskud
bestå af eksempelvis et gavekort til Zoo i København, Tivoli, en biograftur eller lignende.

Menighedsråd
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 4. april kl. 19.00
Torsdag den 16. maj kl. 19.00

Bagerst:
Gustav Blomberg
Peder Lund
Lisbeth Hannibal (Præst)
Hans-Henrik Nielsen
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Judy Skov Skjerning
Michael Andersen (Præst)
Bente Elise Andersen
Bruno Wolff
Ruth Smith Steensboe

Siddende forrest:
Lise Bramsen
Kirsten Lyskjær Jørgensen
Kirsten Diemer
Else Rasmussen

Påsken i Måløv Kirke
Palmesøndag den 24. marts kl. 10.00
Højmesse ved Michael Andersen
Skærtorsdag den 28. marts kl. 10.00
Højmesse ved Michael Andersen
Langfredag den 29. marts kl. 15.00
Passionsgudstjeneste ved Michael Andersen
Påskemorgen søndag den 31. marts kl. 10.00
Opstandelsesgudstjeneste ved Lisbeth Hannibal

Passionsgudstjeneste
Langfredag den 29. marts
kl. 15.00
Michael Andersen læser
op fra Lidelseshistorien,
og organist Niels Granvig
spiller fransk barokmusik
og passionsmusik med
assistance af operasanger
Signe Asmussen.

2. påskedag den 1. april kl. 10.00
Højmesse ved Lisbeth Hannibal

Måløv Indre Mission
Holder møder i Måløv
Sognegård flg. datoer.
Der er gratis adgang.
Fredag 22. marts kl. 19.30:
Fritidsforkynder Erik Friberg.
Lørdag 6. april kl. 19.00 i Bethesda:
“Syng den igen”
Fredag 19. april kl. 19.30:
Civilingeniør Lars Hvam.
Fredag 24. maj kl. 19.30:
Storbysekretær Henrik Boje Jensen
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder 4. april

Torsdag kl. 10.00

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

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 10.00-12.00

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse
Begynder igen 27. august

Tirsdag 14.00-15.30

Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72
ej@maalovkirke.d

Spirekor
For 0-2. klasse

Onsdag kl. 16.30-17.30

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

Børnekor
For 3.-4. klasse

Onsdag kl. 15.15-16.15

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 15.00-16.15
Samt søndag efter højmesse til kl.12

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

FDF

Onsdag aften

Christine Schaff, Tlf. 22 25 67 46
sok@fdf.dk

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

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. 22 79 70 04

Indre Mission
For alle

Arne Skjerning
Tlf. 44 65 33 68

Koncerter
Musikgudstjenester
For alle

Se pressen og plakater i byen

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
ng@maalovkirke.dk

Sogneeftermiddag
For alle

Begynder igen til oktober

Gustav Blomberg
Tlf. 44 97 16 70

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 yderlige informationer, kan du kontakte den person, der står for den enkelte aktivitet,
eller se på Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.
App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

