MÅLØV KIRKE
FEBRUAR-JUNI 2015
Nr. 1 - 33. årg.

Prædikantliste
2. maj		
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ

3. maj 4. s. e. påske
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer MA

4. maj Befrielses			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & FJ

kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste LH & FJ

9. maj		
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ

kl. 10.00 Højmesse MA

10. maj 5. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

15. feb. Fastelavn

kl. 10.00 Højmesse MA

22. feb. 1. s. i fasten:
				

kl. 10.00 Familiegudstjeneste fastelavn LH & EJ

24. feb.
				

kl. 10.30 Andagt Søn-		
derhavens Plejecenter LH

14. maj Kristi himmel			
fartsdag
				
16. maj		
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH
				
kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ

17. maj 6. s. e. påske
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer MA

19. maj Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

24. maj Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

25. maj 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

31. maj Trinitatis

kl. 10.00 Højmesse MA

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

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse
1. feb. Septuagesima kl. 10.00 Højmesse LH
				
				
8. feb. Seksagesima

1. mar. 2. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

8. mar. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

12. mar.		
				

kl. 17.00 Pizzagudstjeneste LH & EJ

15. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse MA

17. mar. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

22. mar. Mariæ
			
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse LH

7. juni 1. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA
Familiegudstjeneste/ 		
dåbsjubilæumsguds-		
tjeneste
kl. 10.00 LH & EJ

29. mar. Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

14. juni 2. s. e. trin.
				
				
				

2. april Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse MA

21. juni 3. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

3. april Langfredag
				
				

kl. 15.00 Liturgisk 		
musikgudstjeneste
MA & NG

23. juni		
				

kl. 10.30 Andagt Søn-		
derhavens Plejecenter LH

5. april Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

28. juni 4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

6. april 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

12. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

19. april 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

21. april		
				

kl. 10.30 Andagt Søn-		
derhavens Plejecenter LH

26. april 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

1. maj Store Bededag kl. 10.00, 11.30 og 13.00
				
Konfirmationer LH
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Lise Bramsen, Ansvarshavende
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Kirsten Jørgensen
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Lis Finderup Johansen
Deadline for næste nummer af kirkebladet
er mandag 27. april.

Dejlig er jorden!
”Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang, aldrig forstummer tonen fra
himlen, i sjælens glade pilgrimssang”. Sådan står 2. vers af salmen ”Dejlig er jorden” skrevet på det meget
smukke quiltede vægtæppe, som Måløv Quilterne har skænket Måløv Kirkes Menighedsråd, og som også
pryder dette kirkeblads forside.
Måløv Quilterne har gennem de sidste 20 år fra september til maj mødtes hver anden mandag i Sognegården, og gennem de 20 år er det blevet til en del fælles quiltede projekter.
I 1996 skænkede Måløv Quilterne Menighedsrådet det første vægtæppe. Vægtæppet har hængt i salen,
men har nu fundet en anden plads i Sognegården. Vægtæppet blev skænket i anledning af, at Måløv Kirke
fik en ny kirkeklokke. Da Måløv Quilterne havde 10 års jubilæum i 2004, blev endnu et vægtæppe quiltet.
Det har sin faste plads ved trappen til nederste etage i Sognegården. Vægtæppets motiver er taget fra bylivet i Måløv.
I 2007 var fællesprojektet at sy en ny alterbort til kirken. Inspirationen til alterborten er fundet i kirkens sidealterniche, hvor der er et billede af Jomfru Maria med Jesusbarnet på armen. Yderst er nichen dekoreret
med den bort, som har inspireret Måløv Quilterne til at sy alterborten. Alterborten er i brug i de måneder
af året, hvor der er mindst sol, og hvor der derfor ikke er så stor risiko for, at den farverige bort skal falme.
I forbindelse med Måløv Quilternes 15 års jubilæum i 2009 lavede man i fællesskab 40 meget smukke dækkeservietter til de ældre borgere i byen, der modtog deres mad fra hjemmeplejen. Da Hospice Søndergård
stod færdigbygget og blev taget i brug i 2010, var det store fællesprojekt at skabe nogle store og farverige
vægtæpper, der kunne illustrere de fire årstider. Det blev til nogle meget smukke vægtæpper, smukt dekoreret med hjerter i årstidernes farver, der blev skænket til Hospice Søndergård i 2011, og som naturligvis
stadig kan betragtes på hospicet.
I oktober 2014 i forbindelse med Måløv Quilternes 20 års jubilæum fik Menighedsrådet som nævnt skænket det nye og meget smukke vægtæppe, som nu hænger i salen i Sognegården. Gaven var en markering af
jubilæet, men også i høj grad en tak for lån og fortsat lån af Sognegården.
Tanken med vægtæppet var, at det skulle illustrere Måløv Sogn og By. Det skulle have relationer til kirken,
men også til selve byen og omegnen. Hver enkelt, der skulle bidrage til tæppet, skulle lave en blok med
det, som de syntes kunne illustrere Måløv Sogn og By. Det er blevet til mange forskellige og meget smukke
blokke. På vægtæppet fornemmes årstidernes skiften, men også kirkens store højtider - jul, påske og pinse
samt livet fra vugge til grav. Et flot hejst Dannebrog symboliserer Danmark, men viser og understreger
samtidig alle de festlige kirkelige handlinger, vi har i kirken, og ikke mindst troen på opstandelsen og det
evige liv. Måløv Kirke og et udsnit af alterborten er naturligvis med og – skulle man næsten tro - korset
fra kirkens røde og meget sjældent brugte messehagel. Egetræet, der står ved kirkens parkeringsplads, har
fået en fremtrædende plads i vægtæppets midte. En barnevogn henviser til legestuen i Sognegården, til
byens dagplejere og børneinstitutioner. På vægtæppet er også placeret den skulptur, som står lige uden for
Børnehuset ”Måløv By” på Liljevangsvej. En gård og dyrene omkring er selvfølgelig Grantoftegård. Halloween er kommet med, symboliseret med et græskarhoved. Måløv Quilterne selv er repræsenteret med en
sakse-fugl og en garntrisse med en nål.
Som ”Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang” illustrerer vægtæppet på
smukkeste vis med sine mange symboler, at det netop er sådan, det er. Tider kommer og går, og slægt
følger efter slægt i Måløv Sogn og By. Nogle forhold ændres og består ikke mere, andre forhold gør og vil
fortsætte med at være en fast forankret del af byen og byens liv. Nu hænger vægtæppet så og pryder salen i
Sognegården, skabt af Måløv Quilternes flittige og dygtige hænder. Kom ind i Sognegården og betragt selv
vægtæppet. Måske du kan se andet og mere i vægtæppets mange fine billeder end dem, der her er beskrevet, og måske et af billederne gør større indtryk end andre. Alle er i hvert fald velkommen!
Lisbeth Hannibal
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Noget for børn og deres familier
Fastelavnsgudstjeneste

Bemærk at denne er rykket en uge pga. vinterferien.
Søndag den 22. februar kl. 10.00 fejrer vi fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Vi håber at
se rigtig mange udklædte børn og voksne til denne
familie- og børnevenlige gudstjeneste.
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 18. februar på tlf. 44 66 08 60 eller
mpj@km.dk.

BABYBANDET

Søndag den 19. april kl. 15.00 får vi besøg af Babybandet i Sognegården. Babybandet spiller for børn i
alderen 0–5 år, deres søskende, forældre og bedsteforældre. Kom og oplev en forrygende familiekoncert
med fest, farver og sæbebobler. Billetter à 20 kr. kan
købes på kirkekontoret fra mandag den 16. marts.
Læs mere om Babybandet på www.maalovkirke.dk

Legestue
Gud & pasta

Tirsdag den 17. marts kl. 17.00 og tirsdag den 19.
maj 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 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.

Legestuen er et socialt mødested for små børn og
deres hjemmegående 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.

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 12. marts 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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Noget for børn og deres familier
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 2010 - uanset, hvor de 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 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 10. juni.

Orienteringsmøder og indskrivning til konfirmation i 2016
Kommende konfirmander og deres forældre fra
Måløv Skole inviteres til
tirsdag den 26. maj kl. 19.00.
Kommende konfirmander og
deres forældre fra Østerhøjskolen
inviteres til torsdag den 28. maj
kl. 19.00.
Kommende konfirmander og deres 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 2015-2016.
Elisabeth Jørgensen, Lisbeth Hannibal
og Michael Andersen

Koncert
Søndag den 1. marts kl. 15.00 kommer der internationalt besøg til Måløv Kirke.

visning ud fra holdningen om, at spiller man musik
sammen, kriges man ikke!

Det er lykkedes at få oboist Henrik Goldschmidt
og hans Middle East Peace Orchestra til Måløv. Orkestret er sammensat af musikere med baggrund
fra både jødisk, muslimsk og kristen baggrund og
der kan derfor med god ret trækkes paralleller med
den verdenskendte dirigent Daniel Barenboims orkester West-Eastern Divan Orchestra.

Læs mere om koncerter og andre aktiviteter på kirkens hjemmeside

Henrik Goldschmidt er kendt ikke kun som en
fantastisk musiker men også for sit store og engagerede arbejde for at få folk til at enes. MEPO har
haft et væld af koncerter med Henrik som leder.
Fremover vil han bruge mere tid på sit arbejde på
Goldschmidts Akademi på Nørrebro, hvor børn af
alle trosretninger kan modtage gratis musikunder-
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Menighedsplejen
årlige julemarked, hvor overskuddet går til uddeling af julehjælp i Måløv Sogn. Alle, der har lyst, er
velkomne til at være med - også bare for hyggens
skyld. Vi byder på kaffe/te og hjemmebagt kage.
Kontakt Else Rasmussen på tlf. 4497 9102 for at høre
nærmere.

De gemte jødebørn

Foredrag torsdag den 5. marts kl. 19.30
Efter befrielsesgudstjenesten sidste år fik vi nogle
glimt af Tove Udsholts spændende livshistorie. Vi
hørte om hendes jødiske bedsteforældre, der stammer fra Rusland, men som i 1897 flygtede under
en voldsom jødeforfølgelse, først til Stockholm og
derefter til København, og om hvordan hun i oktober 1943 sammen med sin mor og mange andre tilbragte fire-fem nætter på et høloft i Gilleleje på flugt
fra tyskerne. Moderen kom med en båd til Sverige,
mens Tove blev hos en fiskerfamilie i Gilleleje. Nu
kommer Tove atter til Måløv og fortæller på sin egen
levende og medrivende måde videre om sin fantastiske tilværelse dengang og senere i livet. Pris for kaffe/
te og kage 20 kr.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 1. februar kl. 17.00 fejrer vi 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 aftensmad og hyggeligt samvær i Sognegården. Af hensyn til maden bedes man tilmelde
sig på kirkens kontor 44 66 08 60 eller på mpj@km.dk
senest den 28. januar.
Menighedsplejen og Menighedsrådet

Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag kl. 13–16 i Sognegården (Undtagen
1. mandag i måneden) Vi mødes hver mandag fra
september til april for at producere ting til vores
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Menighedsplejen
Årsmøde

Torsdag den 23. 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!

Mandag den 4. maj markeres
Danmarks befrielse

Mandag den 4. maj er det 70 år siden, vi kl. 20.35
modtog radiobudskabet fra London, at vi var blevet
befriet fra den tyske besættelsesmagt, og at vi atter var
et frit folk i et frit Danmark. Der er færre og færre,
der kan huske det, men det giver stadigvæk mening at
markere befrielsen med lys og festgudstjeneste. Derfor holdes der i år den 4. maj kl. 19.00 en kort gudstjeneste i Måløv Kirke, hvor vi mindes dem, der satte

livet til, og hvor vi takker og glæder os over at kunne
leve i fred og frihed. Dette markeres med læsninger,
lystænding, musik, sange og salmer.
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får kaffe
og kage og lytter til frihedsbudskabet. Der vil også
være lejlighed til at synge sammen og dele sine eventuelle beretninger fra krigens tid med hinanden.
Vi håber på en hyggelig og rar aften sammen i frihedens, lysets og fællesskabets skær. Pris for kaffe/
te og kage 20 kr.

Sommeraftentur

Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år på
en sommeraftentur. Onsdag den 17. juni skal vi en
tur til Vallensbæk kirke og derefter Brøndbyvester
Kirke, hvor vi også vil drikke vores aftenkaffe sammen. Læs mere om sommeraftenturen på www.
maalovkirke.dk i løbet af foråret.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Tirsdag den 3. februar kl. 14.30 i Sognegården
Så er det lykkedes os at få besøg af den folkekære
Allan Mylius Thomsen, der med sin vanligt levende
og hyggelige fortællemåde vil give os et indblik i det
historiske København.
Er der nogen der kan sit stof om København, så er
det Allan Mylius Thomsen. En sand guldgrube af
spændende og interessante emner, der øses af.
Tirsdag den 3. marts kl. 14.30 i Sognegården
Vi glæder os til at få besøg af én af de største nulevende bidragsydere til den danske sangskat, Jens
Rosendal, der har ikke mindre end 11sange med i
Højskolesangbogen.
Jens Rosendal, der lever helt ude ved Vadehavet,
holder af at gå derude i vandet, eller sidde på sin
private bænk og se udover marsk og vand. Mød
ophavsmanden til bl.a. den dejlige forelskelsessang
”Du kom med alt det, der var dig”.

Aften arrangementer

Torsdag den 26. februar kl. 19.30 i Sognegården
Igen i år får vi besøg af Louise Schouws teater. Denne gang i Sognegården, hvor vi kommer til at opleve
et muntert stykke om kærlighed til livet i alle aldre
under titlen ”Alder ingen hindring!”

Torsdag den 19. marts kl. 19.30 i Sognegården
Den tidligere administrerende direktør i Nordisk
Fjer koncernen, Anders Wejrup, beretter om, hvordan han på egen krop mærkede hele skandalen om
Nordisk Fjer.
Anders Wejrup giver os et par hæsblæsende timer
i selskab med storsvindleren Johannes Petersen og
hans fantasiverden.
Pris 30 kr. pr. person pr. arrangement.

Billetter à 30 kr. kan købes på kirkekontoret fra 3.
februar kl. 10.00.
OBS: Begrænset antal pladser grundet scenen.
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Øvrige arrangementer
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, kærligheden, nuet, om
alt det, der ligger udenom og midtimellem, men
indimellem også om så meget andet.
Vi vælger sammen de bøger, der skal læses, og vi
har valgt at læse følgende bøger de 3 gange, vi mødes i foråret:
Den 24. februar kl. 19.30:
”En plus en” af Jojo Moyes,

Folkekirkens Nødhjælps
Indsamling

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. Igen i år er det os, 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 at samle nogle penge ind til et
godt 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 til Elisabeth på ej@maalovkirke.dk.

Den 24. marts kl. 19.30:
”Profeterne i evighedsfjorden” af Kim Leine,
Den 28. april kl. 19.30:
”Disse øjeblikke” af Herbjørg Wassmo,
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og Pernille Schmidt
(foredragsholder og forfatter)

Sorggruppe i Måløv Sogn

I Måløv Sogn er der nu taget initiativ til at starte
en sorggruppe. Det er svært at miste et menneske,
man holdt af, og derfor kan det være en stor hjælp
at være med i en sorggruppe, hvor man fortæller,
lytter til hinanden og støtter hinanden. I sorggruppen deles tanker og følelser, der opstår i forbindelse
med tabet. Sorgen forsvinder ikke, men ved at dele
den med andre, der er i samme situation, kan den
måske blive en lille smule lettere at bære. Erfaringer
viser dog, at det er gavnligt at vente mindst 3 måneder, før man begynder i en sorggruppe. Sorggruppen er ment som et tilbud til alle voksne, der har
mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefælle/
kæreste eller et barn/barnebarn. Hvis du er interesseret i at være med i sorggruppen eller blot ønsker
at vide noget mere om initiativet, kan du læse mere
på www.maalovkirke.dk.

Husk

• at der er højmesse hver søndag kl. 10.00.
•	at følge med på kirkens hjemmeside
www.maalovkirke.dk.
•	at der ligger foldere i Sognegården, som
omtaler alle de mange forskellige aktiviteter.
• at vi er på Facebook.

Dansk Flygtningehjælps
indsamling november 2014

Igen i år blev det til et rigtig flot resultat ved indsamlingen i Måløv. Der blev samlet godt 37.000
kr. ind, hvilket indsamlingsleder Benny Nielsen er
rigtig godt tilfreds med. Tak for alle bidrag.
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Menighedsråds
møder
Torsdag den 29. januar 2015
Tirsdag den 10. marts 2015
Torsdag den 30. april 2015
Torsdag den 21. maj 2015

Indre Mission
Mødested: Måløv Sognegård. Gratis adgang.
Fredag den 30. januar kl. 14.30:
Sognepræst Arne Kappelgaard.
Fredag den 27. februar kl. 14.30:
Storbysekretær Henrik Boje Jensen.
Fredag den 27. marts kl. 14.30:
Sognepræst Joakim Hansen.
Fredag den 24. april kl. 14.30:
Sognepræst Niels Jørn Fogh.
Fredag den 29. maj kl. 14.30:
Rektor for DBI Børge Haahr Andersen.
Yderligere oplysninger:
kontakt Arne Skjerning 4465 3368.

Frans af Assisis bøn:
Herre! Gør mig til redskab for din fred.

For den, der giver, skal få,

Hvor der er had, lad mig bringe kærlighed,

den, der tilgiver, skal tilgives.

Hvor der er ufred, lad mig bringe tilgivelse.

den, der dør, skal fødes til evigt liv.

Hvor der er uenighed, lad mig bringe enighed.
Hvor der er tvivl, lad mig bringe tro.
Hvor der er misforståelse, lad mig bringe sandhed.
Hvor der er fortvivlelse, lad mig bringe håb.
Hvor der er sorg, lad mig bringe glæde.
Hvor der er mørke, lad mig bringe lys.
Oh Herre! Hjælp mig så jeg ikke forlanger,
at blive trøstet, men at trøste,
at blive forstået, men at forstå
at blive elsket, men at elske.
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Amen

Hvem kaldte på Erantis
1.	Hvem kaldte på erantis,
hvem hjalp min vintergæk?
Et vintergemt Atlantis
har kastet sneen væk
Hvem gav dem mod og tro,
fortalte dem i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.

4. Er troens frø den smule,
vi mætte kaster væk?
Så se til himlens fugle,
til havens vintergæk.
Hvem gav dem mod og tro,
fortalte dem i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.

2. Nu står de dér fornøjet
som mørkets dementi,
har smidt alt vintertøjet,
skønt haven er i hi.
Hvem gav dem mod og tro,
fortalte dem i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.

5. Vær stærk! Lad troen lyse
erantis-glad og gul.
Skønt hjerterne kan fryse,
forlad de banges skjul.
Gud gir dig mod og tro,
fortæller dig i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.

3. Jeg tror, de ikke ænser
de kolde hjerners syn,
men sprænger snævre grænser
med frydegule lyn.
Hvem gav dem mod og tro,
fortalte dem i mørket:
Hold ud! Bliv ved at gro.

Adresser

Niels Johansen
2008, 2010

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-fredag kl. 10.00-14.00
Kordegn: Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: mpj@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, e-mail: mn@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: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang

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

Torsdag 14.15-15.45

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

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

Torsdag kl. 15.30-16.30

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

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 16.45-18.00

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

FDF

Mandag kl. 17.00-18.30

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
Lohse@fdf.dk
Christine Schaff, Tlf. 22 25 67 46
sok@fdf.dk

Onsdag kl. 18.30-20.30
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. 22 79 70 04
Mødested: Spejderhytten Kratvej 5,
Måløv.

Indre Mission
For alle

Se omtale inde i bladet

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

Se datoer og omtale inde i bladet

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.
QR til vores hjemmeside:
Tryk: Rosenberg Bogtryk. Oplag 4.250

App til øret til væggen:

