MÅLØV KIRKE
JANUAR 2016 - JUNI 2016
Nr. 1 - 34. årg.

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

kl. 16.00 Højmesse MA

3. jan. H3K søndag

kl. 10.00 Højmesse LH

10. jan. 1. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

14. jan.		
				

kl. 19.30 Fælleskirkelig
Gudstjeneste LH mfl.

17. jan. Sidste s.e.H3K kl. 10.00 Højmesse MA
24. jan. Septuagesima kl. 10.00 Højmesse LH

22. april Store Bededag kl. 11.30 og 13.00
				
Konfirmationer LH
23. april		
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ

24. april 4. s. e. påske
				

kl. 10.00
Konfirmation LH

30. april		
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer MA

1. maj 5. s. e. påske
4. maj Befrielses			
gudstjeneste

kl. 10.00 Højmesse MA
kl. 19.00 LH & FJ

26. jan.		
				

kl. 17.00 Gud & pasta
LH & EJ

5. maj Kristi himmel- kl. 10.00, 11.30 og 13.00
			
fartsdag
Konfirmationer LH

31. jan. Seksagesima
				
				

kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 17.00 Kyndelmissegudstjeneste LH & FJ

7. maj		
				

kl. 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH & EJ

7. feb. Fastelavn
				

kl. 10.00 Familieguds-	
tjeneste LH & EJ

8. maj 6. s. e. påske
				

kl. 10.00, 11.30 og 13.00
Konfirmationer MA

14. feb. 1. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

15. maj Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse LH

21. feb. 2. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

16. maj 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse LH

28. feb. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

22. maj Trinitatis

kl. 10.00 Højmesse LH

3. mar.		
				

kl. 17.00 Pizzaguds-
tjeneste LH & EJ

24. maj		
				

kl. 17.00 Gud & pasta
LH & EJ

29. maj 1. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

5. juni 2. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA
kl. 10.00 Familieguds-	
tjeneste/dåbsjubilæumsgudstjeneste LH & EJ

6. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse LH

13. mar. Mariæ
			
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse MA
20. mar. Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

12. juni 3. s. e. trin.
				
				

24. mar. Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse MA

19. juni 4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

25. mar. Langfredag
				

kl. 15.00 Liturgisk 		
musikgudstjeneste MA

26. juni 5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

27. mar. Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

Redaktion

28. mar. 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

3. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

Lise Bramsen, Ansvarshavende
Lisbeth Hannibal
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Kirsten Jørgensen
Kirsten Diemer
Lis Finderup Johansen

5. april		
				

kl. 17.00 Gud & pasta
LH & EJ

10. april 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

17. april 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA
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Deadline for næste nummer af kirkebladet
er mandag 25. april.

Ny organist i Måløv Kirke
Vores organist gennem 27 år - Niels Granvig - har ved udgangen af september søgt nye udfordringer andetsteds. Afskeden med Niels blev markeret med en reception i Sognegården, hvor sognets beboere, kirkens
kor og Niels’ kolleger fik lejlighed til at ønske ham held og lykke fremover.
Menighedsrådet har derfor haft stillingen slået op, og 21 personer valgte at søge på dette opslag. Efter at
have gennemlæst ansøgningerne blev 3 ansøgere inviteret til prøvespil og samtale, og resultatet af dette er,
at vi kan byde velkommen til vores nye organist Marlene Hauge, som er ansat fra 1. december.
Vi håber på et langt og frugtbart samarbejde med Marlene, og vi glæder os til at høre Marlene spille i
kirken. Ligesom sin forgænger skal Marlene også tage hånd om kirkens kor, så vi håber også, at korene vil
tage godt imod hende.
					
Peder Lund, næstformand.
Marlene fortæller her lidt om sig selv:
Jeg er født og opvokset i Vissenbjerg på Fyn som den yngste i en søskendeflok på 3. Da jeg var 9, blev jeg
meldt ind i Odense Pigegarde, hvor min søster allerede gik - og ligesom hende, valgte jeg at spille trompet.
Sideløbende med garderlivet sang jeg i kirkekoret i Vissenbjerg, og når vi stod og sang om søndagen, var
jeg meget imponeret over vores organist og begyndte at lege med tanken om, at det instrument skulle jeg
også lære at spille på – det krævede dog en del overtalelse at få mine forældre med på ideen. En uge efter
min 14 års fødselsdag havde jeg min første time på orgel, og siden er det gået slag i slag.
Efter gymnasiet blev jeg optaget på Løgumkloster Kirkemusikskole og fik min første organisteksamen i
2004. Jeg blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2009 og aflagde kandidateksamen
i maj 2015 som elev af Hans Ole Thers, organist i Helligaandskirken. Jeg har siden min eksamen haft et
barselsvikariat i Nørrevangskirken i Slagelse. Tidligere har jeg været ansat i Gelsted Kirke, Tarm Kirke,
Glostrup Sogn og Den Danske Kirke i Paris, hvor jeg også modtog undervisning i solistisk orgel hos Susan
Landale (Invalidekirken) og i improvisation hos Naji Hakim.
Ud over det klassiske orgelrepertoire beskæftiger jeg mig gerne med nyere musik og i særdeleshed med
improvisation - som nok er en af mine større passioner. Ideen om at skabe i sekundet og gå derhen hvor
musikken vil, giver god mening for mig og jeg bruger det både i salmespil og i egne kompositioner.
					
Marlene Hauge
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Noget for børn og deres familier
Babysalmesang for tidligere
deltagere

Lørdag den 5. marts kl. 10.00 og lørdag
den 21. maj kl. 10.00
Vi fortsætter vores nye tiltag med babysalmesang
for tidligere deltagere. 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, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger på
hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på
ej@maalovkirke.dk.

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag
den 14. 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. 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.

Gud & pasta

Tirsdag den 26. januar, tirsdag
den 12. april og tirsdag den 24. 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.

Familiefastelavnsgudstjeneste

Søndag den 7. 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 3. februar på tlf. 44 66 08 60 eller
mpj@km.dk.

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 3. 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 12. 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
2011 - 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, meget velkomne til at komme til denne gudstjeneste.
Vi mødes kl. 9.00 til fælles brunch i Sognegården.
Det er gratis at deltage, men af hensyn til maden
bedes man tilmelde sig senest den 9. juni på ej@
maalovkirke.dk.

Minikonfirmandundervisning

er rykket til mandage og begynder den 18. januar
kl. 14.00-15.30
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 leger, snakker,
laver forskellige kreative aktiviteter, spiller drama
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 fra 4. januar. Det
er gratis at deltage.

Indskrivning til konfirmation i 2017
Indskrivning af konfirmander for skoleåret 20162017 sker elektronisk via vores hjemmeside www.
maalovkirke.dk.
Indskrivning er kun mulig i uge 9.

Orienteringsmøder vedrørende
konfirmandundervisningen
i 2016 -2017

Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv inviteres til torsdag den 31.
marts 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 Østerhøj, inviteres
til torsdag den 7. april 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 2016-2017.
Elisabeth Jørgensen,
Lisbeth Hannibal og Michael Andersen
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Menighedsplejen
Årsmøde

Torsdag den 14. april kl. 19.00 afholder Menigheds
plejen 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!

Onsdag den 4. maj markeres
Danmarks befrielse
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 31. januar kl. 17.00 fejrer vi kyndelmissegudstjeneste 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 27. 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 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.
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Onsdag den 4. maj kl. 19.00 afholder vi som de sidste
to år, en befrielsesgudstjeneste i Måløv Kirke, hvor vi
mindes dem, der mistede livet, og hvor vi takker og
glæder os over at kunne leve i fred og frihed. Dette
markeres i kirken med læsninger, musik, sange og
salmer.
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården, hvor kirkens
organist Marlene Hauge og kirkens kor vil underholde med en vifte af forskellige forårssange. Pris for
kaffe/te og kage 20 kr.

Menighedsplejen

Sommeraftentur

Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år på
en sommeraftentur. Torsdag den 9. juni skal vi en
tur til Gilleleje, hvor Tove Udsholt vil være vores
guide. Vi skal bl.a. besøge Gilleleje Kirke og se kir-

keloftet, hvor mange jøder gemte sig under besættelsen.
Vi drikker kaffe i menighedshuset ved Gilleleje
Kirke. Læs mere om sommeraftenturen på www.
maalovkirke.dk i løbet af foråret.

Koncert
Nytårskoncert
Traditionen tro indleder Måløv Kirke det nye år
med en koncert, som finder sted søndag den 3. januar kl. 15.00, hvor kirkens nye organist Marlene
Hauge vil give sit bud på festligt fyrværkeri/musik
for orgel. Der vil være fest fra Bach til fransk champagne og med sikkerhed en improvisation eller to.
Der er gratis adgang.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Jeanett Ulrikkeholm er cand.mag. i fransk og italiensk og har i mange år undervist ved adskillige uddannelsesinstitutioner og i det danske erhvervsliv.
Der venter os en hyggelig eftermiddag med dejlige
tekster og musik.

Tirsdag den 12. januar kl. 14.30
Så er der igen lagt op til en Nytårskur med fest og farver! I år får vi besøg af selveste Tonny Landy,
der underholder med historien om sit farverige liv under titlen ”Fra Blokvogn til Den Kgl. Opera!” Tonny
Landy er operasanger og skuespiller. Han debuterede
den 1. februar 1959 som solist i Simon Rosenbaums
MusiCabaret og debuterede 1966 på Det Kgl. Teater
som Alfredo i La Traviata. Det førte senere til en fastansættelse ved teateret fra 1978 til 1994, hvor han har
medvirket i mere end 700 forestillinger.
Tonny Landy har gennem mange år dannet musikalsk
par med sin hustru, sangerinden Tove Hyldgaard.
Tonny Landy har været fast medlem af panelet i radioudsendelsen ”Spørg bare” – ligesom han har medvirket i en lang række TV-udsendelser og spillefilm.
Der vil – traditionen tro – blive serveret en velsmagende nytårsmiddag.Tilmelding i Sognegården fra den 8. december kl. 10.00 til den 6. januar.
Prisen er 200 kr. pr. person for middag og underholdning. Begrænset deltagerantal. Købte billetter refunderes ikke.
Tirsdag den 2. februar kl. 14.30
Jeannett Ulrikkeholm giver os et musikalsk foredrag
om Benny Andersen. Hvem er han, og hvad har han
at sige os i dag? Jeannett fortæller om Benny Andersens forfatterskab, og hun synger nogle af hans
sange. Hun drager paralleller til Halfdan Rasmussen, som var Benny Andersens gode ven.
Vi får desuden lejlighed til at synge med på fællessange akkompagneret af Jeannett på guitar eller guitarlut.
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Tirsdag den 1. marts kl. 14.30
Danmarks nye krimiforfatter Tom Thomasen, som
har været fængselsbetjent igennem 37 år, holder et
spændende og ikke mindst humoristisk foredrag
om livet i Københavns fængsler. Tom Thomasen er
bogaktuel med krimien ”Ringen er sluttet”.
Her følger et lille uddrag:
”Vaneforbryderen Ib sidder inde igen. Han er blevet
narret, og han er vred. På flugt fra fængslet sætter han
ud for at finde ud af, hvem der har stukket ham. På
sin vej møder han hælerkongerne Krabben og Ålen,
der begge kæmper for at regere over det københavnske hælermarked. Begge involverer ham i nye forbrydelser, der på mystisk vis er viklet ind i hinanden, og
som alle styres af en hemmelig bagmand, der tilsyneladende trækker i trådene.”
Alle arrangementerne er i Sognegården. Entré kr.
30,00 kr. hvor ikke andet er nævnt, som betales ved
indgangen.

Folkekirkens Nødhjælps Indsamling
Søndag den 13. 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.

Del med verdens fattigste kvinder
Delefilosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i
deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både
kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de
bibelske historier og i den gamle høstsang: ’Rev vi
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige
skal også være mæt.’

Se mere på www.sogneindsamling.dk
Tilmelding som indsamler til Elisabeth på ej@
maalovkirke.dk.

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling:
”Del med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal
vi investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
•	Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau.
•	Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på
lige fod med mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere.
•	Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn
dobbelt så gode chancer for at overleve.
•	Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder
og familier at få færre børn.

Foto: Tinbit Amare Dejene
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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 og 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 4 gange, vi mødes i foråret:

Fælleskirkelig gudstjeneste

I Evangelisk Alliances Bedeuge afholder vi igen i år
en fælleskirkelig gudstjeneste i Måløv Kirke. Torsdag den 14. januar kl. 19.30 mødes vi i kirken til
gudstjeneste, og bagefter er der hyggeligt samvær i
kirkens Sognegård. Indbyderne er katolikker, baptister og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne.

Den 26. januar kl. 19.30:
”Alt det lys vi ikke ser” af Anthony Doerr.
Den 23. februar kl. 19.30:
”Vilhelms værelse” af Tove Ditlevsen.
Den 29. marts kl. 19.30:
”De forhadte” af Christian Mørk.
Den 26. april kl. 19.30:
”Stadig Alice” af Lisa Genova.
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og Pernille Schmidt
(foredragsholder og forfatter)

Indre Mission

Fredag 18. marts kl. 14.30:
Sognepræst Joakim Hansen

Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård
med efterfølgende kaffe.

Fredag 29. april kl. 14.30:
Sognepræst Jens Henrik Jakobsen.
”Over alt” - tanker om Kristi Himmelfart

Fredag 29. januar kl. 14.30:
Sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen

Fredag 27. maj kl. 14.30:
Sognepræst Samuel Leth-Larsen

Fredag 26. februar kl. 14.30:
Regionsleder Kurt Kristensen

Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning tlf. 44 65 33 68, mobil 61 28 44 65.
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Menighedsråds
møder
Torsdag den 28. januar kl. 19.00
Torsdag den 10. marts kl. 19.00
Torsdag den 21. april kl. 19.00
Torsdag den 19. maj kl. 19.00

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 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: Marlene Hauge
Tlf. 44 60 07 71, e-mail: mh@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
Tlf. 24 65 37 64, e-mail: mn@maalovkirke.dk
Gravermedhjælper: Eva Sonne
Tlf. 24 65 38 80, e-mail: es@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 14.00-15.30

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

Spirekor
For 0-2. klasse

Onsdag kl. 16.30-17.30

Marlene Hauge

Børnekor
For 3.-4. klasse

Se hjemmesiden

Marlene Hauge

Kirkekor
Fra 5. klasse

Se hjemmesiden

Marlene Hauge

FDF

Mandag 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
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. 44 65 33 68

Koncerter
Musikgudstjenester
For alle

Se pressen og plakater i byen

Marlene Hauge

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

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

