MÅLØV KIRKE
JULI 2016 - DECEMBER 2016
Nr. 2 - 34. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen;
FJ Frede Jørgensen, NN Ny præst
EJ Elisabeth Jørgensen, MH Marlene Hauge
3. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

10. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

17. juli

8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

24. juli

9. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

31. juli

10. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

7. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

14. aug. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

21. aug. 13. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

27. aug. Konfirmation kl. 11.30 LH
28. aug. 14. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

4. sep. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

11. sep. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse NN

18. sep. 17. s. e. trin.
				

kl. 10.00 Høstgudstjeneste LH & FJ

25. sep. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse NN

29. sep. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

2. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

9. okt. 20. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

11. okt. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

16. okt. 21. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse NN

23. okt. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

30. okt. 23. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse NN
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6. nov. Allehelgens
			
dag

kl. 10.00 Højmesse LH

13. nov. 25. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse NN

20. nov. Sidste søndag
			
i kirkeåret
kl. 10.00 Højmesse MA
27. nov. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00 Højmesse
LH & FJ

1. dec. Gudstjeneste
			
med Fredslyset kl. 19.00 LH & FJ
4. dec. 2. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

11. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

13. dec. Jule			
Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

15. dec. De ni
			
læsninger

kl. 19.00 LH & EJ

18. dec. 4. s. i adv.kl.

kl. 10.00 Højmesse NN

24. dec. Juleaften
				
				
				
				

kl. 10.00 MA
kl. 11.15 MA
kl. 13.00 LH
kl. 14.15 LH
kl. 15.30 LH

25. dec. Juledag

kl. 10.00 Højmesse LH

26. dec. 2. juledag

kl. 10.00 Højmesse NN

1. jan. Nytårsdag

kl. 16.00 Højmesse MA

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 24. oktober

Menighedsrådsvalg i Måløv 2016
Til efteråret skal der være valg til menighedsrådet i Måløv.
Menighedsrådsvalg finder kun sted hvert 4. år, så det er med at gribe muligheden for at komme med nu.
Der bor 8.945 personer i Måløv sogn, hvoraf 6.530 er medlemmer af folkekirken
Der skal vælges 11 medlemmer af folkekirken til at sidde i rådet og blandt andet være med til:
• at administrere kirke og kirkegård.
• at administrere kirkens og præsteembedets indtægter og faste ejendomme.
• at udarbejde budgetter og regnskaber for kirken, kirkegården og præsteboligen.
• at medvirke ved besættelsen af ledige præstestillinger i sognet.
•	at ansætte og være arbejdsgiver for de medarbejdere (kirkefunktionærer), som er knyttet til kirke eller
kirkegård bortset fra præsterne.
• at deltage i nogle af beslutningerne om tilrettelæggelse af gudstjenester.
• at behandle spørgsmål, som vedrører menigheden i sognet.
•	at deltage i valg af provstiudvalg, stiftsudvalg vedrørende økonomi og stiftsudvalg vedrørende mellemkirkeligt arbejde samt i valg af biskop, når et bispeembede skal besættes.
•	Et menighedsråd kan desuden tage initiativ til eller beslutte at yde støtte til mødevirksomhed eller andre
kirkelige aktiviteter i sognet eller kirkedistriktet.
•	Der er desuden et stort arbejde for menighedsrådet i at sikre, at de ansatte ved kirken og kirkegården
har et godt og sikkert arbejdsmiljø. Måløv Kirke har 6 fuldtidsansatte medarbejdere og 2 deltidsansatte,
foruden et børne- og ungdomskor. Hertil kommer så præsterne.
Gennemsnitsalderen i menighedsrådet er for høj
Da vores mål også er at få kontakt til yngre mennesker og unge familier med børn, håber vi, at også yngre
mennesker vil være interesseret i at sidde i menighedsrådet.
Der vil helt sikkert være nogle af de nuværende medlemmer af menighedsrådet, der gerne vil fortsætte
arbejdet og på den måde være med til at sikre en vis stabilitet i arbejdet omkring kirken. Men det vil være
dejligt også at få nye og yngre mennesker med i arbejdet. Der vil være store muligheder i de kommende 4
år for at være med til at præge kirkelivet i Måløv sammen med vores præster.
Den 13. september inviterer det nuværende menighedsråd til en aften i sognegården, hvor arbejdet ved kirken er til debat. Mød op og vær med og se, om det ikke lige er noget for dig at være med til at skabe nytænkning omkring Måløv Kirke. Her vil det nuværende menighedsråd forsøge at svare på følgende spørgsmål.
1.	Hvad skal man kunne for at sidde i et
menighedsråd?
2. Hvad er arbejdets omfang og indhold?
3.	Hvad får jeg ud af at sidde i menighedsrådet?
4. Hvilken forskel gør jeg?
Samme aften vil der blive forsøgt opstillet
en liste til menighedsrådsvalget.
Lise Bramsen
formand
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Noget for børn og deres familier
Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag
den 8. 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. 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
fra 1. august.

Gud & pasta og en
Jule-Gud & pasta

Tirsdag den 11. oktober kl. 17.00 og tirsdag den
13. december 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.

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 29. september 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.

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 3. september kl. 10.00 og lørdag den
5. november 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.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16 i
Sognegården
Mandag den 12. september starter Menigheds
plejens Nørklecafé efterårssæsonen. Vi mødes
for at producere ting til vores årlige julemarked.
Menighedsplejen afholder alle udgifter til materialer. Har du lyst til at være med, så er du meget
velkommen i det omfang, du har tid og lyst.
Vi byder altid på kaffe/ te og kage.

Efterårsfest den 27. oktober

Traditionen tro indbyder Menighedsplejen i sam
arbejde med Menighedsrådet til en hyggelig og
fornøjelig efterårsfest torsdag den 27. 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 festligt lotteri.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 18. 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. 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 14. september på
tlf. 44 66 08 60 eller mpj@km.dk
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Derefter vil Henry O´Connor stå for underholdningen. Navnet er irsk, men manden er dansk –
med irske aner, idet hans oldefar kom fra Belfast.
Irland har siden 700-tallet været en besat nation.
Først af vikingerne og senere af englænderne. Det
er den historie Henry O´Connor fortæller gennem
en perlerække af irske folkemelodier, som netop
er udgivet på cd´en ”Spirit of Ireland”. Henry
O´Connor har gennem de sidste år, blandt andet
i samarbejde med nu afdøde biskop Johannes
Johansen, komponeret flere salmer. Nogle af disse
vil være en del af aftenens repertoire.
Billetter kan købes på kirkekontoret fra den 1.
oktober og koster 80 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen
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Menighedsplejen
Julemarked i Sognegården

Søndag den 20. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt
julemarked i Sognegården med salg af advents
kranse, juledekorationer, kirkegårdspynt og andre
juleting, samt nørklerier som strikkede strømper,
huer og halstørklæder.. Vi byder også på lykkehjul med flotte gevinster, fiskedam til børnene og
kagecafé til meget rimelige priser. Kom forbi Sognegården og bliv klar til 1. søndag i advent. Alle er
meget velkomne.

Fredslyset fra Betlehem kommer
til Måløv
Fredslyset blev oprindeligt tændt i fødselsgrotten
i Betlehem ved den flamme, som altid brænder
der. Fredslystraditionen opstod i begyndelsen af
1980’erne i Østrig under navnet ”Lys i mørket”. Og
efterhånden er Fredslyset udbredt til det meste af
Europa.
Budskabet er:
• fred på Jorden.
• et lys for fællesskab.
• et lys for forståelse.
• et lys for fred og venskab.
• et lys for tolerance.
• et lys for nødlidende og ensomme.
• et lys for aktivt hjælpende.
• en gave som skal lyse op i adventstiden.
•	en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde
for andre.
Her i Danmark afholder Sct. Georgs Gilderne i
Roskilde hvert år tirsdag før 1. søndag i advent (i
år den 22. november) et Fredslysarrangement som
start til Fredslysets rejse rundt i Danmark.
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Torsdag den 1. 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 de kendte julesange. Vi byder på kaffe/te og
æbleskiver.
Fredslyset vil i hele december stå i en lanterne ved
kapellet, hvor der vil være indrettet en julekrybbe,
som kan besøges i dagtimerne. Ønsker man at
tænde sin adventskrans, juledekoration, lysene på
juletræet eller andet med flammen fra Betlehem,
kan man medbringe en lanterne enten den 1.
december eller ved søndagens gudstjenester, hvor
Fredslyset vil være tændt i kirken.

Uddeling af julehjælp 2016

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 1. november og skal
være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde senest tirsdag den 6. december. Kun
ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i
betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles
primært til familier med mindreårige, hjemmeboende børn.
Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje
Att. Lisbeth Hannibal
Liljevangsvej 38 A
2760 Måløv
Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk

Koncerter og kor
Kirkens orgel har 15 års jubilæum
Lirekasse, stort klaver, vandorgel, instrumenternes
Dronning – kært barn har mange navne.
Men sikkert og vist er det, at Måløv Kirkes orgel har
15 års jubilæum, og det fejres med koncerter hver
fredag i september kl.16.30.
Koncerterne vil blive afholdt som fyraftenskoncerter og organisterne som er inviteret, har alle selv
fået lov til at bestemme programmets indhold. Der
vil være ny musik, looping, meditation og de gode
gamle klassikere – kort sagt, noget for alle ører.
Fredag den 2. september kl.16.30:
Ruben Lund Munk, Gentofte kirke
Orgelkoncert
Fredag den 9. september kl.16.30:
Marlene Hauge, Måløv Kirke
Sensommerfarver
Fredag den 16. september kl.16.30:
Lene Lorentzen og Hans Ole Thers
Meditationskoncert
Fredag den 23.september kl.16.30:
Simon Jansfort,
Børnevenligt, looping etc.
Fredag den 30.september kl.16.30:
Michael Min Knudsen, Lübeck, Aabenraa
Orgelkoncert
Der er selvfølgelig gratis adgang til alle koncerterne.
Orgelet er grundig beskrevet på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk

Julekoncert

Søndag den 11. december kl. 15.00
Læs mere på www.maalovkirke.dk i løbet af efteråret.

Kirkens korliv

Børnekor
Er for alle drenge og piger i alderen 7-11 år, og vi
øver hver torsdag kl.15.30-16.30 i Sognegården.
I Børnekoret lærer man at synge i kor og få gode

korvaner. Vi synger både rytmisk og klassisk musik.
Vi arbejder med stemmen, lærer noder og rytmer
og begynder at synge flerstemmigt.
Koret synger til en del arrangementer i løbet af året
og det er gratis at være med og modtage undervisning.
Kirkekor
er for alle drenge og piger fra 5. klasse og opefter.
Koret består af ca. 20 piger og drenge i alderen 13
- 20 år.
Korets repertoire er meget blandet. Vi synger både
nyt og gammelt, jazz, pop og klassisk.
Udover at optræde til koncerter og tage på ture får
du et lønnet job som sanger i kirken.
Kirkekoret synger til alle højmesser og gudstjenester.
For at komme med i Kirkekoret skal du til en lille
optagelsesprøve.
Ud over at synge om søndagen øver kirkekoret om
torsdagen fra kl.17.00 i Sognegården.
Kirkekoret er altid åbent for nye, interesserede korsangere. Begge kor ledes af organist Marlene Hauge.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Inden længe tager vi hul på endnu en sæson med sogneeftermiddage, og vi håber på samme gode tilslutning som tidligere. Hermed en kort præsentation af
de forskellige arrangementer – et mere fyldestgørende
program vil ligge klar senere på sommeren.

Aftenarrangement

Torsdag den 6. oktober kl. 19.30
Foredrag ved Måløv Kirkes kordegn Marianne Pia Jakobsen om vandringen på Caminoen.
Dette foredrag handler ikke om den sædvanlige
”camino”, men om en af de andre ”caminoer”, der
også findes i Spanien, nemlig Via de la Plata, som
med sine 1000 km er den længste. Kom og hør foredraget, og bliv måske inspireret til selv at gå ”caminoen”. Pris 30 kr. pr. person pr. arrangement.

Sommerudflugt for
sognets beboere
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30
får vi besøg af Bodil Heister – komponist og musiker
- synger og fortæller om sensommerens og efterårets
sange. Bodil Heister har været på næsten alle landets
teatre som kapelmester og komponist – og har høstet
mange anmelderroser – bl.a. som komponist til den
populære julekalender ”Jul på Slottet”.
Tirsdag den 1. november kl. 14.30
kommer Birthe Rønn Hornbech, der er forfatter,
samfundsdebattør, tidligere minister, folketingsmedlem og vicepolitimester. Birthe Rønn Hornbech giver os et indblik i H.C. Andersens forfatterskab under titlen ”Det evigt menneskelige”.
Tirsdag den 6. december kl. 14.30
får vi besøg af Ove Steen Schmidt, som giver os et
indblik i sange og fortællinger om Danmark, årstiden
og kærligheden, Højskolesangbogen og andre musikalske genrer.
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finder sted torsdag den 9. august kl. 9.00 med afgang fra kirkens p-plads. Tilmelding fra torsdag
den 14. juli kl. 10 i Sognegården. Derefter på kirkekontoret. Pris 200 kr. Begrænset deltagerantal.

Øvrige arrangementer
Allehelgens dag
Søndag den 6. 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.

Sorggruppe i Måløv Sogn
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, så begynder
vi tirsdag den 15. november kl. 16-18. Inden starten den 15. november vil vi gerne møde dig til en
forsamtale, du bedes derfor kontakte kirkekontoret
for at aftale en tid. Ønsker du at vide yderligere om
sorggruppen, kan du læse mere på www.maalovkirke.dk.
Lisbeth Hannibal og Marianne Pia Jakobsen

Foredrag med Britta
Egebjerg i Sognegården
”Når himlen vælter ind over land”
– fotografisk foredrag
Tirsdag den 6. september kl. 19.30
Med udgangspunkt i fotografierne i sin fotobog
”Når himlen vælter ind over land” taler Britta Egebjerg over emnet ”At turde være det hele menneske
i sorgen”. Bogen rummer en række landskabsfotografier taget gennem et år, hvor hendes mor kæmpede mod en uhelbredelig kræftsygdom. Hovedparten af billederne er taget på de mange timelange
køreture Britta tog for at være mest muligt sammen
med moderen i den svære tid.
Foredragets centrale budskab er det vigtige i, at vi
mennesker tør SE hinanden. Og tør at blive SET.
Tør møde hinanden i sorgen - i sygdomsforløb og
omkring døden. Men også i andre livskriser og tab.
Vi skal turde hinanden, både når vi bærer sorg, og
når vi er sorgvidner. Vi skal lære at være der for
hinanden og bruge hinanden.
Alle er meget velkommen. Ingen tilmelding og gratis adgang.
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Øvrige arrangementer
Litteraturklub i
Sognegården
Efter nu 2 vellykkede år med litteraturklub i Sognegården, fortsætter vi med stor fornøjelse i efteråret.
Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en
mulighed for at få en fritime. En fritime eller to ca.
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 alt det, der ligger udenom og midtimellem, men
indimellem også om så meget andet.

De ni læsninger i Måløv Kirke
De ni læsninger er en engelskinspireret gudstjeneste. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster
fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu
fødsel.

Torsdag den 15. december kl. 19.00 lukker vi således op for juleglæden med denne særlige gudstjeneste under forventningens fortegn. Vi skal høre
læsningerne fra biblen, læst af folk fra sognet. Og
vi skal synge om den store glæde, der skal komme
til os.

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe.

Vi mødes i efteråret følgende tirsdage kl. 19.30:
den 27. september, den 25. oktober og den 29. november. På vores hjemmeside www.maalovkirke.
dk, kan man se, hvilke bøger vi har valgt at læse fra
gang til gang.
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og
Pernille Schmidt (foredragsholder og forfatter)

Fredag den26. august kl. 14.30
Sognepræst Joannis Fonsdal
Fredag den 30. september kl. 14.30
Sognepræst Peter Friis Olesen
Fredag den 21. oktober kl. 14.30
Ingeniør Lars Hvam
Fredag den 25. november kl. 14.30
Storbysekretær Henrik Boje Jensen. ”Vær velkommen, Herrens år”
Yderligere oplysninger: Arne Skjerning
tlf. 44 65 33 68, mobil 61 28 44 65.
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Nyheder fra Menighedsrådet
Ny præst til Måløv Kirke
på halv tid

Administration med videre udgjorde 20,3 % at
udgifterne. De omfatter blandt andet forsikringer,
Menighedsrådet
har på sitogmøde
den 10.
marts godkendt regnsk
telefoner, IT-udgifter
udgifter
til personregistrering, hvor
vi i kirken for
ståråret
forvar
allekr.registreringer
driftsudgifter
4.886.146,63.af
Pastor Michael Andersen bliver fra efteråret ansatde samlede
på Hospice Søndergård i en 50% stilling. Michael navne, navneændringer, ægteskaber og så videre
for samtlige
i sognet, uanset
om defordelt
er medAndersen skal derfor fremover kun være knyttet tilMåløv
Sogn harbeboere
mange forskellige
aktiviteter
på mange
lemmer
af
folkekirken
eller
ej.
Måløv Kirke med en halv stilling. Hospice har sidenområde er naturligvis de kirkelige aktiviteter, hvor 47,1 % at de
sin start haft Michael Andersens store interesse og
sogn som vores, og med de aktiviteter der gennemføres, er løn e
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Hække på kirkegården

Menighedsrådet har besluttet at udskifte hækkene på11
forsiden af

Nyheder fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 18. august kl. 19.00
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Torsdag den 13. oktober kl. 19.00
Torsdag den 24. november kl. 19.00

Post via e-Boks
Kirkekontoret vil fra den 1. januar 2017 sende fakturaer og breve vedrørende f.eks. udløb af gravsted
m.m. via e-boks. På baggrund af det sparede papir
er e-Boks med til at skåne miljøet, da færre breve
betyder en mindsket CO2–udledning og dermed
en mindre miljøbelastning.
E- Boks er en online postkasse, hvor man modtager
post fra offentlige myndigheder. Som borger kan
man tilgå sin post fra både borger.dk og e-Boks.dk
Det er den samme indbakke og den samme digitale
post, du ser, uanset om du går via borger.dk eller

e-Boks.dk.
Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten
digitalt, og som er blevet fritaget fra Digital Post vil
selvfølgeligelig modtage post fra kirkekontoret på
papir som hidtil.
Måløv Menighedsråd

Hække på kirkegården
Menighedsrådet har besluttet at udskifte hækkene
på forsiden af gravstederne med store brosten.
Der er flere grunde til denne ændring. For det første, at det ser pænere ud, man kan bedre se det, der
er plantet på gravstederne, og væksterne får bedre
levevilkår, når hække ikke tager kraften fra jorden.
En anden grund er hensynet til graverens arbejdsmiljø.
Der skal klippes mindre hæk, det er nemmere at
komme til at luge og rengøre gravstedet og ikke
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mindst; Det er nemmere at lægge gran, når der ikke
er nogen forhæk.
Det åbner også kirkegården lidt, så der bliver et lidt
”lettere” indtryk, når man kigger hen over kirkegården.
Da hækken ifølge kirkegårdsvedtægterne er kirkens
ejendom, er arbejdet gået i gang ud fra ovennævnte
begrundelser.

Konfirmation 2016
Konfirmandbøn
Kære almægtige Gud,
Verden har brug for dig! Lad alle i verden mærke
fred, lige meget om de er sorte eller hvide, store eller
små, tykke eller tynde, kristne eller tror på en anden
religion. Lad folk lære, at vi skal behandle hinanden
ordentligt og at alle bør kunne deles om verdens resurser. Hjælp os med at hjælpe de fattige lande og
mennesker i nød. Stop katastrofen i Syrien og hjælp
de lande der har oplevet terror. Stop al krig. Fjern
alle sygdomme.
Tak for at du er her for os alle, at du vil støtte og
hjælpe når vi har brug for det. Tak for alt det du gør,
selv i de tider hvor det ser sort ud. Når vi trækker
tingene ud, har du tålmodighed. Når vi gør dumme
ting, tilgiver du. Ja, du tilgiver alle og det sætter vi
stor pris på.
Tak for vores fantastiske liv her på jorden, tak for
mad og drikke hver dag, tak for det land vi bor i.
Tak for alt det du har givet os. Tak for vores familier
og venner.

Tilgiv os vores fejl og de dumme ting vi har gjort
og tilgiv os de dumme ting, som vi vil komme til
at gøre. Tilgiv os, når vi ikke er så søde, venlige og
imødekommende mod andre, som vi burde være.
Vi lover, at gøre vores bedste. Tilgiv os, når vi opfører os forkælet og tror, at fordi man ikke har en PS4,
at man er den der har det værst i verden.
Hjælp os med at elske vores næste, ligesom du gør.
Vi beder for, at alle må få et godt liv. Lad os altid tro
på dig. Og selvom vi ikke altid taler med dig, så er
vores tro på dig stadig stærk. Kære Gud, tak!
Vi beder dig om Gud, at vi får en god konfirmati
on, at vi bliver fejret og får en dag vi aldrig vil glemme. Vi beder for et godt liv, fyldt med kærlighed.
Amen
		
Bøn skrevet af konfirmander
konfirmeret lørdag den 23. april
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Viste du

at døbefonten er middelalderlig. Det er en romansk
granitfont, uden afløb, af den såkaldte Roskildetype.
Fontens kumme er kedelformet med skrå afskæring
nedadtil. Godt et par centimeter under overkanten
er der hele vejen rundt udhugget et tovsnoet bånd.
En tyk, glat vulst er anbragt på den kegleformede
fod ved overgangen til kummen.

at Måløv Sogn den 1. juni kunne fejre 50 års jubilæum som selvstændigt pastorat?
Den 1. juni 1966 blev Måløv Sogn ved en kongelig
resolution til et selvstændigt pastorat. Hidtil havde
sognet haft præster fælles med Ballerup Sogn. Men
fra den 1. juni 1966 blev pastoratet altså selvstændigt, og den hidtidige kaldskapellan pastor Erik
Lindsborg, der var ansat ved Ballerup Kirke, blev
ved kongelig udnævnelse sognepræst i Måløv Sogn.
Jubilæet blev fejret i forbindelse med en festgudstjeneste i Måløv Kirke, Pinsedag søndag den 15. maj.
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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.
• Vi er på Facebook.

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. 21 81 49 09, e-mail: mh@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Tlf. 24 65 37 64, e-mail: mn@maalovkirke.dk
Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
Gravermedhjælper: Eva Berg 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
Nyt hold begynder den 8. september

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

Mandag kl. 14.00-15.30
Begynder igen til januar

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

Børnekor
Alderen 7-11

Torsdag kl. 15.30-16.30

Marlene Hauge
mh@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 17.00

Marlene Hauge
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
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

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.

