MÅLØV KIRKE
JULI 2017 – DECEMBER 2017
Nr. 2 - 35. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen;
BS Brian Schønberg; FJ Frede Jørgensen
EJ Elisabeth Jørgensen
2. juli

3. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

9. juli

4. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

16. juli

5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

23. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

30. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

6. aug. 8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

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

kl. 10.00 Højmesse LH

20. aug. 10. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

27. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

3. sept. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

10. sept. 13. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

17. sept. 14. s. e. trin.
				

7. nov. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

12. nov. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

19. nov. 23. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

26. nov. Sidste s.
			
i kirkeåret

kl. 10.00 Højmesse MA

29. nov. Gudstjeneste
			
med Fredslyset kl. 19.00 LH & FJ
3. dec. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00 Højmesse 		
LH & FJ

7. dec. De ni
			
læsninger

kl. 19.00 LH & EJ

10. dec. 2. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

12. dec. Jule-Gud
			
& pasta

kl. 17.00 LH & EJ

17. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse BS

kl. 10.00 Høstguds-		
tjeneste LH & FJ

24. dec. 4. s. i adv./
			
Juleaften
				
				
				

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

19. sept. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

25. dec. Juledag

kl. 10.00 Højmesse LH

24. sept. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

26. dec. 2. juledag

kl. 10.00 Højmesse MA

1. okt. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

31. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse BS

5. okt. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

8. okt. 17. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

15. okt. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

22. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

29. okt. 20. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

5. nov. Allehelgens
			
dag

kl. 10.00 Højmesse 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 23. oktober.

Luther 2017
De 95 teser, som Luther den 31. oktober 1517 slog
op på kirkedøren i Wittenberg, blev starten på reformationen og grundlaget for kirken i Danmark,
som vi kender den i dag, og den har haft stor betydning for, hvorledes det danske samfund er i dag.
500-års jubilæet har været fejret siden årets begyndelse. Kirkerne i Ballerup kommune har sammen
lavet et program for hele året. Mange har allerede
deltaget i arrangementerne, og i løbet af efteråret
fortsætter fejringen af jubilæet med udflugt, foredrag og et teaterstykke skrevet specielt til vores kirker.
Reformationens og kirkens indflydelse på og samspil med det danske samfund belyses i løbet af
september med foredrag om virkningen på sociallovgivningen i ”Luther og velfærdsstaten”, om den
praktiske udbredelse af reformationen på landet i
foredraget ”Reformationen blandt almuen” og om,
hvorledes samspillet i dag er mellem kirken og
kommunen, kaldet ”Kirken og Kommunen, nu og
i fremtiden”.
I oktober er der så teater i hver af de fire kirker, hvor
Skovlunde Byteater opfører vores eget ”Reformationen – hvad kommer den mig ved?”
Endelig vil der også i alle fire kirker sidst i oktober
være en særlig gudstjeneste, hvor reformationen
fejres.
Hans-Henrik Nielsen

Reformationsjubilæet
2017
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Børn & unge
Legestue

Legestuen er et socialt mødested for små børn og
deres hjemmegående forældre eller barnepiger.
Legestuen mødes hver tirsdag kl. 9-11 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

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 14. 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
mandag den 14. august.

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 9. september og lørdag den 4. november. Begge dage kl. 10.00.
Vi fortsætter vores 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/pølse, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger
på hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen
på ej@maalovkirke.dk.
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Børn & unge
Gud & pasta

Tirsdag den 19. september og tirsdag den 7. november. Begge dage 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.

Jule-Gud & pasta

Tirsdag den 12. december kl. 17.00
Gudstjenesten vil handle om julen, men resten skal
være en overraskelse. Man er meget velkommen til
at komme udklædt i nissekostume eller nissehue.
Efter gudstjenesten spiser vi pasta og kødsovs i
Sognegården og slutter af med æbleskiver til dessert. Det koster 20 kr. pr. voksen og er gratis for
børn.

Julekrybben
Pizzagudstjeneste

Torsdag den 5. oktober 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.

Efter den store succes sidste år, vil julekrybben igen
blive åbnet i december måned. Her kan alle kigge
forbi og se det lille Jesus barn, Maria og Josef.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16
i Sognegården undtagen 1. mandag i måneden.
Mandag den 11. september starter Menighedsplejens
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.

Efterårsfest

Traditionen tro indbyder Menighedsplejen i samarbejde med Menighedsrådet til en hyggelig og
fornøjelig efterårsfest torsdag den 26. 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. Derefter bydes der – også som vi
plejer - på festlig og musikalsk underholdning. Se
på Måløv Kirkes hjemmeside i løbet af sommeren,
hvem der står for den musikalske underholdning, i
lokalavisen i løbet af efteråret eller i menighedsplejens folder, der udkommer i august.

Vi byder altid på kaffe/ te og kage. Kontakt Else Rasmussen på tlf. 44979102 for at høre nærmere.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 17. 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 høstgudstjenesten bydes der på en let frokost i Sognegården, hvor der
også vil være et spændende lotteri. Tilmelding til
frokosten er senest onsdag den 13. september på 44
66 08 60 eller mpj@km.dk.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Billetter kan købes på kordegnekontoret fra den 9.
oktober og koster 80 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen
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Menighedsplejen
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.

Julemarked i Sognegården

Søndag den 26. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt
julemarked i Sognegården 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, fiskedam til børnene og kagecafé til meget rimelige priser. Besøg Sognegården og bliv klar til 1. søndag i advent. Alle er meget
velkomne.

Onsdag den 29. november 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 og servere kaffe/te 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 tændt
lys af menighedsplejen.

Uddeling af julehjælp 2017

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.

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 7. november og skal være
Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i
hænde senest tirsdag den 5. december 2017. 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
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Sogneeftermiddage
Vi glæder os til at tage hul på en ny sæson og håber
på nogle hyggelige og interessante oplevelser.
Igen i år kan vi holde prisen på kr. 30,00 pr. deltager
inkl. kaffe og kage.
NB: Dørene åbnes kl. 14.00
Tirsdag, den 3. oktober kl. 14.30
Vi får besøg af Per Larsen – tidligere chefpolitiinspektør og nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse
og bandekonflikt. Per Larsen er Københavner med
stort K og er glad for at kunne arbejde for den by,
han holder af – selvom han nu er holdt ved politiet.
Per Larsen holder et foredrag under titlen: På kanten af livet.
Per Larsen er jovial og oprigtig, når han medlevende og med altid positiv tilgang fortæller om sit liv
og levned. Vi kan se frem til et foredrag med alvor,
mange anekdoter – samt masser af latter.

Tirsdag, den 7. november kl. 14.30
Jesper Theilgaard – kendt meteorolog fra TVavisen – kommer på besøg og holder et foredrag
under titlen ”Vejret og de danske Sange”. Jesper
Theilgaard vil fortælle om sangene og digterne bag
sangene, om den danske natur og det danske vejr.
Han vil forklare os, hvorfor vejrbeskrivelserne passer – eller måske ikke passer. Der vil blive lejlighed
til at spørge om vejr og vind – og selvfølgelig skal vi
også synge nogle sange.
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Sogneeftermiddage
Tirsdag, den 5. december kl. 14.30
Traditionen tro indledes eftermiddagen med juleunderholdning af børn fra en af vore børnehaver.
Herefter fortæller Karl-Johann Hemmersam om
DR’s berømte og folkekære serie ”MATADOR”.
I 2018 vil det være 40 år siden, de første episoder
rullede over skærmen.
Karl-Johann Hemmersam, der gennem 12 år har
været leder af Nationalmuseets undervisningsafdeling, vil belyse, om det billede MATADOR tegner
af Danmark i perioden 1929 – 1947 nu også er troværdigt, og vi vil få lejlighed til at gense billeder fra
serien.
Husk allerede nu at sætte kryds ved den 16. januar
2018 kl. 14.30, hvor vi holder den årlige ”nytårskur” med foredrag og efterfølgende nytårsmiddag. Nærmere oplysninger vil fremgå af årsprogrammet, der vil ligge klar i løbet af august.
Sommertur
Årets sommerudflugt finder sted tirsdag den 8.
august. Afgang fra kirkens p-plads kl. 9.00. Turen
går til Ringsted med besøg i Sankt Bendts Kirke.
Efter besøget i kirken er bussen klar til at køre til
”Fuglebjerg Kro” hvor middagen venter. Eftermiddagskaffen? ja den er klar efter en lille tur til
”Kudskehuset” ved Skjoldenæsholm.
Billetter koster 200 kr. pr. person og kan købes i
Sognegården fra torsdag den 27. juli kl. 10.00.

Begrænset antal billetter, og købte billetter tages
ikke retur.
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Koncerter
Fredag den 8. september kl. 16.30 er der fyraftenskoncert
med den unge fremadstormende organist David Bendix Nielsen. Han er født i Danmark (1993) og opvokset i Ungarn.
Han har studeret orgel og cembalo ved konservatorierne i
Gyõr, København og Hamborg, samt deltaget i diverse masterclasses. Han giver koncerter i hele Europa, og ved koncerten i Måløv er der Gade, Bach, Buxtehude samt andre lækkerier på programmet.

Fredag den 15. september kl. 16.30 er der meditationskoncert med sanger Lene Lorentzen og organist Hans Ole Thers.
De gav en skøn koncert sidste år - og på baggrund af talrige
opfordringer gæster de os igen. Duoen har et mangeårigt
samarbejde, og ved dette års koncert vil der være tid og ro til
fordybelse og plads til at lade tankerne vandre.

Fredag den 22. september kl. 16.30 er der fyraftenskoncert
med Måløv Kirkes egen organist Marlene Hauge. Hun er uddannet i København og Paris og favner bredt i den musikalske verden, dog altid med en tanke til det moderne udtryk og
det improviserende.

Søndag den 10. december kl.15.00 synger korene ved Måløv Kirke julekoncert i kirken. Der vil både
være kendt og ukendt julemusik på programmet samt mulighed for at synge med på de kendte og elskede
julesalmer.
Alle koncerter foregår i kirken, og der er som altid gratis adgang.
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Øvrige arrangementer
Sorggruppe
Sorggruppen er et tilbud til alle voksne, der har
mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefællen/
kæresten eller et barn/barnebarn. Alle erfaringer
viser, at det kan være en stor hjælp at være med i en
sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til hinanden
og støtter hinanden. Sorgen forsvinder ikke, men
ved at dele den med andre, der er i samme situation, kan den måske blive en smule lettere at bære.
Erfaringen viser, at det er gavnligt at vente mindst 3
måneder, før man begynder i en sorggruppe.
Sorggruppen mødes første gang tirsdag den 21.
november og vil vare fra kl. 16.00 til ca. kl. 18.00.
Vi mødes i Sognegården og fortsætter 10 gange.
Hvis du er interesseret i at være med i denne sorggruppe kan du læse mere på www.maalovkirke.dk.

Foredrag
Torsdag den 14. september kl. 19.30
”Du skal komme videre med dit liv” – eller skal
du?
Der er så meget i vort liv, som gøres til et projekt, vi
selv skal styre. Mange sørgende oplever denne mentalitet som en stor belastning for dem. Når man befinder sig i sorg, kan det føles dybt krænkende at få
besked på at ”komme videre med sit liv”. Foredraget
gør op med forståelse af sorg som et ”arbejde” med
nogle faser, man skal igennem og derefter komme
videre. Vi ser på den nyeste forskning på området
og på, hvad vi kan hente i kristendommens og historiens erfaringer af, hvad sorg, tab og håb er.
Sognepræst og sjælesørger ved Marmorkirken Mikkel Wold besøger Måløv Sognegård for at holde et
vedkommende og oplysende foredrag med en titel,
som vi sorggruppeledere (desværre) så ofte har hørt
omtalt af vores sorggruppedeltagere. Foredraget er
til dem, der har mistet. Alle er selvfølgelig velkommen til at deltage.
Gratis adgang.
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Øvrige arrangementer
Fredagscafeer – nyt initiativ

Litteraturklub i Sognegården

Mangler du også et sted, hvor voksne kan mødes og
snakke om tro og tvivl, om kirken og verden i dag –
hvilke udfordringer møder vi – hvem er vi egentlig
i den moderne verden?
I Måløv Kirke vil vi gerne tilbyde en række fredagscafeer, hvor alle har mulighed for at mødes over lidt mad og
snakke om emner som for eksempel tro og videnskab.
Arrangementerne foregår i Sognegården.
Aftenen kommer til at se nogenlunde sådan ud: Vi
starter kl. 18 med et kort oplæg, som inspiration til
aftenens tema. Derefter hygger vi med mad og deler
de første tanker. Over kaffen går vi i dybden med temaet – og samler op sammen, inden vi skilles kl. 21.

Efter nu 3 vellykkede år med litteraturklub fortsætter vi med stor fornøjelse i efteråret 2017. Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en mulighed
for at få 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.

Vi har planlagt følgende datoer og emner:
Fredag den 8. september: Kristen tro og videnskab
Fredag den 10. november: Kristen tro og praksis
Fredag den 26. januar: Kristen tro og tro
Fredag den 16. marts: Kristen tro og etik
Af hensyn til spisningen, skal vi have tilmelding på
forhånd, senest mandag inden arrangementet. Tilmeldingen foregår via formular på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.
Ved spørgsmål kontakt Sognepræst Brian Schønberg på mail Brks@km.dk.
Mad og kaffe er gratis, og der kan købes øl og vand
til maden.

Vi mødes i efteråret følgende
tirsdage kl. 19.30: den 26. september, den 31. oktober og den 28. 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)

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe.
Fredag den 25. august kl.14.30
Sognepræst Johannes Krarup
Fredag den 22. september kl. 14.30
Sognepræst Nikolaj Kjærby
Fredag den 20. oktober kl. 14.30
Sognepræst Michael Skov Andersen
Fredag den 1. december kl.14.30
Friluftsmissionær Torben Østermark.
Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning 44 65 33 68, mobil 61 28 44 65.

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 17. august kl. 19.00
Torsdag den 21. september kl. 19.00
Torsdag den 2. november kl. 19.00
Torsdag den 30. november kl. 19.00
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Øvrige arrangementer
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 7. december kl. 19.00 lukker vi således op for juleglæden med denne særlige gudstjeneste under forventningens fortegn. Vi skal høre
læsningerne fra biblen, og vi skal synge om den
store glæde, der skal komme til os.

Allehelgens dag
Søndag den 5. november kl. 10.00 fejrer vi Allehelgens dag ved højmessen. 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.

Kirkens økonomi
Menighedsrådet har på sit møde den 9. marts
2017 godkendt regnskabet for 2016. Regnskabet
viser, at de samlede driftsudgifter for året var kr.
5.095.784,75.
Måløv Sogn har mange forskellige aktiviteter fordelt på mange områder, og det væsentligste område
er naturligvis de kirkelige aktiviteter, hvor 40,1 %
af de samlede udgifter blev brugt. For et sogn som
vores, og med de aktiviteter der gennemføres, er løn
en meget væsentlig udgift, og udgjorde i alt 59,8 %
at de samlede udgifter.
Med alle de forskellige aktiviteter som foregår i Kirken og i Sognegården, så skal kirken, kirkegården
og sognegården holdes i en stand, der er indbydende, og som gør, at det er et sted, man har lyst
til at komme, og samtidig også et sted, der har de
faciliteter, der er nødvendige for alle de forskellige
ting der foregår. Udgifterne hertil udgjorde 39,5 %
af alle driftsudgifterne.
Administration med videre udgjorde 20,4 % at
udgifterne. De omfatter blandt andet forsikringer,
telefoner, IT-udgifter og udgifter til personregistrering, hvor vi i kirken står for alle registreringer af
navne, navneændringer, ægteskaber og så videre
for samtlige beboere i sognet, uanset om de er medlemmer af folkekirken eller ej.

Udgifternes fordeling på forskellige formål kan illustreres således:
0,8%  

19,7%  

22,2%  
Kirke  og  sognegård  
Kirkelige  ak9viteter  
Kirkegård  

17,3%  

Administra9on  m.v.  
Finansielle  poster  
40,1%  

Vi har et højt aktivitetsniveau, som forudses at ville
øges i de kommende år. For at kunne tilgodese dette
er der igangsat en udvidelse af sognegården. Aktiviteterne vil fortsætte igennem 2017, som mange
allerede har oplevet, og det budget for 2018, der er
under udarbejdelse vil, som det ser ud nu, give mulighed for at fortsætte på samme måde.
Hans-Henrik Nielsen
Kasserer, Måløv Menighedsråd
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Vidste du
– at det er muligt at betale med MobilePay til alle
arrangementer, der er arrangeret af Måløv Menighedsråd; dvs. Gud og pasta, sogneeftermiddage, nytårskur, sommerudflugt, teater eller foredrag.
Desuden kan Mobile Pay også benyttes i kirken til
indsamling i forbindelse med højmesserne.
Så slut med at tømme lommer, skuffer eller sparegrisen, brug telefonen i stedet.

– at der er en ny blomsterplads på Ny Kirkegård.
Her kan du lægge dine blomster. Du kan også bruge
kirkegårdens vaser til dine buketter.
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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
Sognepræst: Brian Kenn Schønberg
Flodvej 73E, 2765 Smørum
Tlf. 29 74 52 21, e-mail brks@km.dk

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: Vakant
Tlf. 24 65 37 64
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: 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 den 14. september

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

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 9.00-11.00

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 14.30-15.45
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, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 19.30-21.00

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
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, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk

Sogneeftermiddag
For alle

Se datoer og omtale inde i bladet

Kirsten Diemer

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

