MÅLØV KIRKE
JULI 2018 – DECEMBER 2018
Nr. 2 - 36. årg.

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

5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

8. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

15. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

22. juli

8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

29. juli

9. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

18. nov. 25. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

25. nov. Sidste s. i
			
kirkeåret

kl. 10.00 Højmesse MA

2. dec. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00 Højmesse
LH & FJ

6. dec. De ni læs			
ninger

kl. 19.00 LH & EJ

9. dec. 2. s. i adv.
11. dec. Jule-Gud
			
& pasta

kl. 10.00 Højmesse MA
kl. 17.00 LH & EJ

5. aug. 10. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

12. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

13. dec. Gudstjeneste kl. 19.00 LH & FJ
			
med Fredslyset

19. aug. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

16. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

26. aug. 13. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

23. dec. 4. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

2. sept. 14. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

9. sept. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

16. sept. 16. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

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 LH

30. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

1. jan. Nytårsdag

kl. 15.00 Højmesse MA

23. sept. 17. s. e. trin.	kl. 10.00 Høstgudstjeneste LH & FJ
30. sept. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

7. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

14. okt. 20. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

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

kl. 10.00 Højmesse MA

28. okt. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

30. okt. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

4. nov. Allehelgens dag kl. 10.00 Højmesse LH
8. nov. Pizzaguds			
tjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

11. nov. 24. s. e. trin.

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 1. oktober.

”Nu trækker himlen glad sit vejr”
Når dette blad udkommer, så har vi netop haft 16
konfirmationer i Måløv Kirke og fået konfirmeret
99 konfirmander. Endnu et forår med festlige konfirmationsgudstjenester er vel overstået.
Hvis man bladrer gennem salmebogen, er der ikke
ret mange konfirmationssalmer at vælge imellem.
Derfor var det også meget kærkomment, da en
spritny konfirmationssalme dumpede ind i min
mailboks i oktober 2015. Tidligere sognepræst ved
Skovlunde Kirke, Niels Johansen, der er en flittig
salmedigter, havde vundet 2. præmien i Kirkefondets salmekonkurrence med netop en konfirmationssalme. Denne salme er efter min mening intet
mindre end fantastisk, for den udtrykker på smukkeste vis, hvad og hvem det er, vi er samlede om
i forbindelse med en konfirmationsgudstjeneste.
Dertil kommer, at salmen har et sprogbrug, som jeg
fornemmer, at de unge og deres familier kan relatere sig til. Vi har nu sunget salmen i forbindelse med
konfirmationerne gennem de sidste 3 år - 2016,
2017 og nu også i 2018 - og jeg tænker, at vi vil fortsætte med at synge salmen og strofen ”Guds fred og
så til lykke” i forbindelse med konfirmationerne i
mange år frem.
Lisbeth Hannibal

Nu trækker himlen glad sit vejr
En konfirmationssalme
1. Nu trækker himlen glad sit vejr
med englesang: Til lykke!
For Gud er nær, og vi er her,
vor Herres mesterstykke.
I Guds optik en ædelsten,
en kostbar perle, hver og en.
Guds fred og så til lykke!
2. Utroligt! Ja, men syng det ud,
vi er Guds små mirakler.
Utroligt! Ja, og Gud er Gud,
om vi og verden vakler.
For tro og håb og kærlighed
er Guds besked, vi holder ved.
Guds fred og så til lykke!
3. Og Kristus fylder kirkens rum
lyslevende til stede.
Han gør hver djævelsk stemme stum
og deler vores glæde.
Han rækker os sin stærke hånd
med kærlighed og Helligånd.
Guds fred og så til lykke!
4. Nu hører vi vor Herres ord
som første gang i dåben.
Ufatteligt! Men ja vi tror,
med ham er himlen åben!
Og han går med os dag og nat.
Med ham er ingen gudsforladt.
Guds fred og så til lykke!

Forsidebilledet
Forsidebilledet er taget i forbindelse med konfirmandernes (årgang
2015-2016) tur til Frilandsmuseet til Konfirmandevent, arrangeret af
Helsingør Stift. En af opgaverne handlede om Paulus.
I opgaven stod der ” Paulus var en ægte nørd. Han blev aldrig gift og fik
aldrig en kæreste, fordi han arbejdede 24-7. Alligevel vidste han godt,
at der er vigtigere ting i livet end arbejde, penge og succes”. Han har
blandt andet skrevet: Af tro, håb og kærlighed er kærlighed den største.
Opgaven til konfirmanderne var, at de skulle lave et hjerte af blade,
sten, blomster, hænder eller hvad de kunne komme i tanke om. Tage et
billede og sende det til en de holder af sammen med teksten af Paulus.

5. Det er, hvad vi med hjertet ser,
og vi med mund bekender.
At Guds mysterium er her,
vi er i stærke hænder.
Så beder vi da trygt Vor Far
og hører nu et himmelsk svar:
Guds fred og så til lykke!
Tekst: Niels Johansen 2015
Melodi: Nu fryde sig hver kristen mand
Lasse Lunderskov 1977
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Børn & unge
Gud & pasta og jule-Gud & pasta

Tirsdag den 30. oktober og tirsdag den 11. december kl. 17.00
Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst,
meget velkommen 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.

Babysalmesang

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 8. november 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.

Nyt hold begynder torsdag den 6. 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
onsdag 1. august.

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 29. september og lørdag den 10. november kl. 10.00.
2 lørdage hvor det er muligt at komme med sit barn
og genopleve alle de hyggelige ting fra tiden med
babysalmesang. 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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Sommertur og sogneeftermiddage
Sommertur

Årets sommerudflugt finder sted tirsdag den 7.
august med afgang fra kirkens p-plads kl. 9.00.

Tirsdag den 6. november kl. 14.30
Denne eftermiddag kommer til at stå i trivslens
tegn. Vi får besøg af Ældresagens formand for Ballerup, Henning Broman.
Vi kommer til at høre om de muligheder og aktiviteter, Ældresagen kan tilbyde – det være sig besøgsvennetjenesten, motion, kost, kulturelle tilbud
og meget mere.
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
Som Ældresagen udtrykker det: ”Danmark er et
godt land at blive ældre i!”

Turen går til Dyssegaardskirken, der ligger i Gentofte Kommune. Der er tale om en spændende kirke med smuk og utraditionel udsmykning.

Efter besøget i kirken går turen til den nyrenoverede restaurant Marina Furesøbad, hvor vi skal nyde
en god middag med efterfølgende kaffe. Vi håber
på dejligt vejr, så vi kan nyde den smukke udsigt ud
over Furesøen. Hjemkomst ca. kl. 16.00.
Billetter koster kr. 200,00 pr. person og kan købes i
Sognegården fra tirsdag den 24. juli kl. 10.00.
Begrænset antal billetter, og købte billetter tages
ikke retur.

Tirsdag den 4. december kl. 14.30			
Vi skal møde Lene Rishede, der holder foredrag
med titlen ”Det moderne menneske som nomade”.
Fem unge danskere ville udfordre sig selv og hinanden ved at tage på en flere tusind kilometer lang
rejse på hesteryg fra Mongoliet til Danmark.
Den 6.000 km lange færd gik gennem Sibiriens
vældige skove, det centrale Rusland via Finland til
Danmark. De mongolske heste klarede turen fint
og græsser nu fredeligt på dansk jord.
Lene Rishede fortæller om og viser billeder fra den
lange og til tider dramatiske rejse gennem vildmark, urskov og lukkede grænser.
Der er lagt op til en spændende eftermiddag, hvor
vi også får besøg af lokale nissebørn fra børnehaven.

Inden længe går vi i gang med den nye sæson
På grund af ombygningen af Sognegården begynder sogneeftermiddagene dog først i november
måned.
Igen i år er prisen kr. 30,00 pr. deltager – og der
serveres kaffe og kage.
NB: Dørene åbnes kl. 14.00.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Mandag den 8. oktober starter Menighedsplejens
Nørklecafé efterårssæsonen. Vi mødes hver mandag kl. 13-16 fra september til april for at producere ting til vores årlige julemarked, (undtagen den
1. mandag i måneden). Menighedsplejen afholder
alle udgifter til materialer. Har du lyst til at være
med, så er du meget velkommen.
Vi byder altid på en småkage, frugt og kaffe/te.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 23. 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 19. september på 44
66 08 60 eller mpj@km.dk
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Efterårsfest

Traditionen tro indbyder Menighedsplejen i samarbejde med Menighedsrådet til en hyggelig og
fornøjelig efterårsfest torsdag den 25. 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 kommer – også som vi plejer - festlig og
musikalsk underholdning. Vi får i år besøg af den
ukrainske musikgruppe Dyvohray, som vi også
havde besøg af i 2013. De spiller som for 5 år siden
traditionel folkemusik tilsat elementer af skæg og
ballade, så smuk musik, dans og skuespil forenes
i deres optræden. Der er kort sagt, lidt for enhver
smag.
Billetter kan købes på kordegnekontoret fra onsdag
den 10. oktober og koster 100 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen
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Menighedsplejen
Julemarked i Sognegården

Søndag den 25. 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, 3 x lotterier med ligeså flotte
gevinster og en hyggelig café med lidt forskelligt til
ganen, til meget rimelige priser. Børnekoret fra Bistrup Kirke kommer og underholder. Alle er meget
velkommen.

denne aften, at det vil kunne lade sige gøre. Medbring selv lys eller lanterne eller køb et gravlys af
Menighedsplejen.

Uddeling af julehjælp 2018

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 6. november og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde
senest tirsdag den 4. december. Kun ansøgere med
bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles primært til familier
med hjemmeboende børn (0 – 17 år)
Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje
Att. Lisbeth Hannibal
Liljevangsvej 38 A
2760 Måløv
Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk

Fredslyset fra Betlehem
kommer igen til Måløv

Onsdag den 13. december kl. 19 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 hyggelige arrangement i Sognegården, hvor vi vil synge
de kendte julesange og servere kaffe 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
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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 6. 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.

Litteraturklub i Sognegården
Efter 4 år med litteraturklub i Sognegården tager vi
fat på endnu et år.
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, om kærligheden, om nuet, om
alt det, der ligger udenom og midtimellem, men
indimellem også om så meget andet.
Vi mødes i efteråret følgende tirsdage kl. 19.30: den
25. september, den 30. oktober og den 27. 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)

Allehelgens dag
Søndag den 4. 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.
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Indre mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag 31. august kl. 14.30:
Diakon Eskild Særkjær
Fredag 28. september kl. 14.30:
Sognepræst Peter Friis Olesen
Fredag 19. oktober kl. 14.30:
Fritidsforkynder Erik Friberg
Fredag 30. november kl. 14.30:
Professor, Civilingeniør Lars Hvam
Yderligere oplysninger: Arne Skjerning 61 28 44 65

Øvrige arrangementer
Sorggruppe
Næste sorggruppe i Måløv Sognegård starter tirsdag den 13. november kl. 16.00 til ca. kl. 18.00.
Der er 10 gange i alt fordelt på tirsdage hver 2. eller
3. uge.
Vi har nu været i gang med vores sorggrupper siden
efteråret 2014, og vi glæder os til at starte den 5.
gruppe.
Der var mange tilmeldinger i efteråret 2017, og vi
var desværre nødt til at sige nej til nogen, der ønskede at være med i gruppen.
Vi skal derfor opfordre til, at hvis du går med tanker om deltagelse, så må du meget gerne kontakte
kirkekontoret på telefon 44 66 08 60 i god tid. Der
kan max. være 6 deltagere i gruppen, så det er også
vigtigt at finde ud af, om det er noget for dig, da du
ellers optager pladsen for en anden mulig deltager.
Derfor indkaldes du til en indledende samtale med
en af gruppelederne. Her kan du fortælle din historie, og du vil høre om meningen med sorggruppen
og om de få regler der er, f.eks. tavshedspligten. Efter denne samtale er du forhåbentlig afklaret i forhold til, om du ønsker at være med i gruppen. Sorggruppen følger hinanden gennem hele forløbet.
Man kan ikke deltage i sorggruppen, medmindre
man har været til en indledende samtale.
Sorggruppen i Måløv er et tilbud til alle voksne, der
har mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefællen/kæresten eller et barn/barnebarn. Erfaringer
viser, at det er gavnligt at vente mindst 3 måneder
efter dødsfaldet, før man begynder i en sorggruppe. Bærer du på en gammel sorg, er du også meget
velkommen i gruppen. Vi kan ikke få sorgen til at
forsvinde, men ved at dele den med andre, der er i
samme situation, kan den måske blive en lille smule
lettere at bære.

Foredrag om sorg
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30
Christian Busch, hospitalspræst på Rigshospitalet,
gæster Sognegården for at fortælle om: Sorgen –
den nødvendige fortælling.
Mennesker, som oplever alvorlig sygdom eller mister et menneske, de er knyttet til, vil ofte gøre sig
overvejelser over, hvilke værdier i deres tilværelse,
der er de væsentligste, og hvad det betyder for deres
tro. I foredraget vil Christian Busch tale om, hvor-

dan man kan høre, når mennesker taler om deres
livsværdier, og hvordan vi kan indgå i en berigende
samtale om eksistentielle temaer og trosmæssige
overvejelser.
Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger,
der kan fortælles om det. Når vi mister et menneske, vi er knyttet til, må vi skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. Foredraget vil belyse, hvordan vi kan
skabe ”sorgens nødvendige fortælling”, når vi mister
en nærtstående.
Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om
tab. Derfor er det relevant for alle, der oplever tab
eller truslen om tab, at forholde sig teoretisk og
praktisk til begrebet sorg. Christian Busch vil tale
om, hvordan man kan forstå sorg. Bl.a. vil han beskæftige sig med vigtigheden af at fortsætte båndene til den, som er mistet.

Hospitalspræst Christian Juul Busch,
Rigshospitalet.
Christian Busch har været præst på Rigshospitalet
de sidste 29 år. Før dette har han været præst på
Rigshospitalet i Glostrup og i Vestre Fængsel.
Han har været aktiv i Foreningen for Palliativ Indsats fra oprettelsen i 1990 og medlem af bestyrelsen til 2002, ligesom han har været medlem af bestyrelsen for Nordisk Forening for Palliativ Vård i
samme tidsrum og dens formand i syv år. Medlem
af Kræftens Bekæmpelses Patientstøtteudvalg fra
2003-11. Han var fra 2013-15 frikøbt ½-tids i 2 år
som projektleder for ’Sorggrupper i folkekirken’.
Han er medlem af bestyrelsen for Landsforeningen
Liv & Død.
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Nyheder fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 23. august kl. 19.00
Torsdag den 20. september kl. 19.00
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00
Torsdag den 22. november kl. 19.00
Bemærk venligst
De arrangementer, der på grund af udbygningen
af Sognegården, ikke kan afholdes i efteråret,
bliver genoptaget til foråret. Der kan læses mere
om det på vores hjemmeside under de pågældende arrangementer.

Jeg er meget åben overfor ideer og forslag, der har
fokus på Måløv Kirkegård som et sted, hvor alle har
lyst til at komme. Så tag endelig fat på mig og giv
jeres besyv med.
Hver anden weekend er jeg kirketjener under gudstjenesterne. Jeg glæder mig også til at møde kirkens
brugere i den sammenhæng.
				Anders Jahnsen

Ny graver på kirkegårdene
Måløv menighedsråd har ansat Anders Jahnsen som
graver pr. 1. januar
Mit navn er Anders Jahnsen
Jeg er oprindeligt uddannet skov- og landskabsfagteknikker. Min hovedinteresse ligger indenfor
blomster og beplantning og jeg glæder mig til at beskæftige mig med det, blandt andet, i mit job som
graver på Måløv Kirkegård.

Vidste du
Udbygningen af Sognegården er nu i fuld gang og
det meste af pladsen foran Sognegården er lukket
helt af. Byggeriet forløber planmæssigt, og vi for-
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venter det færdigt 1.oktober, vi glæder os meget til
at tage den nye og forbedrede Sognegård i brug.

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

Adresser
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
(Ansat indtil 31. august)
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

Se også www.maalovkirke.dk
Kirketjener:
Peter Jakobsen
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: pj@maalovkirke.dk
Organist: På barselsorlov
Marlene Hauge:
email: mh@maalovkirke.dk
Organist vikar:
Lene Jelager
Tlf. 21 81 49 09, e-mail: lj@maalovkirke.dk
Graver: Anders Jahnsen
Tlf. 24 65 37 64, e-mail aj@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 til september

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

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 9.00-11.00
Holder pause pga. byggeriet frem til
1. november.

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

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 19.30-21.00

Lene Jelager, Tlf. 21 81 49 09
lj@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. 61 28 44 65

Sogneeftermiddag
For alle

Se datoer og omtale inde i bladet

Kirsten Diemer, Tlf. 27 63 15 15
Kirstendiemer@outlook.com

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.

