MÅLØV KIRKE
JANUAR 2019 – JUNI 2019
Nr. 1 - 37. årg.

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

kl. 15.00 Højmesse MA

6. jan. H3K

kl. 10.00 Højmesse LH

21. april Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

22. april 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

28. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

10. jan. Fælleskirkelig
			
Gudstjeneste kl. 19.30 LH mfl.

5. maj 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH

12. maj 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

13. jan. 1. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse LH

20. jan. 2. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

17. maj Store Bededag Konfirmationer LH
				
& EJ

22. jan. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

23. jan. Konfirmand			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & EJ

18. maj Konfirmationer LH & EJ
19. maj 4. s. e. påske

25. maj Konfirmationer LH
26. maj 5. s. e. påske

24. jan. Konfirmand			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & EJ

27. jan. 3. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

3. feb. 4. s. e. H3K
				
				

kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 17.00 Kyndelmisse-	
gudstjeneste LH & FJ

10. feb. Sidste s. e. H3K Kl. 10.00 Højmesse MA

Konfirmationer MA

kl. 10.00 Højmesse MA

30. maj Kristi Himmel			
fartsdag
Konfirmationer LH
				
& EJ
1. juni Konfirmationer LH
2. juni 6. s. e. påske
				

Konfirmationer LH
& EJ

17. feb. Septuagesima

kl. 10.00 Højmesse MA

9. juni Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

24. feb. Seksagesima

kl. 10.00 Højmesse LH

10. juni 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

3. mar. Fastelavn
				

kl. 10.00 Familiegudstjeneste LH & EJ

10. mar. 1. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

16. juni Trinitatis søndag
			
Dåbsjubilæums			
gudstjeneste
kl. 10.00 LH & EJ

17. mar. 2. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

21. mar. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

24. mar. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

31. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse LH

Redaktion

kl. 17.00 LH & EJ

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

2. april Gud & pasta

7. april Mariæ
			
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse MA
14. april Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse MA

18. april Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse MA

19. april Langfredag

kl. 10.00 Højmesse MA
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23. juni 1. s. e. trin.
				

kl. 10.00
Højmesse MA/LH

30. juni 2. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

Deadline for næste nummer af kirkebladet er mandag
den 1. april.

Den nye kirkegård
Så er den første sæson, hvor den nye kirkegård har
fået lov at gro lidt mere på naturens egne vilkår,
snart gået. Således er kirkegården bragt tættere på
den idé arkitekterne havde, da kirkegården blev
anlagt. Den nye kirkegård er oprindeligt tænkt og
anlagt som en ”skovkirkegård” – en kirkegård i pagt
med naturen, i pagt med den omkringliggende Måløv Naturpark.
Som en del af, at kirkegården fremover i højere grad
vil kunne ses som en del af helheden i Måløv Naturpark, er græsset blandt andet ikke blevet slået
efter Sankt Hans. Dette for at give ”vilde” planter
en mulighed for at blomstre, og dermed give større
plantediversitet til gavn for insekter og fugleliv og
forhåbentlig til glæde for kirkegårdens besøgende.
Denne vinter vil visne blade få lov til at blive liggende, til glæde for fugle, dyr og insekter, men også
for at give den besøgende en visuel oplevelse af at
være i en skov.

Vi vil i den kommende tid igangsætte arbejdet med
efterplantning af nye træer sammen med lægning
af forskellige løgplanter. Målet er, at plænerne skal
fremstå som skoveng.
Det er vigtigt at nævne, at kirkegården skal bibeholde sin pæne fremtoning i balance med ændringerne. Allerede eksisterende gravsteder vil ikke
blive berørt af tiltagene.
Vi håber, at I vil besøge den nye kirkegård og se den
”gro til”. Vi håber, at kirkegården vil blive et sted,
hvor man uanset ærinde har lyst til at slå et smut
forbi, gå en tur og nyde naturen.
På Måløvs kirkegårde vil vi gerne højne brugerindflydelsen, derfor tag endelig fat i os, kom med ris og
ros eller gode ideer.
På vegne af gartnerne på Måløv kirkegårde.
			

Anders Jahnsen

3

Børn & unge
Gud & pasta

Tirsdag den 22. januar og tirsdag den 2. april 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

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 10. 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 fra
den 10. december.

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 12. januar kl. 10.00 og lørdag den 23.
marts kl. 10.00
Selvfølgelig vil vi også i dette forår fortsætte med
vores lørdagstiltag ”babysalmesang for tidligere
deltagere”. Her er det 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/pølse, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger
på hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen
på ej@maalovkirke.dk.
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Torsdag den 21. marts kl. 17.00 er der pizza-gudstjeneste 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.

Familie-og fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 3. marts kl. 10.00 inviterer vi til fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Vi håber at
se rigtig mange udklædte børn og voksne til denne
familie- og børnevenlige fastelavnsgudstjeneste.
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 27. februar på tlf. 44 66 08 60 eller
mpj@km.dk.

Børn & unge
Familiegudstjeneste med
5 års dåbs-jubilæum

Søndag den 16. 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 2014 - 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 denne familiegudstjeneste. Vi
mødes kl. 9.00 til fælles brunch i Sognegården. Det
er gratis at deltage, men af hensyn til maden bedes
man tilmelde sig på ej@maalovkirke.dk senest den
12. juni.

Minikonfirmandundervisning
Begynder den 14. januar kl. 14.30-15.45
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 snakker, laver
forskellige kreative aktiviteter 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 www.maalovkirke.dk fra mandag den 10. december. Det er gratis
at deltage.

Sommerkirke i Måløv Kirke

Man tilmelder sig via Måløv Kirkes hjemmeside fra
mandag den 8. april. Der er plads til et begrænset
antal børn, så det er først til mølle☺. Hvis man har
spørgsmål eller andet, er man meget velkommen til
at kontakte mig.
Elisabeth Jørgensen, Kirke- og kulturmedarbejder,
ej@maalovkirke.dk, tlf. 44 60 07 72.

Indskrivning til konfirmation i 2020

Indskrivning af konfirmander for skoleåret 20192020 sker elektronisk via vores hjemmeside www.
maalovkirke.dk.
Indskrivning er kun mulig i uge 9.
Orienteringsmøder vedrørende konfirmandundervisningen i 2019 -2020
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv og kommende konfirmander
og forældre fra Måløv Sogn, som IKKE går på Måløvhøj Skoles afd. Måløv eller afd. Østerhøj inviteres til onsdag den 8. maj kl. 19.00.
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj skole, Østerhøj, inviteres til torsdag den 9. maj
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 2019-2020.

Sommerkirke er et tilbud til de skoleelever, som efter sommerferien skal i 1. eller 2. klasse. Det er fra
mandag den 1. juli – torsdag den 4. juli kl. 9.0015.00.
Torsdagen bliver dog lidt længere, da vi slutter af
med en gudstjeneste for børnene og deres familier.
Ideen med sommerkirken er at invitere børnene
ind til 4 dage med aktiviteter, lege, kreative ting,
bibelhistorier, lave gudstjeneste og have det smaddersjovt.
Det er ganske gratis at deltage i sommerkirken. Det
eneste man, skal medbringe, er en dejlig madpakke,
vi sørger for lidt til formiddagen og eftermiddagen.
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Menighedsplejen
Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 3. februar kl. 17.00 fejrer vi igen kyndelmisse. 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 30. januar.

Årsmøde

Torsdag den 4. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter
om det forgangne år, regnskabet gennemgås, og
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når
det formelle er vel overstået, bydes der på hygge,
snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

Menighedsplejens Nørklecafé

Mandage kl. 13–16 i Sognegården (undtagen 1.
mandag i måneden)
Vi mødes fra september til april for at producere
ting til vores årlige julemarked. Menighedsplejen
afholder alle udgifter til materialer. Har du lyst til at
være med, er du meget velkommen. Vi byder altid
på kaffe/te og en småkage. Kontakt Else Rasmussen
på tlf. 4497 9102 for at høre nærmere.
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Sommeraftentur med
Menighedsplejen

Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år
på en sommeraftentur. Det bliver torsdag den 20.
juni. Da turen i skrivende stund endnu ikke er helt
planlagt, kan man i løbet af foråret læse om den på
www.maalovkirke.dk og i pressen.

Sogneeftermiddage og aftenarrangement
Hvor intet andet er anført, er der ingen tilmelding.
Prisen kr. 30,00 pr. deltager, og der serveres kaffe
og kage.

lers deling af Europa blev Litauen dog indlemmet i
Sovjetunionen – og det ændrede med ét familiens
liv og det blev til 16 år i Sibirien.

NB: Dørene åbnes kl. 14.00

Tirsdag den 5. marts kl. 14.30
Vi får besøg af Lasse Skovgaard, foredragsholder,
organist, sanger og højskolelærer, der vil fortælle os
om, hvorfor det er så sundt at synge.
Sang - og særligt fællessang - har alle dage været
en del af vores kultur. Sang er koblet til glæde og til
sorg, til velkomst og til afsked. For mange mennesker er sang en meningsfuld udtryksform og dejlig
aktivitet i fællesskab med andre. I løbet af foredraget vil Lasse Skovgaard undersøge og belyse sangens – og ikke mindst fællessangens – sundhedsskabende effekter.
Vi vil få lejlighed til at synge en række sange – og
foredragsholderen har lovet, at vi vil gå sundere
hjem, end da vi kom!

Tirsdag den 15. januar kl. 14.30
Afholdes den årlige ”Nytårskur”.
Først vil vi blive underholdt på festligste vis af den
landskendte Jens Werner, kendt som dommer fra
”Vild med dans”, der fortæller om sit spændende liv.
Jens Werner blev i 1994 verdensmester i selskabsdans. Ifølge hans hustru er han den sidste, ægte
gentleman, vi har her i landet.
Efterfølgende får vi serveret en dejlig nytårsmiddag. I år med en ny, spændende menu sammensat
af vores dygtige kok.

Torsdag den 14. marts kl. 19.00
Vi er så heldige her i Måløv at have en middelalderkirke, der er smuk både udvendig og indvendig.
Måske har én og anden tænkt på, hvad historien
er bag kalkmalerierne og døbefonten – eller hvor
mange piber vores orgel mon har. Alt det – og meget mere – kan Gustav Blomberg give svar på denne
aften, hvor vi også får lejlighed til at hilse på vores
præst Lisbeth Hannibal. Vi slutter af med en kop
kirkekaffe – og måske en enkelt sang.
Gratis entré.

Tilmelding i Sognegården fra torsdag, den 3. januar kl. 10.00 til den 11. januar. Prisen er 200 kr.
pr. person for middag og underholdning. Købte
billetter tages ikke retur. Som altid er der begrænset deltagerantal.
Tirsdag den 5. februar kl. 14.30
Denne eftermiddag er månedens gæst Schneur Rachlin, der vil berette om sin barndom og ungdom i
Sovjetunionen i 40’rne og 50’rne. Det bliver et foredrag med plads til humor og anekdoter om hverdagen under et i dag forsvundet system. Schneur
Rachlin blev født i Litauen i en velstående familie
af jødiske handelsfolk. Som følge af Stalin og Hit-
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Øvrige arrangementer
Folkekirkens Nødhjælp
Hjælp os med at gøre verden klimaklar.
Folkekirkens Nødhjælp kaster (næste)kærligheden
på klimaet, når den årlige sogneindsamling løber af
stablen søndag den 10. marts. Som indsamler kan
du klæde verden på til klimaforandringerne.
Hvad nytter det egentlig?
Du kan skære ned på oksekødet, sortere affald og
droppe flyrejsen – men hvor meget forskel kan du
egentlig gøre ene mand eller kvinde?
Godt spørgsmål.
Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang
hører om klimaforandringernes konsekvenser.
Men her er din chance for at gøre noget, der virkelig
nytter.

©Folkekirkens Nødhjælp

Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står sammen om verdens nok vigtigste
sag.
©Folkekirkens Nødhjælp

Klædt på til klimaet
I år er Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
dedikeret til de klimaforandringer, som rammer os
alle. Men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande.
Her er man ikke nær så godt klædt på til det nye
klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser.
Man mangler broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne.
Mangler mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringer er således en af hovedårsagerne
til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver
niende verdensborger – sulter. Og tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender
dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer,
diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og mad, der kan overleve tørken. Du er med
til at klæde verden på til klimaforandringerne.
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Søndag den 10. marts kl. 11.00 og et par timer
frem er vi i Måløv Sogn igen med til at samle ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Som de foregående 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
penge ind til det gode formål. Vi vil gøre vores bedste for at skabe en hyggelig og god stemning i Sognegården, både når I får jeres rute, og ikke mindst
når I kommer tilbage.
Se mere på www.sogneindsamling.dk.
Tilmelding som indsamler til Elisabeth på ej@
maalovkirke.dk.

Fælleskirkelig gudstjeneste
I Evangelisk Alliances Bedeuge afholder vi igen i år
en fælleskirkelig gudstjeneste i Måløv Kirke. Torsdag den 10. januar kl. 19.30 mødes vi i kirken til
gudstjeneste, og bagefter er der hyggeligt samvær
i Sognegården. Indbyderne er katolikker, baptister
og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne.

Øvrige arrangementer
”Dus med døden”
Foredrag torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Sognegården
Kom til et spændende foredrag og mød de to forfattere Mette Bendixen og Marie-Louise Vianello bag
den roste bog ”Dus Med Døden”. Foredraget henvender sig til dig, der har svært ved at vide, hvad
det ”rigtige” er at gøre eller sige, når du møder et
menneske i sorg - både privat og på arbejdet- men
i særdeleshed også til dig, der kan finde gavn af at
møde genkendelighed med dit eget tab. De kommer også ind på følgende emner:
Hvad siger man og hvad siger man ikke til en i sorg?
Sorgens anatomi - hvordan føles sorg? Hvordan er
man nærværende uden at være anmassende? Hvor
tæt skal man være med nogen for at støtte dem?
Mette Bendixen og Marie-Louise Vianello deler på
en jordnær og nærværende facon ud af personlige
og ærlige erfaringer.

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, om kærligheden, om
nuet, om alt det, der ligger udenom og midtimellem, men indimellem også om så meget andet.
Vi vælger sammen de bøger, der skal læses. De bøger, der er valgt til foråret, kan ses på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk under aktiviteter.
Vi mødes følgende tirsdage kl. 19.30: Den 29. januar, den 26. februar, den 26. marts og den 30. april.
Lisbeth Hannibal

Måløv Quilternes
25-års jubilæum
I 2019 er det 25 år siden, at en lille flok kvinder startede Måløv Quilterne. Vi har i alle årene været så
heldige at have lokale i Sognegården.
Jubilæet fejres med en udstilling i Sognegården følgende dage: lørdag den 27. og søndag den 28. april
begge dage kl. 11.00 -15.00.
I øjeblikket syr vi på et jubilæumsprojekt, som vi
glæder os til at vise frem på udstillingen. Vi har syet
præmier til lotteri, vi bager kager og sælger kaffe/te
i cafeen. Entreen er gratis. Du kan læse mere om os
på vores hjemmeside måløvquilterne.dk.
I anledning af jubilæet vil Måløv Kirke være smukt
pyntet af patchworkarbejder ved højmessen den 28.
april kl. 10.00.

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe. Gratis adgang.
Fredag den 25. januar kl. 14.30:
Sognepræst Johannes Krarup
Fredag den 22. februar kl. 14.30:
Pastor Arne Kappelgaard
Fredag den 29. marts kl. 14.30:
Sognepræst Michael Skov Andersen
Fredag den 26. april kl. 14.30:
Leder af Internationalt Kristent Center
Anders Graversen
Fredag den 24. maj kl. 14.30:
Storbysekretær Henrik Boye Jensen
Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning på tlf. 6128 4465.
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Nyheder fra Menighedsrådet
Menighedsrådsmøder

Udbygningen af Sognegården

Torsdag den 17. januar kl. 19.00
Torsdag den 7. februar kl. 19.00
Torsdag den 28. marts kl. 19.00
Torsdag den 11. april kl. 19.00
Torsdag den 23. maj kl. 19.00

Udbygningen er nu færdig, og de nye undervisningslokaler, samtalerum og kontorfaciliteter er taget i brug. Vi glæder os over igen at kunne bruge
Sognegården til alle vores arrangementer, som har
været sat på pause i byggeperioden.

Nytårskoncert
2 kongelige operasangere, Randi og Magnus Gislason, synger en sprudlende nytårskoncert søndag
den 6. januar kl. 15.

Programmet byder på et festfyrværkeri af kendte
operaarier og -duetter, sange fra musicalens verden
og perler fra den danske og nordiske sangskat.
Gratis adgang.
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Måløv Kirkes
”Fredagscaféer” fortsætter
I den første sæson, er de 4 første cafe-aftener forløbet med spændende diskussioner og åben snak om
tro og alt det andet mellem himmel og jord.
Kunne du tænke dig at tale med andre voksne om
livets spørgsmål, så starter vi op igen i 2019 med
nye interessante emner.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved disse datoer:
11. januar, 8. marts og 12. april
Alle dage starter vi kl. 18.00 med lidt mad så vi har
brug for tilmelding på maaloev.sogn@km.dk når vi
nærmer os. Hold øje med kirkens hjemmeside.

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

Kirkekontor

Se også www.maalovkirke.dk
Organist:
Marlene Hauge:
Tlf. 21 81 49 09, email: mh@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

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Formand:
Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05, e-mail: lb@maalovkirke.dk

Kordegn:
Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60,
e-mail: mpj@km.dk

Kirkeværge:
Peder Lund
Kratlodden 9, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 30 07

Kirketjener:
Peter Jakobsen
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: pj@maalovkirke.dk
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang

Torsdag kl. 10.00
Nyt hold begynder torsdag den 10. januar

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

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 9.00-11.00
Starter tirsdag den 8. januar.

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Mandag kl. 14.30-15.45
Begynder 14. januar

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

