MÅLØV KIRKE
MARTS-JULI 2012
Nr. 1 - 30. årg.

Prædikantliste
LH, Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen,
og NG Niels Granvig.

Kirkekaffe i kirken efter hver Højmesse
4. mar. 2.s.i fasten

Kl. 10.00 Højmesse LH

11. mar. 3.s.i fasten

Kl. 10.00 Højmesse MA

18. mar. Midfaste

Kl. 10.00 Højmesse MA

25. mar. Mariæ bebudelses dag
Kl.10.00 Højmesse LH
1. april Palmesøndag Kl. 10.00 Højmesse LH
5. april Skærtorsdag Kl. 10.00 Højmesse MA
6. april Langfredag

Kl. 15.00 Passionsgudstjeneste MA og NG

8. april Påskedag

Kl. 10.00 Højmesse LH

9. april 2. påskedag

Kl. 10.00 Højmesse LH

15. april 1.s.e.påske

Kl. 10.00 Højmesse LH

22. april 2.s.e.påske

Kl. 10.00 Højmesse MA

25. april Gud og Pasta Kl. 17.00 LH
29. april 3.s.e.påske

Kl. 10.00 Højmesse MA

4. maj Bededag

Kl. 10.00 og 11.30
Konfirmationer LH

5. maj

Kl. 10.00, 11.30 og
13.00 Konfirmationer MA

6. maj 4.s.e.påske

Kl.11.30 Konfirmation LH

12. maj

Kl. 10.00 og 11.30
Konfirmationer MA

13. maj 5.s.e.påske

Kl. 10.00 Højmesse MA

17. maj Kristi himmelfarts dag
Kl. 10.00, 11.30 og
13.00 Konfirmationer LH
19. maj

Kl. 11.30 og 13.00
Konfirmationer LH

20. maj 6.s.e.påske

Konfirmationer MA

27. maj Pinsedag

Kl. 10.00 Højmesse MA

28. maj 2. pinsedag

Kl. 10.00 Højmesse LH

3. juni Trinitatis

Kl. 10.00 Højmesse LH

10. juni 1.s.e.tr.

Kl. 10.00 Højmesse MA

17. juni 2.s.e.tr.

Kl. 10.00 Højmesse MA

24. juni 3.s.e.tr.

Kl. 10.00 Højmesse LH

1. juli

4.s.e.tr.

Kl. 10.00 Højmesse LH

8. juli

5.s.e.tr.

Kl. 10.00 Højmesse LH

15. juli

6.s.e tr.

Kl. 10.00 Højmesse LH
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Adresser
Se også www.maalovkirke.dk
Sognepræst: Lisbeth Hannibal
Møllemosen 5, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 15 60, e-mail: liha@km.dk
Sognepræst: Michael Andersen
Pindehuggervang 11 E, 2840 Holte
Tlf. 45 42 04 42, e-mail: ma@maalovkirke.dk

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: mpj@km.dk
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00
Kordegn: Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: mpj@km.dk
Kirketjener og kordegnevikar:
Peter Jakobsen
Tlf. 44 60 07 74, e-mail: pj@maalovkirke.dk
Organist: Niels Granvig
Tlf. 44 60 07 71, e-mail: ng@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
Tlf. 44 60 07 75
Sognemedhjælper: Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72, e-mail: ej@maalovkirke.dk
Er på barsel frem til 1. august 2012

Menighedsråd
Formand: Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05
Kirkeværge: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76

Redaktion
Michael Andersen (ansvarshavende)
Lisbeth Hannibal
Peder Lund
Lis Finderup Johansen
Lise Bramsen
Billeder: Søren Bonde og Michael Andersen
Deadline for næste nummer af
kirkebladet er tirsdag den 8. maj 2012.

Meningen med livet
Hvad er i grunden meningen med livet? Hvorfra kommer jeg, hvor går jeg
hen? Hvorfor er jeg her og til hvad nytte?
De spørgsmål er det ethvert menneskets opgave at stille, fordi mennesket til
forskel fra dyret kan forholde sig til sig selv og betragte sig selv. Og at nå til
klarhed i de spørgsmål er livets højeste gode.
Der er kun en vej at gå nemlig at finde ind til de inderste kræfter. Hvad bor
der i mennesket? Hvad er det, som er det dybeste og mest varige i mennesket?
Hvad er livet dybest set betinget af?
Det er kærligheden.
Menneskets højeste mening er at lade sig fortære af den livsild, som er kærligheden. Når hjertet banker i lidenskab for kærligheden, er vi først for alvor
hjemme på jorden, som det sker i forelskelsen og kærligheden mellem mennesker. Men også når livet rinder ud, er det kærligheden, der fylder tankerne
op, fordi det er kærligheden, der gav mening og retning.
Utallige gange er jeg blevet bedt om at læse Kærlighedens Højsang af Paulus,
når livet nærmede sig sin afslutning eller i kirken ved begravelsen.
Hvad er det mennesket ikke råder over? Det råder ikke over sit liv. Vi kan
ganske vist planlægge og bemestre, og til tider tror vi, at vi kan mere, end vi
råder over.
Men vi er ikke herre over, hvad morgendagen bringer.
For i morgen skal du dø, som det lyder til en velhavende mand i evangelierne,
der havde samlet sine lader fulde. Ramt - måske som et lyn fra en klar himmel
af pludselig sygdom, ramt - måske af en bombe i en bus eller skudt ned af en
gal sindsforvirret mand, som det skete på Utøya sidste sommer.
Den erkendelse leder til ydmyghed, sagtmodighed og eftertænksomhed.
Hvad lever mennesket af? Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert
ord, der udgår fra Jesu mund. Mennesket lever af det, som er uforskyldt, det,
som det ikke kan disponere over eller selv skabe. Livet som det har modtaget
af Gud.
Mennesket lever af glæde, af Guds nåde, af taknemmelighed og selvforglemmende opmærksomhed.
Hvad så med hændelserne i Norge på Utøya?
Kærligheden kan pervertere til ondskab. Afmagten kan forføre mennesket til
at tro på magt. Og nåden kan mennesket afvise - i overmod, i en ryggesløs lyst
til selv at gøre sig til Gud. Men det vil altid ende galt. Og når det er værst og
mest betændt, så konfronteres vi med de perversioner, der driver de værste og
mest skrupelløse forbrydere, en Hitler, en Stalin og en Anders Breivik.
Breiviks motiv var efter alt at dømme en indædt forurettelse over et multikulturelt samfund, hvor muslimer ikke var medmennesker, men udtryk for selve
ondskaben. Og i satanisk forblindelse og selvdestruktiv selvovervurdering har
Breivik ment, at han kæmpede for en retfærdig sag som hvid korsridder ved
at slå de mennesker i ihjel, der så det som et politisk mål at give plads til andre
på lige fod med dem selv.
Selv efter den grufulde terrorhandling optrådte Breivik med en perfid sygelig
selvsikkerhed og en stålsat overbevisning om sin gerning, som vi næppe nogensinde vil få en fyldestgørende forklaring på.
Breiviks massemord var en djævelsk, hæslig og en fuldkommen meningsløs
forvrængning af hunger efter retfærdighed, af den kærlighed, som bor i mennesket, af menneskets afmagt over for tilværelsens vilkår, af den nåde, uden

3

hvilken intet menneske kan leve - ikke leve i glæde,
forventning og tillid.
Den sande, den gavmilde, den oplysende skildring
af de tre forhold mennesket lever af - glæde, forventning og tillid - finder vi i alle de fortællinger,
hvor Jesus mætter de sultende og alle de gange,
hvor han opsøger mennesker, der var afmægtige,
for at dele kår med dem. Forsynligt og gavmildt
giver han dem på underfuld vis, hvad de hungrer
og tørster efter. Og de oplever Hans gave, og tager
imod den som ren og skær nåde. Som noget der
kommer til dem, akkurat som Jesus kom til en
Zakæus og spiste med ham til manges forargelse,
eller når Jesus til ligeså manges vrede var sammen
med mennesker, ingen regnede for noget.
Og som sådan viser alle de måltider, Jesus tog del i,
og det samvær han havde med mennesker på trods
af alle skel, hen til det himmelske måltid, akkurat

som han i nadverens brød og vin giver os en underfuld himmelsk spise.
Nadverens beskedne måltid vil også minde os om
vores afmagt. Den afmagt, at vi er afhængige af mad
og drikke, selvsagt, men også af kærligheden, Guds
kærlighed, vores indbyrdes kærlighed, som skaber
lys og glæde, frimodighed, livslyst og virkelyst, den
indbyrdes kærlighed, som også kommer til udtryk
i nadveren, hvor vi alle modtager det samme og
knyttes sammen derved, at vi forlader alterskranken med det samme brød, den samme vin i vores
organisme, der på den led bliver et billede på den
ene himmelske organisme, vi udgør med ham, og
hvis legeme og blod nu cirkulerer i os som en nådig
kærlighedsstrøm, så vi må bære frugt til Guds ære
og vor næstes gavn.
Michael Andersen

Foredrag af Frede Jørgensen:

Lorry gennem 25 år – fra idé til døgnkanal
Torsdag den 15. marts kl. 19.30 kommer formand
for TV 2 Lorrys bestyrelse, tidligere sognepræst i
Brøndbyvester, Frede Jørgensen, der også var en af
initiativtagerne til regionalt TV i hovedstaden og
fortæller om Lorry gennem 25 år. Alle er velkommen!
20 kr. for kaffe og brød.
Menighedsplejen

Lorry gennem 25 år – fra idé til døgnkanal

Foredrag i Måløv Sognegård tirsdag d. 24. april kl. 19.30 ved Ole Hartling

Aktiv dødshjælp – en nådig død?
Ordet ”dødshjælp” kan i manges ører have en god
klang, og de, der går ind for aktiv dødshjælp, vil
naturligvis noget godt med det. Unødvendig lidelse
må undgås, og patientens selvbestemmelsesret skal
respekteres. Bør det ikke være lægens opgave at give
dødshjælp? Meningsmålinger kan tyde på, at det
finder mange vil være rigtigt. Spørger man på en
lidt anden måde, f.eks. om læger skal aflive deres
patienter, hvis de lider, kan det blive tydeligere, hvad
det er, man beder lægen om. Man må spørge, om
lidelse skal lindres ikke ved at fjerne lidelsen, men
ved at fjerne den, der lider. Det kan også disku-
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teres, om der i netop dette spørgsmål bliver tale om
selvbestemmelse, eller om selvbestemmelse i dette
spørgsmål er en illusion.

Ole Hartling er ledende overlæge ved Vejle
Sygehus, tidligere formand for Etisk Råd.
Modtager af Rosenkjærprisen for 2007.

Menighedsrådsvalg i Måløv 2012
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 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 præstegården
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 på arbejdspladsen. Måløv kirke har 6 fuldtidsansatte medarbejdere og 2
deltidsansatte, foruden et børne- og ungdomskor. Hertil kommer så de to præster.
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 to præster.
Efter sommerferien 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.
2.
3.
4.

Hvad skal man kunne for at sidde i et menighedsråd?
Hvad er arbejdets omfang og indhold?
Hvad får jeg ud af at sidde i menighedsrådet?
Hvilken forskel gør jeg?

Lise Bramsen
Formand
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Kirkekoncerter og musikgudstjenester
Søndag den 4. marts kl. 15.00
Korkoncert med Vokalgruppen Kolorit dirigeret
af Niels Græsholm.
Egentlig skulle denne koncert allerede være afholdt
i februar måned. Noget kom imidlertid i vejen, så
var man forhindret i at høre Kolorit i sidste måned,
får man nu chancen på ny for at høre deres nye
koncertprogram, “Syden i Norden”.
I koncerten præsenterer Kolorit et sprudlende
og anderledes repertoire, der kombinerer den
latinamerikanske musik med vores eget nordiske
tonesprog. Argentinsk tango, cubansk son, dansk
folkesang og svensk visetradition forenes i en unik
koncertoplevelse, hvor alle tages med på en inspirerende rundrejse på to kontinenter.
Koret er et af de mange, velsyngende ensembler
i Danmark. Det har med Niels Græsholm som

Legestue
Legestuen er et socialt mødested for små børn
og deres hjemmegående forældre eller barnepiger. Legestuen mødes hver tirsdag kl. 10-12
i Sognegårdens kælder. Børnene leger, og de
voksne får mulighed for en sludder og hyggeligt
samvær. Det er gratis at være med, og vi byder
på te, kaffe og frugt. Flere oplysninger på Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.

stifter og dirigent specialiseret sig i verdensmusik
og musik fra Sydamerika. Det bliver en tonefuld eftermiddag med et spændende og varieret program.
Læs mere på kirkens hjemmeside.
Fredag den 6. april kl. 15.00
Passionsgudstjeneste med passionstekster og stemningsfuld musik.
Se nærmere om gudstjenesten og dens forløb på
kirkens hjemmeside.

Gud & pastagudstjeneste
Onsdag den 25. april er der igen Gud & pastagudstjeneste i Måløv Kirke kl. 17.00
Gudstjenesten vil som altid være børne- og
familievenlig, men naturligvis er alle, der har
lyst, meget velkommen til at deltage. Efter
gudstjenesten spiser vi spaghetti og kødsovs i
Sognegården. Det koster 20 kr. pr. voksen og
er gratis for børn. Skulle man have tid og lyst,
serverer vi også en kop kaffe/te til de måske lidt
trætte forældre.

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 1. marts kl. 19.00
Torsdag den 19. april kl. 19.00
Torsdag den 24. maj kl. 19.00
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Orienteringsmøder og indskrivning til
konfirmation i 2013
Kommende konfirmander og forældre fra Måløv
Skole inviteres tirsdag den 12. juni kl. 19.00.
Kommende konfirmander og forældre fra Østerhøjskolen inviteres tirsdag den 19. juni kl. 19.00.

Begge gange foregår det i Måløv Kirkes Sognegård,
Liljevangsvej 38A. Orienteringsmøderne og konfirmandindskrivningen gælder for elever i 7. klasse
i Måløv Sogn, som ønsker at gå til konfirmandundervisning i 8. klasse i skoleåret 2012-2013.

Kommende konfirmander og forældre fra Måløv
Sogn, som IKKE går på en af de ovennævnte skoler,
bedes møde op den aften af de to nævnte, der passer.

Med venlig hilsen
Elisabeth Jørgensen, Lisbeth Hannibal
og Michael Andersen

Menighedsplejens årsmøde 2012
Mannequinopvisning ved Kirkens Genbrug
Torsdag den 26. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter om
det forgangne år, regnskab og budget gennemgås,
og bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges.
Udover det formelle byder vi også på et let trak-

tement og en festlig mannequinopvisning, hvor
Kirkens Genbrug viser noget af det tøj de sælger
i genbrugsbutikken, ligesom der vil være mulighed
for at købe tøjet. Alle er velkommen. Tilmelding er
dog nødvendig i forhold til traktementet. Tilmelding på kirkens kontor på tlf. 44 66 08 60 eller på
mpj@km.dk senest den 24. april

Sogneeftermiddage

Måløv Indre Mission

Tirsdag den 27. marts kl. 14.30.
Peru – Bolivia
I dette foredrag med fantastiske billeder tager
Vinni Smed og Hans Hjort Hansen os med på
en uforglemmelig rejse gennem de største kulturelle seværdigheder i Peru og Bolivia.

Fredag den 24. februar kl. 19.30:
Sognepræst Niels Jørn Fogh:
”Guds pagt med Abraham”

Et eventyr fra inkaernes by Cuzco og det sagnomspundne Machu Picchu i Peru via den mægtige Titicacasø til de skønne kolonibyer fra det
spanske herredømme og de endeløse saltsletter
i Bolivia.
Med bjergtog til Machu Picchu, inkaernes by,
der har været skjult i flere hundrede år. Sejllads
på Titicacasøen hvor Thor Heyerdahl hentede
inspiration til sin kontikiflåde. Møde med flamingoer og lamaer. Besøg i verdens højest beliggende hovedstad La Paz.

Fredag den 23. marts kl. 19.30:
Sognepræst Nikolaj Kjærby:
”Jeg er det sande vintræ”
Fredag den 27. april kl. 19.30:
Pastor emeritus Frode Leth-Hansen:
”Herren er min hyrde”, salme 23.
Fredag den 25. maj kl. 19.30:
Sognepræst
Søren Isak Sørensen
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder til september

Torsdag formiddag

Marianne Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60, mpj@km.dk

Legestue
For børn og deres forældre

Tirsdag kl. 10.00-12.00

Marianne Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60, mpj@km.dk

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse
Begynder igen den 28. august

Tirsdag kl. 14.00-15.30

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

Spirekor
For 0-2. klasse

Onsdag kl. 16.30-17.30

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

Børnekor
For 3.-4. klasse

Onsdag kl. 15.15-16.15

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 15.00-16.15
Samt søndag efter højmesse til kl.12

Niels Granvig, Tlf. 44 60 07 71
Mobil 24 40 90 94
ng@maalovkirke.dk

FDF

Onsdag aften

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
lohse@fdf.dk

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. Spejderhytten, Kratvej

Karin Grüttner
gryttner@kfumspejderne.dk
Tlf. 22 79 70 04

Indre Mission
For alle

Se inde i bladet

Arne Skjerning
Tlf. 44 65 33 68

Koncerter
Musikgudstjenester
For alle

Se pressen og plakater i byen

Niels Granvig
Tlf. 44 60 07 71
ng@maalovkirke.dk

Sogneeftermiddag
For alle

Tirsdag den 27. marts kl. 14.30

Gustav Blomberg
Tlf. 44 97 16 70

Måløv Sogns Menighedspleje
For alle

Se omtale af arrangementer inde
i bladet eller på hjemmesiden.

Formand Lisbeth Hannibal
Tlf. 44 66 15 60, liha@km.dk

• 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.
App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

