MÅLØV KIRKE
JULI-NOVEMBER 2012
Nr. 2 - 30. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen,
EJ Elisabeth Jørgensen, NG Niels Granvig

Kirkekaffe i kirken efter hver Højmesse

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

22. juli

7.s.e.trinitatis

Kl. 10.00 Højmesse
Frede Jørgensen

29. juli

8.s.e. trinitatis

Kl. 10.00 Højmesse MA

Kirkekontor

5. aug. 9.s.e. trinitatis

Kl. 10.00 Højmesse MA

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00

12. aug. 10.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA
19. aug. 11.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH
26. aug. 12.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA
2. sep. 13.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH
5. sep.

Kl. 17.00 Gud & pasta
LH og EJ

9. sep. 14.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH
16. sep. 15.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA
23. sep. 16.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Familiehøstgudstjeneste med
frokost
30. sep. 17.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA
7. okt. 18.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH

Kordegn: Vakant
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: liha@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

14. okt. 19.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA

Menighedsråd

21. okt. 20.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse MA

Formand: Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05

28. okt. 21.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH
4. nov. Alle helgens dag Kl.10.00 Højmesse LH
Kl.16.00 Alle helgens
musikgudstjeneste
MA og NG
7. nov.
11. nov. 23.s.e.trin.

Kl. 17.00 Gud & pasta
LH og EJ
Kl. 10.00 Højmesse MA

18. nov. 24.s.e. trinitatis Kl. 10.00 Højmesse LH
25. nov. Sidste s.
i kirkeåret
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Kl. 10.00 Højmesse MA

Kirkeværge: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76

Redaktion
Michael Andersen (ansvarshavende)
Lisbeth Hannibal
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Lis Finderup Johansen
Lise Bramsen
Billeder: Søren Bonde
Deadline for næste nummer af
kirkebladet er tirsdag den 22. oktober 2012.

Gud er ansvar
Kirken bliver næsten dagligt udsat for angreb, der betvivler dens rolle i samfundet, og mange spørger, hvad vi i grunden skal med kirken.
Nogle mener, at kirke og kristendom undertrykker og hjernevasker og i virkeligheden er en fordummende størrelse, der udskriver veksler uden underskrift, som PH skrev i sin vise, og det er, som om man tror, at livet her og nu
er miskrediteret i kristendommen, at tro handler om evighed og paradis, og
at de kristne ligefrem længes efter livet hos Gud.
Kristendommen forkynder en trøst og en tro på, at døden ikke får det sidste
ord. At kærligheden er stærkere end døden, og at Gud har noget at fortælle os
om livets gåde, når vores egne ord slipper op.
Ved en begravelse er kisten indrammet af kirkens hvælvinger, og lige dér, hvor
vores elskedes liv spejles i den horisont, der holdes oppe af Gud, bliver vi
mødt af de ord, der siger, at vi ikke er alene. Ingen af os lever for sig selv, og
ingen af os dør for sig selv med kristentroens øjne. Vi overlader ikke vores elskede og os selv til det tomme rum eller dødens ensomhed, men til ham, som
var, og som er og som kommer.
Men kristentroen er også grundet i et ansvar - i et her og nu.
Troen på Gud forsyner den enkelte med en pligt til at være til stede, som man
ingen mulighed har for at unddrage sig, og når kritikere og skeptikere hævder,
at troen på Gud er en nem og bekvem løsning, så tager de fejl.
For troen på Gud udgør i virkeligheden den ubekvemme løsning, for med den
får mennesket sat grænser for den frie selvrealisering, hvor det kun handler
om mig selv, og hvor den enkelte også gerne anser sig selv for at være noget
unikt, der har krav på særlige hensyn og rettigheder.
I kristentroen pålægges derfor enhver af os et ærinde i livet, der modsiger
tidens ønske om at hele tiden at skulle realisere sig selv uden hensyn til andre.
Og ærindet, der bremser den opfyldelse, er den enkle og simple fordring, der
siger, at livet handler om at drage omsorg for din næste.
Jamen vil andre ikke sige det samme. Jo måske - men svaret fra kristendommen vil igen være ligeså klart: det er meget muligt, at du føler det, men ingen
ud over dig selv holder dig fast på det. Og fordi du grundlæggende ser dig selv
som et dannet, velmenende og reflekteret menneske, mener du ikke, at du har
brug for at blive holdt fast på dit ansvar af en anden myndighed end din egen.
Du er din egen herre, og kan selv sætte grænsen for din pligt og dit ansvar.
Derfor gælder ansvaret kun så længe, du selv finder det meningsfuldt.
Det betyder, at ingen trækker dig skridtet længere, når du når punktet, hvor
du er mest stemt for kun at tage hensyn til dig selv. På den måde kan du i
fred og ro foretage etiske handlinger, og da vil du ofte nå frem til et bekvemt,
mageligt og let resultat, og hvad værre er, så ligger det i tiden, at den ene etik
i grunden kan være lige så god som den anden.
I kristendommen får vi at vide, at mennesket står i forhold til mere end sig
selv og sine nærmeste, hvor vi som Guds børn er sat på jorden med et ansvar
overfor hinanden, og at der med selve skabelsen er givet en anonym fordring
om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd med Løgstrups ord.
Michael Andersen
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Menighedsrådsvalg 2012
I november måned i år nemlig d. 13. er der valg
til landets knap 2000 menighedsråd. Menighedsrådene bliver valgt af folkekirkens medlemmer i
landets sogne. Der skal i alt vælges omkring 13.000
menighedsrådsmedlemmer til de nye råd, der
skal skabe rammerne for landets folkekirker i de
næste fire år. Et menighedsråds valgperiode er fra
1. søndag i advent i valgåret til dagen før samme
søndag i kirkeåret fire år efter. Sidste menighedsrådsvalg foregik i 2008, så derfor er 2012 valgår for
menighedsråd, hvor Kirkeministeriet har bestemt,
at tirsdag den 13. november bliver valgdatoen. Det
nyvalgte menighedsråd skal herefter tiltræde den
fireårige valgperiode 1. søndag i advent, som i år er
den 2. december. I Måløv Menighedsråd sidder der
nu 11 valgte folkekirkemedlemmer, to præster, der
har stemmeret, en medarbejderrepræsentant og en
sekretær for menighedsrådet som protokolfører.

Selve løftet
“Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv
i troskab mod den danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst”.
Økonomi og mursten
En stor del af menighedsrådets opgaver handler om
at drive en velfungerende virksomhed. Det kan ofte
synes, som om de praktiske opgaver og økonomien
er hovedindholdet af menighedsrådets arbejde.
Men som det kan ses af menighedsrådsløftet, er
det menighedsrådets hovedopgave at skabe så gode
vilkår som muligt for udbredelsen af budskabet i
den evangelisk-lutherske folkekirke. Det er altså
med andre ord ikke kun præstens og de ansattes
opgave at sprede det kristne budskab, menighedsrådet har også et ansvar.

Menighedsrådsløftet
Efter at være blevet valgt som menighedsrådsmedlem skal man ifølge menighedsrådsloven afgive et skriftligt menighedsrådsløfte.

Lise Bramsen
formand

Der vil i forbindelse med Menighedsrådsvalget blive afholdt et Orienteringsmøde
i Sognegården d. 11. sep. kl. 19.00. Efterfølgende vil der blive opstillet en kandidatliste.

Menighedsplejens foredragsaftner
Ove Dahl:
”Mit liv som drabschef ”
Torsdag den 20. september kl.
19.30 kommer tidligere drabschef Ove Dahl og fortæller om
sit liv og arbejde. Vi får et indblik i dette usædvanlige univers,
både det professionelle og det
personlige, hvor Ove Dahl gennem sin lange karriere i politiet har set det meste –
og det værste.

Niels Johansen:
”Når himlen har tændt sit
oktoberbål”
Tirsdag den 23. oktober kl.
19.30 kommer tidligere sognepræst i Skovlunde Niels Johansen
og fortæller om sine nye sange og
salmer fra bogen ”Hvem kaldte
på Erantis”. Der vil også blive mulighed for at synge nogle af disse nye sange og salmer.
Organist Elsebeth Dilling-Hansen spiller til.

Alle er velkommen til foredragsaftnerne, der er gratis. Kaffe/te m. brød: 20 kr.

Menighedsrådsmøder
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Torsdag den
Torsdag den
Torsdag den

23. august
4. oktober
22. november

Bliv medlem af ”Snapperklubben”
”Snapperklubben” er en klub
for børn, forældre, faddere
og bedsteforældre, hvor man
kan få ideer til at gøre den
årlige dåbsdag rigtig festlig
og få inspiration til, hvordan
man bringer Gud ind i en
helt almindelig hverdag med havregrød og hentebringe-cirkus. Tøjdyret Snapper er kendt fra sin op-

træden sammen med Sigurd Barrett i videofilmene
“Sigurd fortæller Bibelhistorier”. “Sigurd fortæller
Bibelhistorier” er en bog og 24 videoafsnit, hvor
Sigurd og Snapper taler om de mange fantastiske
fortællinger, der er i Bibelen. ”Sigurd fortæller
Bibelhistorier” bliver givet til alle små dåbsbørn i
Måløv Sogn, og nu er der så også mulighed for at
blive medlem af dåbsklubben ”Snapper-klubben”.
Læs mere på www.snapperklubben.dk.

Legestue

Alle helgens dag

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 Kirken
byder på te, kaffe og frugt. Flere oplysninger på
Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk

Søndag den 4. november fejrer vi Alle helgens
dag ved højmessen kl. 10.00 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 Alle helgens 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.

Uddeling af julehjælp 2012
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 2012. Kun
ansøgere med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen.

Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje
Att. Lisbeth Hannibal
Liljevangsvej 38 A
2760 Måløv
Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk

Menighedsplejens Nørklecafé
Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16 i
Sognegården. Mandag den 3. september starter
Menighedsplejen en Nørklecafé op. Vores plan er
at mødes hver mandag fra september til april for at
producere ting til vores årlige adventsmarked. Overskuddet fra adventsmarkedet går til uddeling af julehjælp i Måløv Sogn. Har du lyst til at være med, så

kom til vores informationsmøde mandag den 3. september kl. 13 og lad os sammen få nogle gode ideer
og tanker omkring, hvad vi kan nørkle med. Vi byder
på kaffe og te. Er du ikke så meget til nørklerier, er du
også velkommen bare for hyggens skyld.
Menighedsplejen
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Minikonfirmandundervisning
Tirsdage kl. 14-15.30
Nyt hold begynder tirsdag d. 28. august 2012.
Tilmeldingsblanket udleveres første gang. Det er
gratis at deltage. Minikonfirmandundervisning er
for børn, der går i 3. klasse. Minikonfirmandundervisning er en form for indledende konfirmationsforberedelse. Desuden er den en hjælp til forældre til at
lære børnene om den kristne børnelærdom. Undervisningen handler først og fremmest om oplevelse.

Mødet mellem børn og kirke vil blive tilrettelagt
således, at det er børnenes egne spørgsmål og undren, der kommer i fokus. Vi snakker, laver forskellige kreative aktiviteter, spiller drama, og hører om
kirken og kristendommen.
Jeg glæder mig til at se mange friske og glade børn.
Elisabeth Jørgensen
Sognemedhjælper

Adventsmarked i
Sognegården

Tilskud til oplevelser med familien

Søndag den 25. november kl. 11 – 15 indbyder Måløv Sogns Menighedspleje til hyggelig og
julet adventsmarked i Sognegården med salg af
adventskranse, juledekorationer og andre juleting. 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 velkommen.

Måløv Sogns Menighedspleje giver nu som noget
nyt økonomisk dårligt stillede familier i Måløv
Sogn mulighed for at ansøge Menighedsplejen om tilskud til at kunne få nogle oplevelser
med familien. Ansøgningsskema kan hentes på
Kirkens kontor hele året. Hvis man kommer i
betragtning, vil det økonomiske tilskud bestå af
eksempelvis et gavekort til Zoo i København, Tivoli, en biograftur eller lignende.

Gud & pastagudstjenester i efteråret i Måløv
Onsdag den 5. september kl. 17.00 og onsdag
den 7. november kl. 17.00 er der igen Gud &
pastagudstjenester i Måløv Kirke. 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. 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.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Familiehøstgudstjeneste
Søndag den 23. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Måløv kirke. Kom og oplev en børneog familievenlig høstgudstjeneste og medbring gerne
lidt af årets høst i form af frugt, grønt og blomster
til markering af, at høsten er i hus. Efter høstgudstjenesten bydes der på en let frokost i Sognegården,
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og efter frokosten vil der blive afholdt auktion over
årets høst. Pengene, der kommer ind i forbindelse
med auktionen, vil gå til Menighedsplejens arbejde i
Måløv Sogn. Tilmelding til frokosten er senest torsdag
den 20. september på 44 66 08 60 eller liha@km.dk
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Koncerter og musikgudstjenester
2. september kl. 15.00
Koncert med Bjarne
Rasmussen, basunist fra
Livgardens Musikkorps,
og organist Niels Granvig. Programmet koncentrerer sig om stykker
komponeret af Georg
Wilkenschildt, tidligere
basunist i Det kgl. Kapel. Hans lærer, Palmer
Traulsen, der også var
basunist i Kapellet, unFOTO: NIELS GRANVIG
derviste Wilkenschildt
mod at få kompositioner af denne. Bjarne Rasmussen er elev af Wilkenschildt. Ved koncerten kan
også høres kompositioner af Gade og Hartmann
for basun og orgel, ligesom der er et par indbyggede
overraskelser.
7. oktober kl. 15.00 Mads Damlund og J. S. Bach
I 2001 indviedes Måløv Kirkes dejlige Carsten
Lund orgel. Igennem næsten 50 år har dette firma

leveret nogle af de allerfineste instrumenter til
kirker i Danmark. Dette store arbejde inspirerede
organist Mads Damlund til en koncertrække her i
2012, hvor al Bachs orgelmusik opføres ved i alt 15
koncerter over hele landet.
Den 7. oktober er turen nået til Måløv kirke, hvor
der bliver lejlighed til at høre bl.a. Bachs flotte
Præludium og Fuga i a-mol og koncert i C-dur.
Se nærmere om programmet og alle de andre koncerter på: www.bach2012.dk.
4. november kl. 16.00 Alle helgens musikgudstjeneste
Efterårets to musikgudstjenester indledes med den
stemningsfulde Alle helgens gudstjeneste, hvor
tekst og musik smelter sammen til understregning af denne særlige dag, der er kommet til at stå
tydeligt i mange folks bevidsthed. Musikken består
af uddrag af Faurés Requiem, anden fransk, romantisk musik samt tekster fra Biblen og digte af Søren
Ulrik Thomsen og Inger Christensen.

Den levende kirke – foredrag ved Mikkel Wold
Tirsdag d. 20. november kl. 19.30
Hvilke udfordringer står Folkekirken overfor i den kommende
tid, hvor staten og kirkens
forhold igen er til debat? Bliver
det hele ikke bare til en kedelig

strukturdebat, som ikke flytter noget? Og hvad er
det egentlig, der gør kirken levende? Erfaringer fra
vores eget land, men også fra andre lande i Europa,
vil indgå i foredraget.
Mikkel Wold er sognepræst ved Marmorkirken i
København. Fra 2008 desuden lektor ved præstehøjskolen i Løgumkloster.

Sogneeftermiddage

Måløv Indre Mission

Datoer for de populære tirsdagsarrangementer
i Sognegården er følgende:
2. oktober, 6. november og 4. december 2012
– 15.januar, 5. februar og 5. marts 2013.
Programmet er i skrivende stund under udarbejdelse, og kan læses på hjemmesiden www.
maalovkirke.dk i nær fremtid. Det trykte program forventes færdig ca. 1. august, og det kan
afhentes i Sognegården og på Kulturhuset.

31. august kl. 19.30
Fritidsforkynder Karsten Amby
28. september kl. 19.30
Sognepræst Bjørn Hansen - Profetier hos Zakarias
26. oktober kl. 19.30
Terapeut Eleonora Andersen - At leve i spændingsfeltet mellem liv og død
23. november kl. 19.30
Højskolelærer Karl Riis
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder til september

Torsdag formiddag

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

Legestue
For børn og deres forældre

Tirsdag kl. 10.00-12.00

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse
Begynder 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

Se omtale af arrangementer inde
i bladet eller på kirkens hjemmeside

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:

