MÅLØV KIRKE
NOVEMBER 2013 - FEBRUAR 2014
Nr. 3 - 31. årg.

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

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse
3. nov. Allehelgensdag kl. 10.00 Højmesse LH
				
kl. 15.00 Musikguds		
				
tjeneste MA & NG
6. nov. Gud & pasta kl. 17.00 LH & EJ
10. nov. 24. s. e. trin.
kl. 10.00 Højmesse MA
14. nov. Konfirmand			
gudstjeneste
kl. 19.00 LH & EJ
17. nov. 25. s. e. trin.
kl. 10.00 Højmesse LH
21. nov. Konfirmand			
gudstjeneste
kl. 19.00 LH & EJ
24. nov. S. s. i kirkeåret kl. 10.00 Højmesse MA
28. nov. Pizzaguds			
tjeneste
kl. 17.00 LH & EJ
1. dec. 1. s. i adv.
kl. 10.00 Højmesse LH
				
kl. 15.00 Musikguds		
				
tjeneste MA & NG
8. dec. 2. s. i adv.
kl. 10.00 Højmesse LH
				
kl. 14.00 Børnejuleguds	
				
tjeneste LH & EJ
15. dec. 3. s. i adv.
kl. 10.00 Højmesse MA
20. dec. Juleandagt
			
Sønderhaven kl. 10.30 MA
22. dec. 4. s. i adv.
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 MA
29. dec. Julesøndag
kl. 10.00 Højmesse MA
1. jan. Nytårsdag
kl. 16.00 Højmesse LH
5. jan. H3K søndag kl. 10.00 Højmesse LH
8. jan. Gud & pasta kl. 17.00 LH & EJ
9. jan. Fælleskirkelig
			
gudstjeneste
kl. 19.30 LH mfl.
12. jan. 1.s.e.h.3k.
kl. 10.00 Højmesse MA
19. jan. 2.s.e.h.3k.
kl. 10.00 Højmesse MA
26. jan. 3.s.e.h.3k.
kl. 10.00 Højmesse MA
2. feb. 4.s.e.h.3k.
kl. 10.00 Højmesse LH
				
kl. 17.00 Kyndelmisse				
gudstjeneste LH & FJ
9. feb. Sidste s.e.h.3k. kl. 10.00 Højmesse MA
16. feb. Septuagesima kl. 10.00 Højmesse MA
20. feb. Pizzagudstj.
kl. 17.00 LH & EJ
23. feb. Seksagesima kl. 10.00 Højmesse LH
25. feb. Andagt
			
Sønderhaven kl. 10.30 LH
2. mar. Fastelavn – fam.
			
gudstjeneste
kl. 10.00 LH & EJ
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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 24 65 38 80
e-mail: michaelag.andersen@gmail.com

Kirkekontor
Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60
e-mail: maaloevkirke.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: Niels Granvig
Tlf. 44 60 07 71, e-mail: ng@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Mandag-fredag kl. 8.00-12.00
Tlf. 24 65 37 64, mn@maalovkirke.dk
Sognemedhjælper: 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
Kirkeværge: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76

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 13. januar 2014

Julemarked & julehjælp
For 4. år i træk indbyder Menighedsplejen til hyggeligt julemarked i Sognegården. Det gør vi søndagen før 1. søndag i advent, nemlig søndag den 24.
november kl. 11 – 15. På julemarkedet er der både fiskedam og lykkehjul med
mange flotte gevinster, som er doneret af byens og omegnens forretninger og
erhvervsdrivende. I juleboden kan der købes adventskranse, juledekorationer,
gravpynt og forskellig slags håndlavet julepynt, ligesom der også kan købes
strikkede strømper, sjaler, huer, vanter m.m., alt sammen fremstillet af de dygtige damer, der kommer i Menighedsplejens Nørklecafé. I julemarkedets café
kan man nyde hjemmebagte kager, boller, æbleskiver og kaffe/te til en meget
rimelig pris. Der vil blive spillet julemusik på klaveret, og kirkens spire/børnekor kommer og synger julen ind.
I Menighedsplejen vil vi med julemarkedet gerne skabe en hyggelig og stemningsfuld dag i Sognegården, hvor man kan begynde at gøre de første forberedelser til julen. Men det primære formål med julemarkedet er dog at skaffe
penge, så vi også i år kan dele julehjælp ud til de mennesker i vores sogn, for
hvem julen også rummer bekymring over, hvor pengene til børnenes gaver
skal komme fra, eller hvor pengene til den gode julemad skal findes.
Julen er den højtid, hvor vi fejrer, at Guds søn blev født for at skabe fred i urolige hjerter, fred mellem mennesker og barmhjertighed mod de små og svage
blandt os. Julens højtid er en stor gave – men også en stor opgave. For nogle
mennesker er opgaven med at få julen til at gå op i en højere enhed større end
den gave, som julen er for andre. Med uddeling af julehjælp til de økonomisk
trængte familier i Måløv Sogn forsøger Menighedsplejen at lette den svære
opgave, som julen kan være, så julen kan blive den gave, som den er og bør
være - både for børn og voksne.
Det har glædet os meget, at antallet af besøgende til vores julemarked i de
første 3 år er steget år for år. Vi håber, at dette vil fortsætte, så vi kan blive ved
med at hjælpe flere og flere i vores sogn.
Men uden flotte gaver og donationer går det ikke. Vi vil derfor gerne sige tak
til alle, der støtter os i vores formål – både til de forretninger og erhvervsdrivende, som donerer gaver til os, og til dem, som køber i vores julecafé og
boder på julemarkedet.
På Menighedsplejens vegne og med mange ønsker om en
hyggelig og glædelig jul til alle.
Lisbeth Hannibal, sognepræst og formand for Menighedsplejen

Allehelgensdag
Søndag den 3. november fejrer vi Allehelgensdag ved højmessen kl. 10.00 i
Måløv Kirke. Traditionen tro vil vi mindes de mennesker, vi gennem det sidste år har mistet i Måløv Sogn. Der vil forud for dagen 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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Noget for børn og deres familier
Gud & pasta

Onsdag den 6. november og onsdag den 8. januar
2014 kl. 17.00 er der Gud & pastagudstjeneste.
Den 6. november er temaet Halloween, og alle er
derfor meget velkommen til at komme udklædt.
Gudstjenesterne vil som altid være børne- og familievenlige, men naturligvis er alle, der har lyst, meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesterne
spiser vi pasta og
kødsovs i Sognegården. Det koster 20 kr.
pr. voksen og er gratis for børn. Skulle
man have tid og lyst,
byder vi også på en
kop kaffe/te.

		
			

Lisbeth Hannibal &
Elisabeth Jørgensen

Pizza-gudstjeneste

Torsdag den 28. november og 20. februar 2014 kl.
17.00 inviterer vi igen alle børn og unge mellem 1015 år til gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi over i
Sognegården og spiser sammen. Det koster 20 kr. pr.
voksen og er gratis for børn og unge.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen
		
			

Fælleskirkelig gudstjeneste

I Evangelisk Alliances Bedeuge holder vi en fælleskirkelig gudstjeneste torsdag den 9. januar 2014
kl. 19.30 i Måløv Kirke med efterfølgende samvær
i Sognegården. Indbyderne er katolikker, baptister
og lutheranere, men alle er naturligvis velkommen.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 26. november kl. 19.00
Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00
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Børnejulegudstjeneste

Søndag den 8. december kl. 14.00 inviteres børn
og deres familier til børnejulegudstjeneste i Måløv
Kirke, hvor efterårets mini-konfirmander vil opføre
et krybbespil over
juleevangeliet. Vi
spiser æbleskiver i
Sognegården efter
gudstjenesten. Vi
glæder os rigtig
meget til at se jer,
og alle er naturligvis velkommen!
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 16. januar 2014
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 til sognemedhjælper Elisabeth
Jørgensen på e-mail ej@maalovkirke.dk.

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 9. marts 2014

I år er det sognepræst Lisbeth Hannibal og sognemedhjælper Elisabeth Jørgensen, der står som
indsamlingsledere for Måløv Sogn. Har man tid
og lyst til at afsætte et par timer denne søndag og
gøre en forskel, så send en mail til Elisabeth på e j@
maalovkirke.dk.

Menighedsplejen
Uddeling af julehjælp 2013

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 5. november og skal være Menighedsplejens formand, Lisbeth Hannibal, i hænde
senest tirsdag den 3. december. 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.

Julemarked i Sognegården

Søndag den 24. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til hyggelig og
julet julemarked i Sognegården med salg af adventskranse, juledekorationer og andre juleting,
samt nørklerier som strikkede strømper, huer og
halstørklæder. Der vil også være 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.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 2. februar 2014 kl. 17.00 fejrer vi kyndelmissegudstjeneste i Måløv Kirke. 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
29. januar 2014.
Menighedsplejen og Menighedsrådet

Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16
i Sognegården Vi mødes hver mandag for at producere ting til vores årlige julemarked, men lige så
meget for hyggens og samværets skyld. Har du lyst
til at være med, så er du velkommen i det omfang,
du har tid og lyst. Vi byder altid på kaffe/te og kage.
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Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Sogneeftermiddage

Aftenarrangement

			

Foredraget tager udgangspunkt i tankerne omkring
skulpturen ”Nåleøjet”, der er placeret på Søndergård torv ved Måløv station. Skulpturen stod færdig i 2010 og prydes af 12 engle og 12 dæmoner
i henholdsvis rustfri stål og bronze. ”Igennem livet
møder vi både engle og bæster, i os selv og udenfor os
selv, hvor moderne og oplyste vi end er. Skulpturen
Nåleøjet giver i form og materiale et mangetydigt billede på disse tusinder af valg, den enkelte træffer hver
dag, hver time, hvert minut”, udtaler billedkunstner
Bjørn Nørgaard.

Tirsdag den 5. november foredrag med Claus Hagen Petersen: ”Danske statsministre og deres tid –
som jeg oplevede dem.” Tirsdag den 3. december
Luciaoptog med børn fra en af byens børnehaver
samt underholdning med Erik Harbo og Bente
Harbo. Tirsdag den 14. januar Nytårskur (se nedenfor) og tirsdag den 4. februar 2014 foredrag
med Doris Marx: ”Den sidste Fiskerkone”. Alle
dage kl. 14.30. Se mere på kirkens hjemmeside.

Nytårskur

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 14.30
Jan Hertz ”Mit liv”
Som foredragsholder har Jan Hertz underholdt og
tryllebundet på flere end 2.500 forskellige steder. Han
evner på en smittende og meget underholdende måde
at formidle sit engagement, og er i publikums midte
på alle måder – noget der skal opleves!
John Price, Kai Holm, Ebbe Rode, Dronning Margrethe II – det er kun nogle af de personligheder, Jan
Hertz har mødt. I vil smile og grine, når han parodierer og genskaber situationerne lyslevende foran Jer!
Han fortæller om 35 års brogede og festlige oplevelser
i teaterbranchen som teaterchef, skuespiller og instruktør.
En glad eftermiddag som optakt til den traditionelle
2-retters nytårsmiddag. Pris i alt: 175,- kr. Der er begrænset deltager antal. OBS: tilmelding og betaling
skal ske personligt på kirkekontoret fra torsdag den 5.
december 2013 kl. 10.00 til tirsdag den 7. januar 2014.

Aftenarrangement

Tirsdag den 12. november kl. 19.30
Allan Mylius Thomsen: ”Da København sprængte
sine rammer”
I 1856 nedlægges fæstningen omkring København,
og de gamle byporte rives ned. Inde bag de gamle
byvolde boede der ca. 140.000 mennesker på et område, hvor der i dag bor 13- 14.000. Brokvarterene
begynder at skyde op med uhyggelig fart og total
manglende kommunal planlægning. Over de næste
årtier vokser Københavns befolkningstal til over en
halv million. Denne eksplosive befolkningstilvækst
skyldes især folkevandringen fra land til by. Læs
mere på kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk
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Datoen er endnu ikke fastlagt
Bjørn Nørgaard: Engle og Dæmoner, Vertues and
Vices, med udgangspunkt i tankerne omkring ”Nåleøjet”
Bjørn Nørgaard har igennem en lang karriere sat
sit præg på den danske kunstscene med happenings, skulpturer i det offentlige rum, boligbyggeri
og store udsmykningsopgaver, bl.a. gobelinerne til
Dronning Margrethe II.

Musikalske arrangementer

Allehelgensdag søndag 3. november kl. 15.00
Kirkekoret og organist Niels Granvig fremfører
musik til Allehelgensdag. Michael Andersen læser
saligprisningerne og digte af Poul Borum og Søren
Ulrich Thomsen.
“Syng-sammen-dag” lørdag 16. november 15.00 i
Sognegården
Måløvborgerne får lejlighed til at komme i “træningslejr” for at komme i sangform til december
måned. Alle kirkens kor medvirker sammen med
Pernille Tjørnehøj og Niels Granvig.

Adventssang i Kulturhus Måløv lørdag 30. november kl. 11.00
Den traditionsrige optræden, hvor kirkens kor synger kendte og elskede sange og salmer som optakt
til adventstiden.
Adventsmusikgudstjeneste søndag 1. december
kl. 15.00 “Ni læsninger”
Endnu en stærk tradition med alle kirkens kor, der
optræder med stemningsfuld julemusik.
Nytårskoncert søndag 5. januar 2014 kl. 15.00
Koncerten, hvor alt kan ske! Signe Asmussen, mezzosopran, Marianne Granvig, violin, og Niels Granvig, orgel, opfører musik, så vi kan komme ordentligt ind i det nye år. Igen i år er der overraskelser,
men der kan i hvert fald høres musik af Lumbye,
Strauss, Nielsen og mange andre.
Kirkekoncert søndag 9. februar 2014 kl. 15.00
Palle Mikkelborg og Helen Davis har for mange år
siden gæstet Måløv Kirke. Nu vender de tilbage, så
kirken igen kan fyldes af de bløde klange fra trompet, harpe og orgel, da også Niels Granvig medvirker.
Måløv kirkes kor
I august/september har der været en meget stor tilgang til kirkens tre kor: I alt 14 nye sangere er be-

Kirkegårdsdag september 2013

Tirsdag den 24. september holdt Ballerup, Skovlunde, Pederstrup og Måløv sogne en interessant og
inspirerende kirkegårdsdag, hvor formændene for
kirkegårdsudvalgene, kirkeværgerne og andre med
tilknytning til kirkegårdene var på tur til sognenes
kirkegårde. Turen startede i Skovvejskirken i Ballerup, hvor der først var en kort præsentation af krematoriet, og derefter en forevisning af kirkegården,
hvor kirkegårdsleder Per Kristensen gav en grunding indføring i indretningen af kirkegårdens to afsnit, og gav et indblik i de tanker, der er om den videre udvikling af kirkegården, ligesom han fortalte
om pasningen og vedligeholdelsen af kirkegården.

gyndt! De fleste i spirekoret, men også kirkekoret,
som er for de ældste, har fået nye medlemmer. Der
er dog stadig plads til flere sangere i alle korene!
Spirekoret og børnekoret kom hurtigt i ilden efter
sommerferien: efter første korprøve deltog de på
fornem vis i Ballerup Musikdage 24. august i Ballerup Kirke.
Resten af året og forår 2014 er også fyldt med aktiviteter:
Gud og Pasta til november og tre i foråret 2014.
Endvidere synger vi traditionen tro til Allehelgen
3. november og til Advent i Kulturhus Måløv 30.
november og i kirken dagen efter til Adventsmusikgudstjeneste. Optræden på Hospice Søndergård
og Plejecenter Sønderhaven hører også til rækken
af arrangementer.
Til foråret er der først en stor forårskoncert i Sognegården den 6. april; allerede ugen efter fejres “Sangens Dag”, og vi optræder i Rundetårn; det bliver en
helt særlig oplevelse at stå dér og synge! Læs mere
om alle arrangementer og mere om korene på kirkens hjemmeside under www.maalovkirke.dk/koraktiviteter.
Niels Granvig

Derefter gik turen til Skovlunde kirkegård, hvor
graver Erik Hansen viste rundt på kirkegården og
forklarede om den måde, den er anlagt på og om
de forskellige afsnit med traditionelle gravpladser,
gravsletter, gravplæner, blomstereng og skovafsnit.
Dagen sluttede i Måløv, hvor Gustav Blomberg og
Flemming Iversen viste rundt på den gamle middelalderkirkegård, med de særlige forhold, der gør
sig gældende for en så gammel kirkegård. Herefter
fortsatte turen på det nye kirkegårdsafsnit, hvor der
blev fortalt om indretningen af kirkegården, dens
beplantninger og kirkegårdsmuren. Det hele præsenterede sig på allerbedste vis i det smukke sensommersolskin.
Hans-Henrik Nielsen
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder
16. januar 2014

Torsdag kl. 10.00

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

Legestue
For små børn og deres forældre

Tirsdag kl. 10.00-12.00

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

Minikonfirmandundervisning
For 3. klasse

Tirsdag 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

Christine Schaff, Tlf. 22 25 67 46
sok@fdf.dk

KFUM-Spejderne
Ulveungerne (1.-3. klasse)
Juniorspejderne (4.-5. klasse)
Spejderne (6. klasse og op efter)

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. 22 79 70 04
Mødested: Spejderhytten Kratvej 5,
Måløv.

Indre Mission
For alle

Fredag den 22. november kl. 19.30
Onsdag den 4. december kl. 19.30
Fredag den 31. januar kl. 19.30, 2014
Fredag den 28. februar kl. 19.30, 2014

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 datoer og omtale inde i bladet

Gustav Blomberg
Tlf. 44 97 16 70

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

•	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.
QR til vores hjemmeside:
Tryk: Rosenberg Bogtryk. Oplag 4.000

App til øret til væggen:

