MÅLØV KIRKE
JULI-OKTOBER 2013
Nr. 2 - 31. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, MA Michael Andersen
EJ Elisabeth Jørgensen

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse
7. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

14. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

21. juli

8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

28. juli

9. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

4. aug. 10. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
11. aug. 11. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
18. aug. 12. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse LH
25. aug. 13. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
27. aug.		kl. 10.30 Andagt på
Sønderhavens
Plejecenter MA
28. aug.		kl. 17.00 Gud & pasta
LH & EJ
1. sept. 14. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
8. sept. 15. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
15. sept. 16. s. e. trin.	kl. 10.00 Høstguds
tjeneste LH, Prædikant
Frede Jørgensen
22. sept. 17. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse LH
29. sept. 18. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA

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: maaloev.sogn@km.dk
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 10.00-14.00
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

3. okt.		kl. 17.00 Pizza-guds
tjeneste LH & EJ
6. okt. 19. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse LH
13. okt. 20. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
20. okt. 21. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse MA
27. okt. 22. s. e. trin. kl. 10.00 Højmesse LH
29. okt.		kl. 10.30 Andagt på
Sønderhavens
Plejecenter LH
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Redaktion
Lise Bramsen, Ansvarshavende
Lisbeth Hannibal
Michael Andersen
Elisabeth Jørgensen
Peder Lund
Kirsten Jørgensen
Kirsten Diemer
Lis Finderup Johansen
Deadline for næste nummer af
kirkebladet er tirsdag den 1. oktober 2013.

Tab af meningen
Forsvinder religionen fra vores verden? Går vi en religionsløs tid i møde? Det
har mange spurgt sig selv om i takt med, at vores samfund er blevet mere
og mere verdsliggjort eller sekulariseret med et andet ord, og hvor de institutionelle religioner i dag står svagere, end de har gjort længe. Men det er
ikke ensbetydende med, at mennesker ikke stiller religiøse eller eksistentielle
spørgsmål, hvor der spørges efter meningen med livet, eller hvad der sker, når
man dør.
Hvor vi tidligere havde en kristen enhedskultur, hvor man så at sige hvilede på
kirkens forkyndelse og tog den for gode varer, lever vi i dag i et pluralistisk religiøst samfund, hvor vi tilbydes en bred vifte af religiøse forklaringer, og hvor
ingen forklaring kan siges at være den endegyldige sandhed. Konsekvensen
er, at de kristne myters og riters meningsbærende kosmos vakler og er ikke
længere det eneste referencepunkt, hvorfor det er op til den enkelte at søge
meningen og etablere sin egen religiøsitet eller omgang med det hellige.
I en vis forstand har vi fået den totale frihed. Ingen bånd binder mig. Mennesket er blevet større, mens Gud er blevet mindre. Men den totale frihed gør
os også svimle og angste. Men samtidig er denne angst paradoksalt nok også
menneskets adelsmærke.
Kierkegaard taler om, at vi ængstes for selvet, og som sådan kan angsten også
være indgangsport til det at forholde sig til sig selv eller blive et selv.
Men de eksistentielle spørgsmål kan også blive så truende, at mennesker udvikler neurotiske træk. Spørgsmålene kan blive så overvældende, at man fortrænger dem og ikke når frem til at bearbejde dem, mens tid er.
Som sagt var det tidligere kristendommen, som leverede den nødvendige
tolkning af døden, meningen, skylden og lidelsen. Det enkelte individs liv,
hendes sorger og besvær - medgang og modgang - blev ikke betragtet som
tilfældige sammentræf, men som dele af en større helhed. Guds styring om
end Guds veje var uransalige. Det enkelte menneske indgik i de store myter,
og var sat ind i en kosmisk sammenhæng. Et ordnet kosmos. Kort sagt var
hun ikke overladt til den mening, hun selv skulle finde eller komme til rette
med. Der var en Gud, der også skrev hendes historie, og fortolkede hendes liv.
Positivt tolket blev hun ikke ramt af den psykiske overanstrengelse, det er, kun
at være overladt til sig selv.
Ikke så få ender med at mikse deres religiøsitet. Lidt af Jesus og almindelige
religiøse fraser - at der nok er mere mellem himmel og jord - og måske tilsat
lidt mystik fra en indisk guru, og går det højt måske suppleret med Jung.
Jeg kan ikke frigøre mig fra den tanke, at det har overladt ikke så få i et åndeligt ragnarok. For hvordan finde ind til den rette religiøse fortolkning, der
kan mestre de ultimative eksistentielle spørgsmål. Livets og dødens mening.
Det er kendetegnende for det religiøse, at det at modnes i livet er betinget af
en besindelse over de livsvilkår, vi nu en gang har. I mange prædikener hørte
man præsten sige - ”Herre lær os at betænke vores egen forestående bortgang,
så at vi, når vi skal skilles fra dette forgængelige liv, må være beredte til en salig
død.” Det lyder fromt, men rummer god visdom, som tiden i virkeligheden
har glemt eller marginaliseret.
Der er næppe tvivl om, at det sekulariserede, moderne menneske har langt
færre symboler og tegn i den moderne kultur som opleves som påmindelser
om tilværelsens skrøbelighed, og som samtidig tilbyder en styrke i kraft af sin
absolutte hellighed - og det gør, at de fleste får færre muligheder for at ventilere og bearbejde livsspørgsmål.
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Den svenske forfatter Göran Tunström skriver
”Uden Gud må så mange ord dø, fordi de ikke længere kan finde et tilknytningspunkt.”
Og det er sandt. Den materielle, trivialiserede massemediekultur bidrager i allerhøjeste grad til at
fortrænge de eksistentielle spørgsmål som tidligere
regelmæssigt blev aktualiseret, og som også blev
bearbejdet af de religiøse myter og riter.
Stopper man derfor aldrig op, tænker man sjældent
på, at livet er underlagt forandringens ofte ubønhørlige lov, og lader man den støjende masseme-

diekultur være enerådende, så gør den moderne
kultur sig skyldig i at fortrænge de eksistentielle
livsspørgsmål, hvor de gamle kulturer var livsspørgsmålbearbejdende.
Mens vores kultur i dag tenderer et kortsynet og
reduktionistisk livssyn og en til tider vulgær rationalitet, ligger der i kristendommen en langt videre
horisont og et dybere livssyn.
Kirken og kristendom har langt mere på hjerte, end
tiden er klar over.
Michael Andersen

Noget for børn og deres familier
Gud & pasta

Onsdag den 28. august kl. 17.00 er der igen Gud &
pastagudstjeneste. Gudstjenesten vil som altid være
børne- og familievenlig, 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, byder vi
også på en kop kaffe/te.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen
		
		

Minikonfirmandundervisning

Nyt hold begynder tirsdag d. 3. september.
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. 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, spiller
drama, og hører om kirken og kristendommen.
Jeg glæder mig til at se mange friske og glade børn.
			

4

Elisabeth Jørgensen

Pizza-gudstjeneste

Torsdag den 3. oktober kl. 17.00 forsøger vi os
med en gudstjeneste, der er målrettet de lidt større
børn fra 10 år og opefter. Men naturligvis er alle som ved alle andre gudstjenester - meget velkomne.
Efter gudstjenesten spiser vi lækre pizzaer i Sognegården. Det koster 20 kr. pr. voksen og er gratis for
børn og unge.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 5. 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 til sognemedhjælper Elisabeth
Jørgensen på e-mail ej@maalovkirke.dk.

Legestue

Som medlem får man:
•E
 n huske-på-mail to uger før dåbsdagen med
inspiration til, hvordan man kan fejre sit barns
dåbsdag.
•E
 n hilsen til barnet på selve dåbsdagen.
•E
 n inspirations-email to uger før barnets fødselsdag.
•E
 n email med ideer til, hvordan du fejrer en højtid
– f.eks. jul, påske eller pinse.

Bliv medlem af
”Snapperklubben”

Læs mere på: www.snapperklubben.dk, hvor man
også kan se videoklip med Snapper og Sigurd, få
ideer til aktiviteter samt skrive til Snappers brevkasse. Bliv medlem af ”Snapper-klubben” – det er
sjovt, og det er gratis!

Legestuen er et socialt mødested for små børn og
deres 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

”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 optræden 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”.

Menighedsplejen
Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 15. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste. Kom og se en smukt høstpyntet kirke
og oplev en stemningsfuld gudstjeneste, hvor høstsalmer som bl.a. ”Vi pløjed og vi så´de” og ”Du gav
mig, oh Herre, en lod af din jord” vil blive sunget.
Man må meget gerne medbringe 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, 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 onsdag den 11.
september på 44 66 08 60 eller liha@km.dk.

Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16
i Sognegården Mandag den 9. september starter
Menighedsplejens Nørklecafé efterårssæsonen.
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.
Menighedsplejen

Menighedsrådet & Menighedsplejen.
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Menighedsplejen
Stress tur-retur:
Når sjælen siger STOP!
Et foredrag af Liselotte Douglas i Sognegården
Torsdag den 26. september kl. 19.30 kommer Liselotte Douglas og fortæller ud fra egne erfaringer
– dels som sygeplejerske, dels som stresspatient –
hvad der sker, når sjælen siger stop. Fra at være en
superenergisk og overskudsagtig leder til at måtte
lære ALTING forfra.

I dag underviser Liselotte Douglas i virksomheder
i, hvordan man spotter stress og tør tage fat om problemerne i tide. Endvidere vil Liselotte komme ind
på, hvad det er, der sker på det fysiologiske plan,
og hvilke konsekvenser det kan have for helbredet.
Alle er velkomne! Pris 20 kr. for kaffe/te og kage.
Menighedsplejen

For Liselotte betød det blandt andet:
• At stå og tude over vasketøjet, fordi det var uoverskueligt at sortere det i farver.
• Ikke at kunne gå ud at købe ind.
• Skammen over for familien.
• At lære – som et lille barn – at kravle og gå på ny.
• At blive dømt ude af arbejdslivet, men alligevel
ved egen vilje finde en ny uddannelse og en ny
levevej.
• Værdien af, at ens ægtefælle tør holde fast og holde ud.

Tilskud til oplevelser med familien
Måløv Sogns Menighedspleje giver nu som noget
nyt økonomisk dårligt stillede familier i Måløv
Sogn mulighed for at ansøge om tilskud til at få

Efterårsfest

Tirsdag den 22. oktober kl. 18.30 indbyder vi til en
festlig aften, hvor der serveres ost, pølse og vin, og
hvor den ukrainske musikgruppe Dyvohray sørger for underholdningen.
Dyvohray har eksisteret i 20
år og består af far, mor og
datter suppleret med yderligere 2 musikere. De er alle
uddannet og ansat ved det
meget anerkendte National Philharmonic Society of
Ukraine. De spiller traditionel folkemusik tilsat ele-
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nogle oplevelser med familien. Ansøgningsskema
kan hentes på kordegnekontoret hele året.

menter af skæg og ballade, så smuk musik, dans og
skuespil forenes i deres optræden. Deres repertoire
er meget alsidigt og omfatter kompositioner baseret på ukrainsk folkemusik, verdensmusik samt
klassisk og moderne musik – kort sagt musik for
enhver smag, dygtigt og professionelt udført. Det
er en uforglemmelig oplevelse, når Olga fremtryller
fuglesangen Le Canari på sin violin, og publikum
føler sig hensat til sommernattens trylleri.
Billetter kan købes indtil den 15. oktober på kordegnekontoret. Pris pr. person 75 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Sogneeftermiddage og sommerudflugt
I lighed med tidligere vil der blive mulighed for at
deltage i en række arrangementer tirsdag eftermiddag i Sognegården.

Det endelige program kan ses på kirkens hjemmeside på www.maalovkirke.dk, i den lokale presse og
i Kig og Lyt.

Der startes traditionen tro med kaffe og hyggelig
snak inden det egentlige program, som f.eks. kan
være foredrag, sang, musik eller rejseoplevelser.

Sommerudflugten er i år tirsdag den 13. august.
Hold øje med Ballerup Bladet eller kirkens hjemmeside for flere oplysninger.

Det hele koster 20 kr. pr. gang. Datoer for efteråret
er: 1. oktober, 5. november og 3. december.

Menighedsråd
Menighedsrådsmøder
Torsdag den 22. august kl. 19.00
Torsdag den 19. september kl. 19.00
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00

Måløv Indre Mission
Indre Mission holder møder i Måløv Sognegård
flg. datoer:
Fredag 30. august kl. 19.30:
Sognepræst Søren Isak Nolsøe
Fredag 27. september kl. 19.30:
Rejsepræst Leif Andersen
Fredag 18. oktober kl. 19.30:
Endnu ikke fastlagt
Der er gratis adgang.
Yderligere oplysninger Arne Skjerning
tlf. 4465 3368
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder 5. september

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
Begynder igen 3. september

Tirsdag 14.00-15.30

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

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

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

1. oktober kl. 14.30
5. november kl. 14.30
3. december kl. 14.30

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

App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

Tryk: Rosenberg Bogtryk. Oplag 3.800

•	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.

