MÅLØV KIRKE
SEPTEMBER 2014 - JANUAR 2015
Nr. 2 - 32. årg.

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

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse
7. sep. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

14. sep. 13. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

21. sep. 14. s. e. trin.	kl. 10.00 Høstgudstjeneste LH & FJ
23. sep. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

28. sep. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

5. okt. 16. s. e. trin.
				
				

kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 15.00 Musikgudstjeneste MA & NG

9. okt.		
				

kl. 17.00 Pizzagudstjeneste LH & EJ

12. okt. 17. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

19. okt. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

26. ok.

31. okt. Andagt
				

kl. 10.30 på Sønderhavens Plejecenter MA

14. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

19. dec. Juleandagt
			
Sønderhaven

kl. 10.30 LH

21. dec. 4. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

24. dec. Juleaften
				
				
				
				

kl. 10.00 MA
kl. 11.15 MA
kl. 13.00 MA
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

28. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse LH

1. jan. Nytårsdag

kl. 16.00 Højmesse MA

4. jan. H3K søndag

kl. 10.00 Højmesse MA

8. jan. Fælleskirkelig
			
gudstjeneste kl. 19.30 LH mfl.
11. jan. 1.s.e.h.3k.

kl. 10.00 Højmesse LH

18. jan. 2.s.e.h.3k.

kl. 10.00 Højmesse LH

20. jan. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

25. jan. Sidste s.e.h.3k kl. 10.00 Højmesse MA

2. nov. Allehelgensdag kl. 10.00 Højmesse LH
9. nov. 21. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

11. nov. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

16. nov. 22. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

23. nov. S. s. i kirkeåret kl. 10.00 Højmesse MA
30. nov. 1. s. i adv.
				
				

kl. 10.00 Højmesse LH
kl. 15.00 Musikgudstjeneste MA & NG

7. dec. 2. s. i adv.
				
				

kl. 10.00 Højmesse FJ
kl. 14.00 Børnejulegudstjeneste LH & EJ
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Deadline for næste nummer af kirkebladet
er mandag 10. november.

Talentfuld
I tegneserien Radiserne spørger Thomas en dag Trine: ”Hvorfor er du altid så vild med at kritisere mig?”
Roligt svarer hun tilbage: ”Jeg synes bare, jeg har talent for at se andres fejl”. ”Hva´ med dine egne fejl?”
spørger Thomas ufortrødent videre. ”Joe”, svarer Trine, ”dem har jeg talent for at overse”!
Med dette lille replikskifte i tankerne må vi jo nok indrømme, at vi kender mange talentfulde mennesker.
Ja, i al beskedenhed må vi vel også kalde os selv for talentfulde. Vi har virkelig talent for at spidde andre
mennesker med vores kritik, og for at finde de ømme punkter, hvor vore skarpe ord kan bore sig ind som
en syl.
Når vi har så travlt med at kritisere andre mennesker og deres liv i stumper og stykker, så hænger det nøje
sammen med vort såkaldte talent for at overse vore egne svage sider. Tør vi derimod se realistisk på vort
liv, så må vi indrømme, at vi såmænd ikke er alt for gode til at leve det på en ordentlig måde. Ja, vi lever
faktisk i vid udstrækning på, at andre bærer over med os og tilgiver os, giver os en ny chance for at leve og
ånde frit – frem for at knuse os med deres kritik og fordømmelse.
I 1. Peters brev lyder opfordringen til os: Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder.
Ligesom vor Bibel lærer os, at Gud ”skjuler” os i sin kærlighed, sådan må vi også bruge det kærlighedens
talent, som findes i enhver af os til at dække over hinandens fejl og svagheder frem for ustandseligt at
udstille dem.
Vi har alle mange talenter. Spørgsmålet er, om vi bruger kærlighedens talent eller Trines talent. Dette valg
stikker vejen af for brugen af så mange af vore andre talenter.
Med Venlig hilsen
Frede Jørgensen

Husk at
• Der er højmesse hver søndag kl. 10.00.
•	At følge med på kirkens hjemmeside
www.maalovkirke.dk
•	At der ligger foldere i Sognegården, som omtaler
alle de mange forskellige aktiviteter.
• Vi er på Facebook.
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Noget for børn og deres familier
Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 4. 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 via hjemmesiden www.maalovkirke.dk

Børnejulegudstjeneste

Søndag den 7. december kl. 14.00 inviteres børn
og deres familier til børnejulegudstjeneste i Måløv Kirke. Vi spiser æbleskiver i Sognegården efter
gudstjenesten. Vi glæder os rigtig meget til at se jer,
og alle er naturligvis velkomne!
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Gud & pastagudstjenester

Bemærk venligst, at de nu foregår om tirsdagen!
Tirsdag den 23. september, tirsdag den 11. november og tirsdag den 21. januar 2015 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, byder vi også på en kop kaffe/te.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen

Minikonfirmandundervisning

Torsdage kl. 14.15-15.45
Nyt hold begynder torsdag den 22. januar 2015.
Tilmeldingsblanket udleveres første gang. Det er
gratis at deltage.
Minikonfirmandundervisning er for børn, der går i
3. klasse.
Undervisningen 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 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.
Elisabeth Jørgensen

Pizza-gudstjeneste

Torsdag den 9. oktober kl. 17.00 bydes der på
pizzagudstjeneste 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.
Lisbeth Hannibal & Elisabeth Jørgensen
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Menighedsplejen
Kan du høre dit hjerte?

Torsdag den 4. september kl. 19.30 bydes der
på et foredrag af Pernille Schmidt i Sognegården.
Pernille Schmidt er Englemor. Hendes søn Tobias
døde i en ulykke kun 19 måneder gammel. Hvad
gør man så? Pernille valgte at lade Tobias’ død
være starten på sit nye liv. Ved at lytte til sit hjerte
byggede hun en tilværelse, som er helt anderledes
end den, hun havde levet hidtil. Hun fortæller
hudløst ærligt om opture og nedture i processen.
Om at lære alt på ny, fra at slappe af, til at kunne
lide sig selv. Alt dette ved at lære at følge sit hjerte.
Alle er velkomne! Pris 20 kr. for kaffe/te og kage.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 21. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Måløv Kirke. Kom og se en smukt
høstpyntet kirke og oplev en stemningsfuld gudstjeneste, hvor høstsalmer som blandt andre ”Vi pløjed og vi så´de” og ”Du gav mig, oh Herre, en lod
af din jord” vil blive sunget. Efter høstgudstjenesten
bydes der på en let frokost i Sognegården. Tilmelding til frokosten senest onsdag den 17. september
på 44 66 08 60 eller mpj@km.dk
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Efterårsfest med Stevedore
Stompers

Torsdag den 23. oktober kl. 18.30 indbyder vi til
en festlig aften, hvor der serveres ost, pølse og vin,
og hvor jazzorkesteret Stevedore Stompers efterfølgende vil sørge for underholdningen. Stevedore
Stompers spiller festligt og swingende jazzmusik
med rødder i de brølende 20´re og de elegante
30´re. Billetter kan købes indtil den 15. oktober på
kordegnekontoret. Pris per person 75 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag fra september til april kl. 13 – 16 i
Sognegården
Mandag den 15. september starter Nørklecafeen
efterårssæsonen. Vi mødes hver mandag for at producere ting til vores årlige julemarked, men også
for hyggens og samværets skyld. Vil du 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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Menighedsplejen
Hvor tosset skal man være
for at gå i kloster?

Tirsdag den 18. november kl. 19.30 kommer den
danske franciskanermunk Broder Theodor og fortæller om sit liv som munk i Assisi og om vejen til
klosterlivet. For hvor tosset skal man egentlig være
for at gå i kloster? Er det ikke bare noget med mørk
middelalder, kolde klostermure og et liv i bøn og
askese? Kom og hør Broder Theodor fortælle levende og humoristisk om sit liv før og efter, han
tog beslutningen om at flytte permanent til Assisi i
Umbrien og helt hellige sig livet som munk. Alle er
velkomne! Pris 20 kr. for kaffe/te og kage.
						

Julemarked i Sognegården

Søndag den 23. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt
julemarked i Sognegården med salg af adventskranse, juledekorationer og andre juleting, samt
nørklerier som strikkede strømper, huer og halstørklæder.
Vi byder også på lykkehjul med flotte gevinster, fiskedam til børnene og kagecafé til meget rimelige
priser. Kom forbi Sognegården og bliv klar til advents- og juletiden. Alle er meget velkommen.
						

Uddeling af julehjælp 2014

Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk
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Måløv Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed for at give mindre beløb til økonomisk hjælp til
julen. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret fra mandag den 3. november og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde
senest tirsdag den 2. december 2014. Kun ansøgere
med bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning
til julehjælpen.

Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Programmet indtil jul ligger fast og ser således ud:
Tirsdag, den 7. oktober kl. 14.30
Vi får besøg af museumsleder Mette Jensen, Pederstrup, der vil give os indblik i Storfyrstinde Olgas
spændende liv.

Tirsdag, den 4. november kl. 14.30
Jan Kjær, journalist og mangeårig medarbejder hos
Mellemfolkeligt Samvirke, giver os et indblik i den
nuværende svære situation i Ukraine. Han beskriver
Ukraines situation i dag, historien – og giver et billede af det dejlige sted, det vil være at rejse rundt i,
når der igen bliver ro og orden.

Den sidste storfyrstinde boede fra 1930 til 1948
sammen med sin familie på gården Knudsminde i
Ballerup.

Tirsdag, den 2. december kl. 14.30
Diakonisse Ruth Christensen fortæller om sit liv
blandt udsendte soldater i Afghanistan.
Emnet vil være ”Kaffe mellem krudt og kugler.

Pris per person vil fremover være 30 kr.
Snart vil også de øvrige foredrag være på plads, og vi kan allerede nu løfte sløret for, at der vil komme en
”fortsættelse” af Bedraget (Skandalen om Nordisk Fjer). Denne gang vil det være den tidligere økonomichef,
Anders Weirup, der beretter om, hvordan han på egen krop gennemlevede hele denne komplicerede sag.
Sidste år havde vi besøg af Louise Schouw’s teater. Vi oplevede ”Et år med magisk tænkning”. Også i denne
sæson får vi besøg af teateret – denne gang med et muntert stykke om ”kærlighed til livet i alle aldre” – ”Alder ingen hindring”.
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Musikalske arrangementer
Efter sommerferien går vi endnu en spændende
sæson i møde med Kirkens forskellige kor.
Kirkekoret synger som vanligt til alle højmesserne
om søndagen samt medvirker ved musikgudstjenesterne i oktober og november. Det indledte samarbejde med Kildebrønde sogn fortsætter. Denne
gang kommer de på besøg hos os, så vi kan få endnu et godt samarbejdsprojekt. Det er også planen
at deltage i et korstævne i Tåstrup, hvor omkring
100 korsangere fra Københavns og Helsingør stifter
samles i slutningen af oktober og forbereder repertoire til advent og jul. Der bliver her lejlighed til at
møde Christa Hauser, der er korleder ved Roskilde
Domkirke.
Spire- og børnekor begynder i slutningen af
august. De to kor deltager i musikgudstjenesten
til oktober, som tilrettelægges i samarbejde med
Michael Andersen. De to kor synger også med til
december både på Kulturhus Måløv og på Hospice
Søndergård og Sønderhavens Plejecenter. Endvidere planlægger vi Luciaoptog, men datoen er endnu
ikke fastlagt. Vi fortsætter også her med korenes
samarbejdspartner, der i dette tilfælde er Smørum
kirkes kor. Vi håber at kunne udvide kredsen yderligere med i hvert fald et kor til.

Koncerter og musikgudstjenester
Søndag 7. september kl. 15.00
Efterårssæsonen vil være præget af vore egne kræfter og indledes vanen tro med en orgelkoncert ved
Niels Granvig. Programmet vil blandt andet omfatte værket, som blev skrevet af Niels Rosing-Schow
i anledning af indvielsen af kirkens Carsten Lundorgel 2001. Yderligere kommer værker af Christian
Præstholm og Dietrich Buxtehude.
Søndag 5. oktober kl. 15.00
Musikgudstjeneste med Kirkens spire- og børnekor. Præst Michael Andersen leder gudstjenesten
sammen med organist Niels Granvig
Tirsdag den 28. oktober kl. 17.00
Korkoncert med kirkens spire- og børnekor. Korene synger årstidens sange og viser lidt af de andre
ting, som børnene arbejder med til daglig.
Lørdag den 29. november kl. 11.00
Kirkens kor synger advent ind på Kulturhus Måløv.
Igennem rigtig mange år har kirkens kor sammen
sunget december måned i gang med kendte julesange og -salmer. De fremmødte har ikke kun lejlighed til at nyde korsangen men kan også selv få
rørt stemmerne med julens gode sange
Søndag den 30. november kl. 15.00
Adventsmusikgudstjeneste. Præst Michael Andersen og kirkens kor tilrettelægger et festligt program
til at markere 1. søndag i advent. Musik af blandt
andre Merete Kuhlmann, Bob Chilcott, Michael
Bojesen og naturligvis kendte og elskede julesalmer
fra ind- og udland.

Foto: Lars K. Andersen
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Søndag den 4. januar 2015 kl. 15.00
Nytårskoncert. Endnu engang bliver der festlig nytårskoncert i Måløv Kirke. De fremmødte kan vente
at blive mødt med festlig musik, god underholdning og et par overraskelser eller tre. Overraskende
vil det dog ikke være at høre operasanger Signe
Asmussen, violinist Marianne Granvig og organist
Niels Granvig væve det musikalske kludetæppe, så
alle vil føle sig varme og veltilpasse resten af januar
måned.

Litteraturklub i
Sognegården

Kirkens økonomi

Har du lyst til en fritime? Vi kunne godt tænke os at
tage en fritime en gang om måneden, hvor vi taler
om det, der er vigtigt. Umiddelbart tænker vi, at vi
kan tale om livet, om kærligheden, om nuet, om alt
det, der ligger udenom og midtimellem; men det
kunne også være andet, som byder sig.
Udgangspunktet for vores emner bliver litteratur.
Den første bog, som vi tager udgangspunkt i, er
Paulo Coelhos ’Pilgrimsrejsen’. De efterfølgende
bøger giver vi forslag til, men vi vælger dem i fællesskab.
Du er velkommen, uanset hvem du er, hvor du hører til, hvilken religion, du tilhører eller praktiserer,
og hvilket køn du har. Jo større mangfoldighed vi
har, des mere interessante og udviklende bliver vores samtaler.
Vi håber, at Sognegården bliver stuvende fuld! Første gang er den 16. september kl. 19.30. De følgende
gange er det den 21. oktober, 25. november og den
27. januar 2015. Vi byder på kaffe/te.

Menighedsrådet har på sit møde den 18. marts
godkendt regnskabet for 2013. Regnskabet viser, at
de samlede driftsudgifter for året var kr. 4.713.615
i alt.
Måløv Sogn har mange forskellige aktiviteter fordelt på mange områder, og det væsentligste område
er naturligvis de kirkelige aktiviteter, hvor 43,5 % af
de samlede udgifter blev brugt.
De forskellige aktiviteter foregår som hovedregel i
kirken og i sognegården. At holde kirken, kirkegården og sognegården i en stand, der er indbydende
og et sted, man har lyst til at komme, og samtidig
også et sted, der har de faciliteter, der er nødvendige for alle de forskellige ting der foregår, udgjorde
27,3 % af alle driftsudgifterne.

Administration med videre udgjorde 26,9 % af
udgifterne. De omfatter blandt andet forsikringer,
telefoner, IT-udgifter og udgifter til personregistrering, idet vi i kirken står for alle registreringer af
navne, navneændringer, ægteskaber og så videre
Administration med videre udgjorde 26,9 % af udgifterne. De omfatter blandt andet fo
Kærlig hilsen Lisbeth Hannibal og Pernille Schmidttelefoner,
for IT-udgifter
samtligeogbeboere
udgifter tili sognet.
personregistrering, idet vi i kirken står for alle reg
(forfatter og foredragsholder).
navne, navneændringer, ægteskaber og så videre for samtlige beboere i sognet.
Udgifternes fordeling på forskellige formål kan ilUdgifternes
fordeling
på forskellige formål kan illustreres således:
lustreres
således:

Allehelgensdag

2,3%  

Søndag den 2. november kl. 10.00 fejrer vi Allehelgensdag ved højmessen. Traditionen tro vil vi
mindes de mennesker, vi gennem det sidste år har
mistet i Måløv Sogn. Der vil forud for Allehelgensdag 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.

Fælleskirkelig
gudstjeneste

16,2%  
Kirke  og  sognegård  

26,9%  

Kirkelige  ak8viteter  
Kirkegård  
Administra8on  m.v.  
11,1%  

43,5%  

Finansielle  poster  

Løn erLøn
naturligvis
en meget væsentlig
udgift,
og løn udgjorde
i alt 64,0
% af de samled
er naturligvis
en meget
væsentlig
udgift,
og løn

udgjorde i alt 64,0 % af de samlede udgifterne.

Vi har mange arrangementer af forskellig art, og et højt aktivitetsniveau, som man kan
fortsætter igennem 2014, som mange allerede har oplevet, og det budget for 2015, der
Vi harvilmange
udarbejdelse
fortsættearrangementer
på samme måde. af forskellig art, og et
I Evangelisk Alliances Bedeuge holder vi en fælles- højt aktivitetsniveau, som man kan se.
Det fortsætHans-Henrik
Nielsen
kirkelig gudstjeneste torsdag den 8. januar 2015 ter igennem 2014, som mange allerede
Kassere
hari Menighedsrådet
oplevet,

kl. 19.30 i Måløv Kirke med efterfølgende samvær og det budget for 2015, der er under udarbejdelse
Menighedsrådsmøder
i Sognegården.
vil fortsætte på samme måde.
den 2. oktober
Indbyderne er katolikker, baptister og lutheranere,Torsdag
Hans-Henrik Nielsen
Torsdag den 30. oktober
men alle er naturligvis velkomne.
Kasserer i Menighedsrådet
Torsdag den 27. november
Møder i det nye kirkeår fra 1. søndag i advent, er endnu ikke fastlagt.
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Indre Mission
IM i Jonstrup-Måløv har flyttet møderne til OM EFTERMIDDAGEN. Som vi plejer,
sammen, hører en tale, som belyser den kristne tro, og der er tid til samtale og kaffe. G

Menighedsråds
møder
Torsdag den 2. oktober kl. 19.00
Torsdag den 30. oktober kl. 19.00
Torsdag den 27. november kl. 19.00
Møder i det nye kirkeår fra 1. søndag i advent, er
endnu ikke fastlagt.

Indre Mission
IM i Jonstrup-Måløv har flyttet møderne til OM
EFTERMIDDAGEN. Som vi plejer, synger vi sammen, hører en tale, som belyser den kristne tro, og
der er tid til samtale og kaffe. Gratis adgang.
Fredag 29. august kl. 14.30:
Sognepræst Jens Henrik Jakobsen
Fredag 26. september kl. 14.30:
Landssekretær Kurt Dalsgård
Fredag 17. oktober kl. 14.30:
Administrator Kai Lund
Fredag 28. november kl. 14.30:
Professor Lars Hvam

Bøn skrevet af konfirmander fra Måløv 2014
Kære Gud, vor Far i himlen,
Tak for livet og for alt hvad vi har. Tak for vores familier og venner. Tak for, at vi har fået et liv med kærlighed og tak for alle dem, der elsker os. Tak for alt det du har gjort, og alt det du endnu ikke har gjort.
Tak for, at vi altid ved, at du er der, og at du er til at stole på. Tak for den styrke og den glæde du giver os.
Tak for verden og for at du har givet os muligheden for at leve i den. Tak for at vi kan få mad hver dag.
Hjælp alle de sultne børn i verden, lad alle i verden få mad og rent vand.
Hjælp dem, der har brug for hjælp. Tilgiv dem, der må tilgives. Tak dem, der burde takkes. Hjælp dem,
der er ramt af sygdom, giv dem håb, giv dem tro og til sidst helbredelse. Hjælp dem, vi kender, der er
syge, hjælp dem med at bære det ubærlige og giv dem livsglæden tilbage. Tak de mennesker, der hjælper
dem, vi kender. Hjælp os med at kurere alle former for kræft.
Hjælp alle fattige og giv dem et værdigt liv. Hjælp dem, der har mistet og dem, der har ondt.
Tilgiv os alle de gange, vi har set os sure på livet. Tilgiv os de fejl, vi har begået gennem tiden. Tilgiv os
det, vi har sagt, og som vi ikke mente. Tilgiv os det, vi kommer til at sige. Tilgiv os alt ondt, vi har gjort.
Tilgiv os det, vi er kommet til at gøre mod vores mødre nogle gange. Tilgiv os, når vi kommer til at
svigte.
Pas på os alle sammen. Beskyt os alle og alle dem, vi elsker.
Vi tror på, at livet i verden kan blive bedre, og vi håber, at krige og terrorisme vil høre op. Må alle elske
deres næste, som de elsker sig selv. Hjælp os med at gøre verden til et bedre sted at leve. Må der altid være
endnu en dag, og må verden aldrig ende. Amen
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Jeg tror på solen

Medhjælp på
kirkegården

Jeg tror på solen,
også når den ikke skinner.

Måløv Menighedsråd søger timelønnet medhjælp på kirkegården til alt forfaldende graverarbejde. Der er tale om et mindre antal timer til
at begynde med, med mulighed for udvidelse af
timetallet i det nye år.

Jeg tror på kærligheden,
også når jeg ikke føler den.
Jeg tror på Gud,
også når jeg ikke ser ham.
Sådan skrev en ung jøde på murene i Warszawas
ghetto, efter at tyskerne i 1943 havde myrdet over
40.000 jøder.

Henvendelse til kordegn Marianne Jakobsen på
tlf. 44 66 08 60 for oplysninger om opgaver og løn.

Kaffedame M/K
Måløv Menighedsråd søger efter personer, der
er interesseret i at arbejde et mindre antal timer
med opgaver som begravelseskaffe og medhjælp ved arrangementer i sognegården
Henvendelse til kordegn Marianne Jakobsen på
tlf. 44 66 08 60 for oplysninger om opgaver og løn.

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-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
Kirke- og kulturmedarbejder: 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, e-mail lb@maalovkirke.dk
Kirkeværge: Flemming Iversen
Kærlodden 89, 2760 Måløv
Tlf. 44 97 66 76
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang
Nyt hold begynder
den 4. 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
Nyt hold begynder d. 22. januar 2015

Torsdag 14.15-15.45

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

Spirekor
For 0-2. klasse

Endnu ikke fastlagt

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

Børnekor
For 3.-4. klasse

Endnu ikke fastlagt

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

Kirkekor
Fra 5. klasse

Endnu ikke fastlagt

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

FDF

Mandag kl. 17.00-18.30

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
Lohse@fdf.dk
Christine Schaff, Tlf. 22 25 67 46
sok@fdf.dk

Onsdag kl. 18.30-20.30
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

Se omtale 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 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

App til øret til væggen:

QR til vores hjemmeside:

Tryk: Rosenberg Bogtryk. Oplag 4.250

•	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.

