MÅLØV KIRKE
JULI-DECEMBER 2015
Nr. 2 - 33. årg.

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

8. nov. 23. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

15. nov. 24. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

Kirkekaffe i kirken efter hver højmesse

22. nov. S. s. i kirkeåret kl. 10.00 Højmesse MA

5. juli

5. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

12. juli

6. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

19. juli

7. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

26. juli

8. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

2. aug. 9. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

9. aug. 10. s. e. trin.

29. nov. 1. s. i adv.
				

kl. 10.00
Højmesse LH & FJ

				
				
				

kl. 15.00
Musikgudstjeneste
MA & NG

6. dec. 2. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse LH

kl. 10.00 Højmesse MA

8. dec.		
				
				

17.00
Jule-Gud & pasta
LH & EJ

16. aug. 11. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

13. dec. 3. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

23. aug. 12. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

20. dec. 4. s. i adv.

kl. 10.00 Højmesse MA

25. aug. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

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 MA

26. dec. 2. juledag

kl. 10.00 Højmesse LH

27. dec. Julesøndag

kl. 10.00 Højmesse LH

1. jan. Nytårsdag

kl. 16.00 Højmesse MA

3. jan. H3K søndag

kl. 10.00 Højmesse LH

29. aug. Konfirmation kl. 11.30 LH
30. aug. 13. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

6. sept. 14. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

13. sept. 15. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

20. sept. 16. s. e. trin.
				
				

kl. 10.00
Høstgudstjeneste
LH & FJ

24. sept.		
				
				

kl. 17.00
Pizzagudstjeneste
LH & EJ

27. sept. 17. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

4. okt. 18. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

11. okt. 19. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

18. okt. 20. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse MA

25. okt. 21. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse LH

27. okt. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

1. nov. Allehelgendag kl. 10.00 Højmesse LH
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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 26. oktober.

Tanker om babysalmesang
Hver torsdag morgen tager jeg toget til Måløv for at synge med og for babyer og deres mor eller far i Måløv
Kirke.
Jeg glæder mig altid. Dels fordi det altid er en dejlig, rolig og hyggelig oplevelse, dels især fordi det giver
mig følelsen af at gøre en forskel for disse smukke, små menneskers udvikling.
Sang og musik er noget af det mest stimulerende og udviklende for børn. Det står hævet over enhver tvivl.
Lyden af musik og tekst - og rummet til at ’synge med’ og efterligne lyd er helt uvurderligt i forhold til
sprogudvikling.
Struktur og taktarter er med til at give børnene en følelse af systemer og regelmæssighed, som gør det nemmere at lære matematik.
Dansen og følelegene giver børnene begreb om deres krop i rummet, og skærper deres motorik og følelsen
af at være trygge i deres kroppe.
Og så er der ’alt det andet’.
Den opmærksomhed og lydhørhed børnene helt naturligt kommer i kontakt med.
Glæden over at genkende lyden af klokkespil, rasleæg og historier, de får fortalt.
Det at mange af ’mine’ salmesangsbørn begynder at synge og lege med stemmen, både når de er glade men
også for at trøste og berolige sig selv.
Det er tid fyldt med nærvær og glæde med rum til børnene. Der er plads til off-dage, trætte, glade, sultne,
sjove, kravlende børn og ditto forældre.
Det er tid, jeg glæder mig til hver uge.				
Mette Damm, Cand.Mus.
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Mandag den 14. september kl. 13.00 starter Menighedsplejens Nørklecafé efterårssæsonen. Vi mødes hver mandag (undtagen 1. mandag i måneden)
fra september til april 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.

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Søndag den 20. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Måløv Kirke. Kom og se en smukt
høstpyntet kirke og oplev en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi skal synge nogle af de gode gamle
høst- og efterårssalmer. Efter gudstjenesten bydes
der på en let frokost i Sognegården, hvor der også
vil være et spændende lotteri. Tilmelding til frokosten er senest onsdag den 16. september på tlf. 44
66 08 60 eller mpj@km.dk.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Efterårsfest med ”Toner af guld ”

Den efterhånden traditionsrige efterårsfest finder i
år sted torsdag den 22. oktober kl. 18.30. Aftenen
starter, som vi plejer, med servering af ost/pølse og
rød/hvidvin, ligesom vi også igen i år byder på et
festligt lotteri. Underholdningen vil blive en musikalsk rundrejse i toner af guld, hvor Helle og Dynes
Skovkjær præsenterer os for et bredt repertoire af
populære musicals, operetter og evergreens. Billetter kan købes på kordegnekontoret fra den 1. oktober og koster 80 kr.
Menighedsrådet & Menighedsplejen

Værsågod ta’ et kort næste gang du går i Måløv Kirke!
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Menighedsplejen
Julehygge i Sognegården 		

Kom i julestemning torsdag den 17. december kl.
19.00 i Sognegården, hvor vi får besøg af Børnekoret fra Bistrup Kirke. Vi skal lytte til det meget dygtige kor, som vil synge nogle dejlige og stemningsfulde julesalmer, ligesom vi selv skal synge nogle af
de kendte og gode, gamle julesalmer. Vi byder på
æbleskiver, kaffe/te og masser af hygge og julestemning. Pris 20 kr.

Julemarked i Sognegården 		

Søndag den 22. november kl. 11 – 15 indbyder
Måløv Sogns Menighedspleje igen til et hyggeligt
julemarked 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 velkomne.

Uddeling af julehjælp 2015

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 2. november og skal være Menighedsplejens formand Lisbeth Hannibal i hænde
senest tirsdag den 8. december. Kun ansøgere med
bopæl i Måløv Sogn vil komme i betragtning til julehjælpen. Julehjælpen uddeles primært til familier
med mindreårige hjemmeboende børn.
Ansøgningen sendes til:
Måløv Sogns Menighedspleje
Att. Lisbeth Hannibal
Liljevangsvej 38 A
2760 Måløv
Se mere om Måløv Sogns Menighedspleje på
www.maalovkirke.dk
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Noget for børn og deres familier
Gud & pasta
og en Jule-Gud & pasta

Tirsdag den 25. august kl. 17.00, tirsdag den 27.
oktober kl. 17.00 og tirsdag den 8. december kl.
17.00
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, ligesom
der også bydes på en kop kaffe/te. Det koster 20 kr.
pr. voksen og er gratis for børn.

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 Kirken byder på te,
kaffe og frugt.

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 24. september 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

6

Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 10. 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
fra den 1. august.

Sogneeftermiddage og aftenarrangementer
Efter en forhåbentlig dejlig og solrig sommer tager
vi allerede i september hul på vores aktiviteter.

Tirsdag den 15. september kl. 14.30 har vi et eftermiddagsarrangement med folketingsmedlem
Bertel Haarder. Bertel Haarder fortæller om sine
mange år i dansk politik - og om de forandringer,
der er sket i de seneste år.
Bertel Haarder blev i foråret 2015 hædret som den
mest respekterede politiker i Danmark!
Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30 får vi besøg af
Stefan Fønss, søn af den legendariske Volmer Sørensen. Stefan Fønss vil fortælle om sine 50 festlige
og spændende år i underholdningsbranchen, hvor
han har mødt utallige sjove og spændende mennesker på sin vej!

Tirsdag den 3. november kl. 14.30 får vi igen besøg
af Claus Hagen Petersen, som denne gang fortæller
om kongehusets moderne historie – med anekdoter
fra sine 15 år som royal kommentator i TV.

Tirsdag den 1. december kl. 14.30 får vi - som tidligere annonceret - besøg af sang- og salmedigteren og
tdl. højskolelærer Jens Rosendal. Han er kendt og elsket af mange – ikke mindst på grund af hans dejlige
forelskelsessang ”Du kom med alt det, der var dig”.
Nytårskuren er under planlægning – men husk allerede nu at sætte kryds ved den 12. januar 2016!
Vi vil gøre vort bedste for at gentage succesen fra
tidligere år. Deltager pris 200 kr.
Aftenarrangementet i efteråret vil være besøg af Måløvs KFUM-spejdere, der fortæller om deres eventyrlige rejse til Japan. Vi glæder os til at høre om deres
bedrifter – og se spændende fotos! Dette arrangement
finder sted torsdag den 8. oktober kl. 19.30.

Alle arrangementerne er i Sognegården. Entré kr.
30,00 kr., som betales ved indgangen.
Hold øje med den lille programfolder, som udgives
umiddelbart efter sommerferien – eller besøg Kirkens hjemmeside www.maalovkirke.dk.
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Koncert
Kirkekoncert søndag den 6. september kl. 15.00
Koncert i Måløv Kirke med Lene Beaver og organist Niels Granvig.
Lene Beaver er fløjtenist i DR symfoniorkester og
har allerede spillet flere gange i Måløv Kirke. Ved
koncerten bliver der lejlighed til at høre hende alene og akkompagneret af Niels Granvig på Kirkens
orgel. Der bliver spillet musik af bla. Bach, Händel
og Saint-Saëns.
Carl Nielsen sangeftermiddag søndag den 4. oktober kl. 15.00
2015 markeres landet over som jubelår for Carl
Nielsen. Med kun tre måneder tilbage har der allerede været rig mulighed for at høre denne danskeste af alle danske komponister. Sidste år var der
god interesse for en højskoleaften med mulighed

for at synge en masse sange. En meget vigtig del af
Nielsens værker er alle de danske sange samt hans
rolle i udgivelsen af Højskolesangbogen. Derfor
kombinerer vi denne eftermiddag de to ideer og
koncentrerer os om sange, hvor Carl Nielsen har
spillet en rolle.
Adventsmusikgudstjeneste søndag den 29. november kl. 15.00
Traditionen tro vil Michael Andersen i samarbejde
med Niels Granvig og kirkens kor markere indgangen til adventstiden med en festlig gudstjeneste,
hvor tekster og musik går op i en højere enhed. Koret vil synge kendt og mindre kendt julemusik, og
de fremmødte får mulighed for at øve sig på julesalmerne i god tid inden juleaften.

Øvrige arrangementer
Litteraturklub i Sognegården

Efter det første vellykkede år med litteraturklub i
Sognegården fortsætter vi ufortrødent og med stor
fornøjelse i efteråret. Hele tanken med litteraturklubben er, at det er en mulighed for at få en fritime.
En fritime eller to én gang om måneden, hvor vi
taler om det, der er vigtigt. Vi tager udgangspunkt
i månedens valgte bog og taler derudfra om livet,
kærligheden, nuet, og om alt det, der ligger udenom og midtimellem, men indimellem også om så
meget andet.
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 mødes første gang tirsdag den 29. september
kl. 19.30 og derefter tirsdag den 27. oktober kl.
19.30 og tirsdag den 24. november kl. 19.30.
På vores hjemmeside www.maalovkirke.dk kan
man se, hvilke bøger vi har valgt at læse fra gang
til gang.
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og Pernille Schmidt
(foredragsholder og forfatter)
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Sommerudflugt for sognets
beboere

Torsdag den 6. august kl. 9.00 fra kirkens p-plads.
Besøg i Vallensbæk nye kirke, middag og kaffe. Pris
200 kr. Billetsalg fra torsdag den 9. juli kl. 10.00 i
Sognegården. Begrænset deltagerantal.

Sorggruppe i Måløv Sogn

Det er svært at miste et menneske, man holdt af, og
derfor kan det være en stor hjælp at være med i en
sorggruppe, hvor man fortæller, lytter til hinanden
og støtter hinanden. I sorggruppen deles tanker og
følelser, der opstår i forbindelse med tabet. Sorgen
forsvinder ikke, men ved at dele den med andre, der
er i samme situation, kan den måske blive en lille
smule lettere at bære. Erfaringer viser dog, at det er
gavnligt at vente mindst 3 måneder, før man begynder i en sorggruppe. Sorggruppen er ment som et
tilbud til alle voksne, der har mistet enten bedsteforældre, forældre, ægtefælle/kæreste eller et barn/
barnebarn. Hvis du er interesseret i at være med,
så begynder vi tirsdag den 22. oktober kl. 16-18 eller blot ønsker at vide noget mere om sorggruppen,
kan du læse mere på www.maalovkirke.dk.
Lisbeth Hannibal og Marianne Pia Jakobsen

Bøn skrevet af konfirmander fra Måløv 2015
Kære Gud, Fader vor.
Vi ved godt, at vi ikke taler så tit sammen, men det
behøver vi slet ikke, for vi har en følelse af, at du er
med os, hver dag, hvert minut og i alt, hvad vi gør.
Derfor vil vi gerne takke dig, for at du har givet os
alle vores gode venner og medmennesker, alt det vi
kan og alt det vi kan lære og selvfølgelig
for vores fantastiske liv og vores
endnu mere fantastiske familier. Hjælp vores forældre,
når de synes at livet er
svært og pas på alle
dem vi elsker, vores
søskende og bedsteforældre.
Vi håber, at du
kan tilgive os for
at have gjort nogen kede af det.
Vi håber også, at
du kan tilgive os
for indimellem at
føle eller at sige, at
vi har et lorteliv. Vi
er meget heldige, at vi
har det så godt, når man
tænker på, at der er så mange, der har det meget dårligere
end os. Tilgiv os alle vores synder af
enhver art, som for eksempel at vi ikke altid
får taget os sammen til at lave lektierne i tide. Undskyld for de gange, hvor vi har dømt dem, vi elsker
og dem, vi ikke elsker. Lær os at leve i kærlighed og
at være glade for det liv vi har. Tak for det sted vi er
placeret, tak for de ting vi får.
Tak for at du har opfundet præstationsevnen i for
eksempel sport og spil. Tak for opfindelsen af com-

puteren, den gør vores hverdag nemmere og sjovere. Tak for at de fleste syge kan helbredes. Stop
Ebola i at spredes og udryd den forfærdelige sygdom. Vi ønsker fred i hele verden. Vi ønsker, at folk
skal stoppe med at kæmpe og dræbe på grund af
religion. Lad mennesker leve side om side, uanset
religion, over hele verden. Det er ikke
rimeligt, at der findes mennesker,
der diskrimineres på nogen
måde. Hjælp alle verdens
forældreløse, stop alle
krige og hungersnød.
Vi vil bede dig give
vores venner og
familier et fortsat godt liv. Vi
håber, at du vil
give alle et bedre
liv. Hjælp os med
at opnå vores
drømme og hjælp
os igennem vore
fremtidige livsvalg,
lad os få en god uddannelse. Hjælp os med
at finde den eneste ene.
Hjælp os til at gøre denne
jord til en bedre verden at leve
i for alle, hjælp os til at blive bedre
mennesker. Vi tror, håber og ved, at kærligheden lever i os alle. Tak for de vinduer du holder
åbne for os hver dag, tit er vi for blinde og travle til
at se, hvor du rent faktisk hjælper, tilgiv os for det.
Vi beder dig om Gud, at vi får en god konfirmation,
at vi bliver fejret og får en dag vi aldrig vil glemme.
Vi beder for et godt liv, fyldt med kærlighed.
Amen
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Menighedsråds
møder
Torsdag den 27. august kl. 19.00
Torsdag den 24. september kl. 19.00
Torsdag den 5. november kl. 19.00
Torsdag den 26. november kl. 19.00

Nyt fra
Sognegården
I foråret blev der sat højttalere op i glashuset. Dette
nye tiltag gør, at det nu er muligt at høre foredragsholderne, selv om man sidder derude.

Allehelgens dag
Søndag den 1. november fejrer vi Allehelgens 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 Allehelgens 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.
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Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med
efterfølgende kaffe.
Fredag den 28. august kl. 14.30:
Professor Erik Eriksen
Fredag den 25. september kl. 14.30:
Administrator Kai Lund
Fredag den 23. oktober kl. 14.30:
Sognepræst Nikolaj Kjærby:
Fremmed og flygtning i verden (Jeremias 29)
Fredag den 27. november kl. 14.30:
Sognepræst Michael Skov Andersen
Fællesmøde i december:
(Dato oplyses senere)
Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning tlf. 4465 3368

Vidste du…..
At alterkalken, der bliver brugt til vinen ved altergang hver søndag, er lavet af Poul Reesen Eggersen
i 1832. Kalken er af sølv og 24 cm høj.

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.
•	at vi er på Facebook.

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 26 71 42 42,
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
Tlf. 24 65 37 64, e-mail: mn@maalovkirke.dk
Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00
Gravermedhjælper: Eva Sonne
Tlf. 24 65 38 80, e-mail: es@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

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

Torsdag 14.00-15.30
Nyt hold begynder den 14. januar 2016

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

Torsdag kl. 15.30-16.30

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

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 16.45-18.00

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 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

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

•	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 4.250

App til øret til væggen:

