MÅLØV KIRKE
JANUAR 2017 – JUNI 2017
Nr. 1 - 35. årg.

Prædikantliste
LH Lisbeth Hannibal, BS Brian Schønberg,
MA Michael Andersen, FJ Frede Jørgensen
EJ Elisabeth Jørgensen
1. jan. Nytårsdag

kl. 15.00 Højmesse MA

8. jan. 1. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse BS

12. jan. Fælleskirkelig
			
Gudstjeneste kl. 19.30 LH mfl.
15. jan. 2. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse LH

22. jan. 3. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse MA

24. jan. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

29. jan. 4. s. e. H3K

kl. 10.00 Højmesse LH

5. feb. Sidste s.e.H3K kl. 10.00 Højmesse LH
				
kl. 17.00 Kyndelmisse				
gudstjeneste LH & FJ
12. feb. Septuagesima

kl. 10.00 Højmesse MA

19. feb. Seksagesima

kl. 10.00 Højmesse BS

26. feb. Fastelavn
				

kl. 10.00 Familiegudstjeneste LH & EJ

2. maj Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

4. maj Befrielses			
gudstjeneste

kl. 19.00 LH & FJ

7. maj 3. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse BS

12. maj Store Bededag kl. 10.00, 11.30
				
og 13.00 LH
				
Konfirmationer
13. maj Konfirmationer kl. 11.30 og 13.00
				
LH & EJ
14. maj 4. s. e. påske
				
				

kl. 10.00 og 11.30
LH & EJ
Konfirmationer

20. maj Konfirmationer kl. 11.30 og 13.00 LH
21. maj 5. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse MA

25. maj Kristi
kl. 11.30 og 13.00 LH
			
himmelfartsdag Konfirmationer
27. maj Konfirmationer kl. 11.30 og 13.00
				
LH & EJ
28. maj 6. s. e. påske
				
				

kl. 10.00, 11.30
og 13.00 BS
Konfirmationer

5. mar. 1. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse LH

4. juni Pinsedag

kl. 10.00 Højmesse LH

12. mar. 2. s. i fasten

kl.10.00 Højmesse BS

5. juni 2. pinsedag

kl. 10.00 Højmesse MA

19. mar. 3. s. i fasten

kl. 10.00 Højmesse MA

21. mar. Gud & pasta

kl. 17.00 LH & EJ

23. mar. Pizza			
gudstjeneste

kl. 17.00 LH & EJ

26. mar. Midfaste

kl. 10.00 Højmesse LH

2. april Mariæ
			
Bebudelsesdag kl. 10.00 Højmesse LH
9. april Palmesøndag

kl. 10.00 Højmesse LH

18. juni 1. s. e. trin.
				
				
				

Familiegudstjeneste/
dåbsjubilæumsgudstjeneste kl. 10.00
LH & EJ

25. juni 2. s. e. trin.

kl. 10.00 Højmesse BS

kl. 10.00 Højmesse MA

13. april Skærtorsdag

kl. 10.00 Højmesse BS

14. april Langfredag
				

kl. 15.00 Liturgisk
gudstjeneste MA

16. april Påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

17. april 2. påskedag

kl. 10.00 Højmesse LH

23. april 1. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse BS

30. april 2. s. e. påske

kl. 10.00 Højmesse LH
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11. juni Trinitatis
			
søndag

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 24. april

Præsentation af Måløv Kirkes nye præst
Den 1. oktober havde jeg den store glæde, at blive ansat som præst i Måløv Sogn. Selv om jeg ikke bor i
Måløv, så kender jeg byen udmærket, da jeg er opvokset og bor i Ballerup. Mit arbejde i Måløv er en deltidsstilling. Den anden halvdel af mit arbejde som præst foregår i nabopastoratet Ledøje-Smørum. Her arbejder jeg i øjeblikket med at få stablet en ungdomsklub i kirken på benene, og fra oktober overtog jeg den
kirkelige betjening af Plejehjemmet Porsebakken. Det er også i Ledøje-Smørum Pastorats Konfirmandhus,
jeg har mit kontor. Men det betyder ikke, at Måløv bliver overset! Langt fra! At jeg ikke har kontor i Måløv
skyldes, dels at der ikke er faciliteter i den nuværende Sognegård på Liljevangsvej, dels at mit arbejde ville
besværliggøres af at have to forskellige kontorer. Heldigvis ligger Smørum og Måløv så tæt, at man kan
komme til Smørum på et par minutter. Så hvis man vil have en samtale, kan det foregå på kontoret i Smørum, eller i et lokale i Måløv Sognegård – eller hjemme – hvis man skulle ønske det.
Når en ny præst tiltræder sit embede, så er der et spørgsmål, der kan trænge sig på hos nogle kirkegængere:
Hvor står den nye præst teologisk? Hvilken kirkelig retning er præsten fortaler for? Er det Indre Mission,
Grundtvig, Tidehverv eller en helt fjerde?
I mit tilfælde må svaret være: Ingen af delene – eller alle! For alle de folkekirkelige retninger har - på hver
sin måde, og med hver sin tilgang til kirken - været med til at påvirke og forme vores Folkekirke, til det
den er i dag. Og trods forskelligt bibelsyn og fortolkninger – og til tider højlydte diskussioner - så er alle
retningerne fælles om Folkekirkens Bekendelsesskrifter som grunden, hvorfra evangeliet forkyndes. Og
med kritikken af kirken og kristendommen i dag er det vigtigere end nogensinde, at vi som Folkekirke –
trods interne forskelle og uenigheder - åbent og frit forkynder evangeliet. Med hver vores stemme – som
én kirke.
Jeg glæder mig til at virke blandt alle her i Måløv, og til at samarbejde med personalet ved kirken og menighedsrådet. Jeg tror og håber, at det bliver rigtig godt. På godt gensyn i kirken!
De allerbedste hilsner
Brian K. Schønberg
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Noget for børn og deres familier
Babysalmesang

Nyt hold begynder torsdag den 19. januar
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

Gud & pasta

Tirsdag den 24. januar, tirsdag den 21. marts
og tirsdag den 2. maj alle dage 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.

Pizzagudstjeneste

Torsdag den 23. marts 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.

Babysalmesang
for tidligere deltagere

Lørdag den 4. marts kl. 10.00 og lørdag
den 29. april kl. 10.00.
Vi fortsætter vores nye tiltag med babysalmesang
for tidligere deltagere. Mette Damm kommer og
står for sang, leg og musik. Bagefter vil der være
tid til hygge og snak, samtidig med at der vil være
lidt brød, ost, frugt og te/kaffe. Flere oplysninger på
hjemmesiden eller kontakt Elisabeth Jørgensen på
ej@maalovkirke.dk.
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Noget for børn og deres familier
Familiefastelavnsgudstjeneste

Søndag den 26. februar kl. 10.00 fejrer vi fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne. Vi håber at
se rigtig mange udklædte børn og voksne til denne
familie- og børnevenlige gudstjeneste.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Sognegården, og bagefter er der en let frokost til alle
sultne børn og voksne. Husk tilmelding til frokosten senest den 22. februar på tlf. 44 66 08 60 eller
mpj@km.dk.

Familiegudstjeneste
med 5 års dåbs-jubilæum

Søndag den 18. juni kl. 10.00 inviterer vi til familiegudstjeneste med 5 års dåbs-jubilæum. Børn
i Måløv Sogn, der blev døbt for 5 år siden, dvs. i
hele 2012 - uanset, hvor de blev døbt - inviteres

med brev til at komme og fejre deres 5 års dåbsjubilæum. Men naturligvis er alle, der har lyst, meget, meget velkomne til at komme til denne familiegudstjeneste. Vi mødes kl. 9.00 til fælles brunch
i Sognegården. Det er gratis at deltage, men af hensyn til maden bedes man tilmelde sig på
ej@maalovkirke.dk senest den 14. juni.

Minikonfirmandundervisning

Begynder den 16. januar kl. 14.30-15.45
For alle børn der går i 3. klasse.
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 og hører om kirken
og kristendommen. Vil du vide mere kontakt kirke- og kulturmedarbejder Elisabeth Jørgensen på
tlf. 44 60 07 72 eller ej@maalovkirke.dk.
Tilmelding sker via hjemmesiden
www.maalovkirke.dk . Det er gratis at deltage.
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Noget for børn og deres familier
Sommerkirke i Måløv Kirke

Som noget nyt vil der i skolernes sommerferie 2017
blive lavet sommerkirke i Måløv Kirke.
Sommerkirke er et tilbud til de skoleelever, som
efter sommerferien skal i 1. eller 2. klasse. Det er
fra mandag den 26. juni – torsdag den 30. juni
kl. 9.00-15.00. Torsdagen bliver dog lidt længere,
da vi slutter af med en gudstjeneste for børnene og
deres familier.
Ideen med sommerkirken er at invitere børnene
ind til 4 dage med aktiviteter, lege, kreative ting,
bibelhistorier, lave gudstjeneste og have det smaddersjovt.
Det er ganske gratis at deltage i sommerkirken. Det
eneste man, skal medbringe, er en dejlig madpakke,
vi sørger for lidt til formiddagen og eftermiddagen.
Man tilmelder sig via Måløv Kirkes hjemmeside fra
mandag den 3. april. Der er plads til et begrænset
antal børn, så det er først til mølle. Hvis man har
spørgsmål eller andet, er man meget velkommen til
at kontakte mig.
Elisabeth Jørgensen
Kirke- og kulturmedarbejder
ej@maalovkirke.dk, tlf. 44 60 07 72

Indskrivning til konfirmation i 2018
Indskrivning af konfirmander for skoleåret 20172018 sker elektronisk via vores hjemmeside www.
maalovkirke.dk.
Indskrivning er kun mulig i uge 9
(27. februar- 5. marts).
Orienteringsmøder vedrørende konfirmandundervisningen i 2017 -2018 .
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv, inviteres til onsdag den 29.
marts kl. 19.00.
Kommende konfirmander og forældre fra Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj, og kommende konfirmander og forældre fra Måløv Sogn, som IKKE går på
Måløvhøj Skoles afd. Måløv eller Østerhøj, inviteres
til torsdag den 30. marts kl. 19.00.
Begge gange foregår det i Sognegården, Liljevangsvej 38A.
Konfirmandindskrivningen og orienteringsmøderne gælder for elever i 7. klasse i Måløv Sogn, som
ønsker at gå til konfirmandundervisning i 8. klasse
i skoleåret 2017-2018.
Med venlig hilsen
Elisabeth Jørgensen,
Lisbeth Hannibal og Brian Schønberg
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Menighedsplejen
Menighedsplejens Nørklecafé

Hver mandag kl. 13–16 i Sognegården undtagen
1. mandag i måneden.
Vi mødes hver mandag fra september til april for at
producere ting til vores årlige julemarked, hvor overskuddet går til uddeling af julehjælp i Måløv Sogn.
Alle, der har lyst, er velkomne til at være med - også
bare for hyggens skyld. Vi byder på kaffe/te og hjemmebagt kage. Kontakt Else Rasmussen på tlf. 4497
9102 for at høre nærmere.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 5. februar kl. 17.00 fejrer vi igen 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
1. februar.
Menighedsplejen og Menighedsrådet

Højskolesangaften i Sognegården

Torsdag den 16. marts kl. 19.30 indbyder Menighedsplejen og kirkens organist Marlene Hauge til
sangaften i Sognegården. Vi skal synge udvalgte
sange fra Højskolesangbogen, ligesom der også vil
blive mulighed for at ønske en yndlingssang. Menighedsrådet har indkøbt den sidste nye udgave
af Højskolesangbogen, så der vil blive rig lejlighed
til at synge både nye og gamle sange. Vi byder på
kaffe/te og kage til 20 kr. Alle er velkommen.

Lær mere om
menighedsplejens arbejde
på kirkens hjemmeside
www.maalovkirke.dk
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Menighedsplejen
Årsmøde

Torsdag den 27. april kl. 19.00 afholder Menighedsplejen sit årsmøde, hvor bestyrelsen beretter
om det forgangne år. Regnskabet gennemgås, og
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges. Når
det formelle er vel overstået, bydes der på hygge,
snak, ost og rødvin. Alle er velkommen!

4. maj gudstjeneste

Torsdag den 4. maj kl. 19.00 afholder vi som de
sidste tre år, en befrielsesgudstjeneste i Måløv Kirke, hvor vi mindes dem, der satte livet til, og hvor
vi takker og glæder os over at kunne leve i fred og
frihed. Dette markeres i kirken med læsninger, musik, sange og salmer.
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården hvor kirkens organist Marlene Hauge og kirkens kor vil
underholde med en vifte af forskellige forårssange.
Pris for kaffe/te og kage 20 kr.
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Sommeraftentur med
Menighedsplejen

Traditionen tro byder Menighedsplejen igen i år
på en sommeraftentur. Det bliver torsdag den 22.
juni. Da turen i skrivende stund endnu ikke er helt
planlagt, kan man i løbet af foråret læse om den på
www.maalovkirke.dk og i pressen.

Sogneeftermiddage
Tirsdag den 7. februar kl. 14.30			
Hvad sker der politisk lige nu? Med udgangspunkt
i den aktuelle, politiske situation beretter Kaare R.
Skou om det politiske spil på Christiansborg. Det
bliver både muntert og lærerigt.
Kaare R. Skou er forhenværende politisk redaktør
på TV2 og har skrevet flere bøger om Folketinget
og den politiske historie. Han har i sit forfatterskab
øst ud af sine oplevelser i magtens korridorer.
Kaare R. Skou er uden tvivl én af landets største
autoriteter, hvad angår dansk politik og Christiansborg.

Nytårskur					
Tirsdag den 10. januar kl. 14.30
Humoristisk foredrag under titlen: I Dronningens
Tjeneste med mere – især med mere. Om kemi,
kirke og køkken tilsat historie, humle og humor.
Et foredrag af farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren
om kemi mellem mennesker, i køkkenet - krydret
med historier om stort og småt fra Napoleon til Kaj
Munk.
Erik Aksel Ejner Lindgren vil også udfordre os med
hensyn til gamle husråd!
Der er lagt op til en festlig ”Nytårskur”!
Der vil – traditionen tro – blive serveret en velsmagende nytårsmiddag.
Tilmelding i Sognegården fra den 8. december kl.
10.00 til den 5. januar. Prisen er 200 kr. pr. person
for middag og underholdning.
Husk som altid begrænset deltagerantal. Købte
billetter tages ikke retur.

Tirsdag den 7. marts kl. 14.30			
Den Høje Sang
Brylluppet mellem mennesker der blev til brylluppet mellem Gud og mennesker
Christian Kronman fortæller om og reciterer fra et
af verdens største kærlighedsdigte; Højsangen. Han
belyser skiftende tiders forskellige opfattelser af
værket og dets placering i Det Gamle Testamente.
Christian Kronman fører tilhørerne ind i betydningen af digtets mange symboler, dets samspil mellem det verdslige og det åndelige, og drager en højst
overraskende sammenligning mellem værkets tidligste og seneste danske ordlyd i henholdsvis Frederik den Tredjes Bibel fra 1550 og bibeloversættelsen
fra 1992.
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Aftenarrangement
Tirsdag den 16. maj kl. 19.30			
Beatsalmer gæster Måløv Kirke
ALL YOU NEED IS LOVE, rock, håb og kærlighed
- en collage bestående af sang og oplæsning.
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går fra
ensomhed til kærlighed, på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens
budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler
ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente.
Tilsvarende handler teksterne i anden halvdel om
kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente.
Vel mødt til en smuk og anderledes aften i Måløv
Kirke. Billetter kan købes på kirkekontoret fra den
25. april og koster 50,00 kr.
Alle arrangementerne er i Sognegården. Entré kr.
30,00 kr. hvor ikke andet er nævnt, som betales ved
indgangen.

Koncert
Nytårskoncert
Søndag den 8. januar kl.15.00
Traditionen tro er der Nytårskoncert i kirken. I
år er det de skønne mænd fra Lars Out Loud som
kommer og skyder året i gang. Lars Out Loud spiller og synger musik fra 1940’rne, 50’erne og 60’erne
og vil på denne måde føre os med tilbage i tiden,
til dengang swing, jazz & rock’n’roll blev kaldt popmusik, og tordnede ud af bilradioen. Gruppens
smittende forkærlighed for denne tids mange evergreens spreder en varm og musikalsk stemning i
hele rummet.
Helt unikt for Lars Out Loud blandes det internationale repertoire med danske filmklassikere fra
samme tid, og man får således mulighed for, at
høre forskelle og ligheder på datidens popmusik
herhjemme og overfor den amerikanske populærmusik. Gratis adgang.

10

Øvrige arrangementer
Litteraturklub i Sognegården Fælleskirkelig gudstjeneste
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, om kærligheden, om
nuet, om alt det, der ligger udenom og midtimellem, men indimellem også om så meget andet.
Vi vælger sammen de bøger, der skal læses, og vi
har valgt at læse følgende bøger de 4 gange, vi mødes:

I Evangelisk Alliances Bedeuge afholder vi igen i år
en fælleskirkelig gudstjeneste i Måløv Kirke. Torsdag den 12. januar kl. 19.30 mødes vi i kirken til
gudstjeneste, og bagefter er der hyggeligt samvær
i Sognegården. Indbyderne er katolikker, baptister
og lutheranere, men alle er naturligvis velkomne.

Den 31. januar kl. 19.30
”Harpiks” af Ane Riel og ”Forbandede yngel” af
Anne-Cathrine Riebnitzsky.
Den 28. februar kl. 19.30
”Erindring om kærligheden” af Kirsten Thorup.
Den 28. marts kl. 19.30
”En flygtning krydser sit spor” af Aksel Sandemose.
Den 25. april kl. 19.30
”En flænge i himlen” af John Green.
Lisbeth Hannibal (sognepræst) og
Pernille Schmidt (foredragsholder og forfatter)

Indre Mission
Eftermiddagsmøder i Måløv Sognegård med efterfølgende kaffe.
Fredag 27. januar kl. 14.30
Sognepræst Niels Jørn Fogh
Fredag 24. februar kl. 14.30
Sognepræst Arne Kappelgaard
Fredag 31. marts kl. 14.30
Sognepræst Nikolaj Kjærby
Fredag 28. april kl. 14.30
Civilingeniør Lars Hvam
Fredag 26. maj kl. 14.30
Sognepræst Leif Kjøller-Rasmussen
Yderligere oplysninger:
Arne Skjerning tlf. 44 65 33 68, mobil 61 28 44 65.
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Folkekirkens Nødhjælps Indsamling
Folkekirkens Nødhjælps
Indsamling
I en tid med krige og massive flygtningestrømme
er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende.
Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og
den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både
vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt
andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde
på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp
skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også
en fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor
ved.”

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser hjem. Overalt,
hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for
mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres
fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af,
hvordan pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:
• Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad
nok og overskud til at sælge eller spare op.
• Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og chancen for at få en uddannelse øges.
• Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel
og færre må flygte ved tørke. Børnene kan blive i
skolen i stedet for at migrere.
Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine
rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig
produktion.
Søndag den 12. marts kl. 11.00 og et par timer
frem er vi i Måløv Sogn igen med til at samle ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Som de foregående år
er det os, Lisbeth og Elisabeth, der har ansvaret for
indsamlingen. Vi håber meget, at der er mange, der
har tid og lyst til at bruge et par timer på at samle
penge ind til et godt formål. Vi vil gøre vores bedste
for at skabe en hyggelig og god stemning i Sognegården, både når I får jeres rute, og ikke mindst når
I kommer tilbage.
Se mere på www.sogneindsamling.dk
Tilmelding som indsamler til Elisabeth på ej@
maalovkirke.dk.
Foto krediteres Jonas S. Holmriis.
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Nyheder fra menighedsrådet
Menighedsrådsmøder:

Menighedsrådsvalg

Se datoerne for de kommende
møder på www.maalovkirke.dk

Til orienterings- og opstillingsmødet i september
var 35 personer mødt frem. Heldigvis var der god
interesse for at stille op til at være med i menighedsrådet for de kommende 4 år, så fælleslisten kunne
fyldes med 11 kandidater samt 4 suppleanter. Der
blev ikke indleveret andre lister til valget, så de 11
valgte medlemmer er:
Lise Bramsen
Kirsten Diemer
Peder Lund
Hans-Henrik Nielsen
Kirsten L. Jørgensen
Else Rasmussen
Anne Lisbeth Drisdal Sørensen
Judy S. Skjerning
Gustav Blomberg
Anette F. Edske
Bente E. Andersen
Det nye menighedsråd holder konstituerende møde
efter redaktionens afslutning, så resultatet heraf vil
fremgå af kirkens hjemmeside, ligesom det meddeles ved Højmessen 1. søndag i Advent, der også er
starten på det nye råds funktionsperiode.

Reformationsjubilæet
Sognene i Ballerup kommune har lavet forskellige
arrangementer til fejring af Reformationsjubilæet
2017.
Der vil være tale om et meget varieret program, der
indeholder foredrag, teater, koncert, biograffilm,
udflugt til Lutherbyerne, museumsbesøg m.m. - og
naturligvis gudstjenester.
Hold øje med det særlige program for reformationsfejringen i Sognegården.
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Vidste du
I Måløv Kirke findes der 2 sidealternicher
I den nordre sidealterniche er der malet et billede
af jomfru Maria med Jesusbarnet på armen (billedet på forsiden af dette kirkeblad). Maria er iført
rød overkjortel med tilhørende hovedlin, mens den
hvide underklædning kommer til syne ved ærmet.
Jesusbarnet, der løfter højre hånd i en velsignende
gestus, bærer en hvid kjortel og en grønlig kappe.
Forgyldningen i glorier og på klædningsborter er
den originale - det kan stadig ses, at der er anvendt
rød farve (blymønje) som bund for forgyldningen.

Motivet i den søndre sidealterniche viser en bispehelgen. Han er iført en grøn bispekåbe og er karakteriseret som ærkebiskop ved at bære pallium, som
er det lyse bånd, der ligger hen over hans skuldre
og hænger ned foran. Han bærer ingen bispehue,
men holder i sin venstre hånd en bog og i sin højre
en krumstav. Hans identitet er ukendt - det har dog
været foreslået, at det skulle være Sankt Nikolaus,
men antagelsen savner faste holdepunkter. Billedet
indrammes, som i nordre sidealterniche, af mæander- og T-hageborter.
Hverken Mariabilledet eller fremstillingen af biskoppen, der begge har fungeret som alterbilleder,
har nogensinde været overkalket; nicherne er blot
blevet muret til.
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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.

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
Sognepræst: Brian Kenn Schønberg
Grantofteparken 78, 2750 Ballerup
Tlf. 29 74 52 21, e-mail brks@km.dk

Kirketjener: Peter Jakobsen
Tlf. 24 65 38 78, e-mail: pj@maalovkirke.dk
Organist: Marlene Hauge
Tlf. 21 81 49 09, e-mail: mh@maalovkirke.dk
Graver: Morten Nielsen
Tlf. 24 65 37 64, e-mail: mn@maalovkirke.dk
Mandag-torsdag kl. 8.00-14.00
Gravermedhjælper: Eva Berg Sonne
Tlf. 24 65 38 80, e-mail: es@maalovkirke.dk

Kirkekontor

Kirke- og kulturmedarbejder: Elisabeth Jørgensen
Tlf. 44 60 07 72, e-mail: ej@maalovkirke.dk

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: maaloev.sogn@km.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00

Menighedsråd

Kordegn: Marianne Pia Jakobsen
Tlf. 44 66 08 60, e-mail: mpj@km.dk

Formand: Lise Bramsen
Møllemosen 97, 2760 Måløv
Tlf. 21 90 32 05, e-mail: lb@maalovkirke.dk
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Aktiviteter
Navn og beskrivelse

Tidspunkt

Kontaktperson

Babysalmesang

Torsdag kl. 10.00
Nyt hold begynder den 19. januar

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

Mandag kl. 14.30-15.45
Begynder igen 16. januar

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

Børnekor
Alderen 7-11

Torsdag kl. 15.30-16.30

Marlene Hauge, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk

Kirkekor
Fra 5. klasse

Torsdag kl. 19.30-21.00

Marlene Hauge, Tlf. 21 81 49 09
mh@maalovkirke.dk

FDF

Onsdag kl. 17.00-18.30

Sune Lohse, Tlf. 40 87 88 78
Lohse@fdf.dk
Michael Jensen, Tlf. 42 52 38 18
michael@m-jensen.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. 72 68 48 41
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

Marlene Hauge, Tlf. 21 81 49 09
mh@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: Dystan & Rosenberg. 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.

