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Advent og /eller juleforberedelse?
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind
Børnene har sikkert allerede
glædet sig til jul siden oktober, men når det endelig er
blevet advent, så kan man lige så godt give efter for forventningens glæde, og begynde på juleforberedelserne. Jeg
tænker nu ikke på de forberedelser, som har med juletravlhed og julestress at gøre.
Dem har de fleste nok været i
gang med et stykke tid! Men
det kunne være en god idé at
planlægge indkøb og juleærinder således, at man netop kan få tid tilovers, når det
ER blevet advent. Tid til at
fordybe sig i selve indholdet
af adventstiden, som er beregnet på forventning og forberedelse i åndelig forstand.
Der er ikke så mange andre
steder end i kirken, at man
holder advent. Butikkerne
siger, at det er jul, men den
kristne jul begynder ikke før,
det er juleaften, hvor vi fejrer
Kristi fødsel – den dag, da
Kristus kommer til verden,
som Guds lys, der jager mørket på flugt.
Første søndag i advent den 3.
december er kirkens nytår og
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en af kirkeårets store festdage.
Hvert år begynder man forfra
på fortællingen om, at Gud
havde givet sit folk et løfte. At
han ville sende en frelser, som
skulle komme og redde folket
og føre det på rette vej.
Man ventede på at løftet skulle blive opfyldt i mange århundreder, og vi tror, at det
skete, da Guds barn blev født
af jomfru Maria. Da Jesus
kom, begyndte noget nyt.
Men ikke alle forstod, at Jesus

var den længe ventede Messias. For når Gud opfylder sine løfter, ser det ikke altid ud,
som vi ventede, håbede eller
drømte om. Jesus måtte lide
og dø for at folket kunne blive
frelst.
Det er, hvad resten af kirkeåret
handler om, og fortællingen
følger det velkendte mønster,
efterhånden som året skrider
frem: advent, jul, Hellig Tre
Konger, faste, påske, pinse og
trinitatis.

Babysalmesang i Fløng Kirke - en succes! - Læs om det nye initiativ inde i bladet

Siden sidst
Kirkeårets farver

Vidste du, at kirkeåret
har sine egne farver?
De kaldes ”de liturgiske
farver”. Liturgi er græsk
og betyder ”tjeneste for
Gud”. Liturgi handler om
den måde, vi holder gudstjeneste på. Kirkeåret
har sin egen cyklus ligesom et livshjul. Det begynder med advent,
der er den tid, vi går ind i nu. Advent betyder
”den, der kommer” og henviser til Jesu
komme. Advent har farven violet. I kirken
kan det ses ved at præsten bærer en violet
messehagel uden på den sorte præstekjole.
Så kommer vi til jul. Den liturgiske farve for
julen er ikke rød, som man skulle tro, men
hvid. Det er fordi, farverne har deres egen
symbolværdi. Og hvid betegner renhed og
hellighed. Farven fejrer Jesu fødsel. Men den
røde farve har alligevel en plads i julen, nemlig
2. juledag, som også kaldes Sct. Stefans Dag.
Den er opkaldt efter martyren Stefanus, der
blev dræbt pga. sin kristne tro. Som det kan
ses i titel, overskrifter og baggrund i Nyt fra
Fløng Kirke har teksten farver efter kirkeåret.
Således havde sidste nummer af Nyt fra Fløng
Kirke grønt som den gennemgående farve,
fordi den del af kirkeåret kaldes ”Trinitatis
tiden”, og her er grøn den liturgiske farve.

Fløng Kirkes første Babysalmesangs hold har
været en stor succes. Otte mødre har danset
og sunget sig gennem nogle af kirkeårets salmer med deres babyer på armen, med stor
entusiasme. Vi har også sunget ”Ride Ranke”
og hørt om Den Lille Dværg og nydt det store
kirkerum. Tak til mødrene og Jeres dejlige
Lonni Thostrup
babyer.

Fra sogneudflugten 2006

Vemmetofte Kloster ses i baggrunden.
Sogneudflugten gik i år til Vemmetofte Kloster, hvor tidligere graver, Christina Hansen
og gravermedhjælper, Lisbet Søndergaard
Jensen, her ses forrest i billedet.

Godt besøgt højskoleaften

Babysalmesang - en succes!

Michael Ziegler, Britta R.Vind og Børge Anker.

Leder Lonni Thostrup spiller morgensang.

Omkring 60 personer deltog i sæsonens første
højskoleaften i oktober, hvor kommunens
ældreomsorg var til debat. Panelet bestod af
borgmester Michael Ziegler og ældrerådsformand Børge Anker med sognepræst Britta
Raakjær Vind som en dygtig ordstyrer.

Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddage i Sognets Hus
Onsdag den 6. december kl. 14.30:

Fællessang, salmer og oplæsning af
egne digte
v/ Beathe Strands Barndorff
Arrangementet er en sammenblanding af
oplæsning og fortælling af små personlige
historier, som binder digtene sammen. Det
er delt op i tre afdelinger; Kærlighed – Barnet
– Kærlighed til og fra Gud, og der indlægges
fællessang og salmer.
Torsdag den 28. december kl. 14.00 – ca. 16.30

Julefest for pensionister

Underholdning med Det Ny Salon-Orkester.
Fløng Kirkes julefest er blevet en fast tradition,
og der bliver heller ikke i år tale om at ændre
på traditionen. Så de, der kender og holder
af at komme til festen, kan glæde sig til
julehygge, gaver, juleknas og svesketærter. I
år bliver der musikalsk underholdning med
Det Ny Salonorkester, som i første afdeling
spiller nogle af julens melodier for os. I anden
afdeling er programmet et wienerpotpourri.
Sognepræst Britta Raakjær Vind læser en
julehistorie. Af hensyn til arrangementet er det
nødvendigt at tilmelde sig på kirkekontoret
på tlf. 46 56 27 49 senest onsdag den 20. december.
Dårligt gående kan samtidig bestille kirkebil.
Onsdag den 17. januar kl. 14.30:

”Hærvejen – en historisk vandring”
v/ Jette og Walther Christensen.
Vi tager i foredraget tilhørerne med på en
vandring ad Hærvejen fra Viborg til Padborg.
En vandring hvor vi besøger de mange minder
fra en svunden tid, og hvor der er tid til at
dvæle ved de historiske begivenheder, der
udspillede sig langs Hærvejen.
Onsdag den 14. februar kl. 14.30:

”Hvor går tiden hen, når den går?”

v/ tidl. Sognepræst Poul Bjerregaard, Roskilde.
Ja, hvem kan svare på det? – eller andre
spørgsmål som: Hvorfor den forskel at nogle

har god tid, mens andre aldrig har tid? – eller:
Er nogen blevet anholdt og dømt for at have
slået tiden ihjel?
Ja, spørgsmål om tiden kan være mange og
meget forskellige. Og om dette uhåndterlige
emne vil Poul Bjerregård prøve at forme
nogle udsagn til nærmere overvejelse og
forhåbentlig berigelse.

Højskoleaftener
To højskoleaftener i Sognets Hus
Islam er en udfordring, som den kristne kirke i Danmark må forholde sig til.
Højskoleaftnerne i januar og februar er
en fortsættelse af vinterens tema: Islam i
Danmark. Der er mulighed for at deltage
i fællesspisning i Sognets Hus kl. 18.00
forud for foredraget. Pris for et enkelt
foredrag: kr. 30,Onsdag den 24. januar kl. 19.00:

”Hvad er islam?”

v/lektor, dr. Phil., Jørgen Bæk Simonsen.
I medierne er der en tendens til at man sidestiller islam med problemer, konflikter, politisk
uro og social undertrykkelse. Men islam er også meget andet. Jørgen Bæk Simonsen vil fortælle om islam som personlig tro og inderlighed, islam som system og islam i den globale
virkelighed. Jørgen Bæk Simonsen, der er uddannet historiker og religionshistoriker, har
udgivet adskillige bøger om Islam, senest
Hvad er Islam?
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00:

”Islams udfordring til folkekirken”

v/ Biskop Steen Skovsgaard.
Lolland Falsters biskop, Steen Skovsgaard, har i
mange år beskæftiget sig særligt med centrale
kristne grundbegreber set i forhold til islam.
Denne aften bliver der fokus på, hvem vi selv
er som kristne. Og hvad kommer det til at
betyde for danskernes forhold til kristendom
og folkekirke, at vi fremover skal leve sammen
med muslimer, der tager deres religion alvorligt på en måde, som er fremmed for os?

Koncerter i kirken
Søndag d. 4. februar 2007 kl. 15.00:

Gospelkoret ASHIRA

Gospelkoret ASHIRA er et kor bestående af
ca. 25 piger i alderen 13-19 år. Der synges
”rytmisk” musik, dvs. en blanding af gospel,
ballader, soul mm. Koret akkompagneres af
klaver, keyboard, bas og trommer. Oprindeligt
var koret et klassisk kor, etableret for 32 år
siden, men blev et gospelkor efter en længere
overgangsperiode i spændingsfeltet mellem
klassisk og rytmisk. Dirigent er Lars Bak.

Sogneindsamling 2007 mod aids

Søndag den 4. marts arrangerer menighedsrådet
sammen med Folkekirkens Nødhjælp indsamling
til fordel for mennesker, der lever i skyggen af aidsepidemien.
Når menighedsrådet i Fløng for 9. gang inviterer til indsamling, er det for at være med til
at standse aids-epidemiens eksplosive vækst.
I Danmark tager de fleste det for en selvfølge,
at de har ret til at bestemme over deres egen
krop. Nogle steder i Afrika forholder det sig
anderledes – i hvert fald hvis man er pige.
Mange steder er piger underlagt normer,
traditioner og familiemønstre, som ikke giver dem ret til at sige nej til ældre drenges og
mænds tilbud og pres. Sammen med fattigdommen, som kan friste unge piger til at tage
mod et godt tilbud, har det givet hiv og aids
særlig gode vilkår i Afrika.
Hvis aids epidemien i verden skal standses,
skal hiv-smitten hindres i at blive givet videre.
Behandling med medicin gør det ikke alene.
Børn og unge kan standse aids-epidemien
med viden og styrke. De skal vide, hvordan de
undgår at blive smittet – og de skal have styrke

til at tage vare på sig selv. Samtidig skal de
voksne vide, at de har et ansvar for at beskytte
de unge. Det nytter ikke at lære de unge at
sige nej, hvis ikke de voksne respekterer
det. ”Derfor håber vi, at vi også søndag den
4. marts kan sende så mange indsamlere på
gaden, at alle her i Fløng får mulighed for at
putte et bidrag i en indsamlingsbøsse,” siger
indsamlingsleder Arne Kristiansen, og han
fortsætter: ”Ved indsamlingen 5. marts 2006
fik vi i alt 25.308 kr. i bøsserne – et meget flot
resultat, som vi er meget taknemlige for”.
Tidligere indsamlere vil direkte blive
kontaktet, men nye må meget gerne kontakte
Arne Kristiansen på telefon: 46 56 24 15.

Kirkens Korshær
Møder i
Korshærskredsen i 2007:
Onsdag den 3. januar.
Året begynder med nytårsmøde. Kaffe, hygge,
oplæsning m.m.
Onsdag den 7. februar.
Socialarbejder Bitten Terp fortæller om ”Det
sociale arbejde på Drejervej”.
Søndag den 4. februar.
Fællesskabets søndag. Dagen begynder med
gudstjeneste i Fløng kirke kl. 10.00. Derefter er
der spisning i Sognets Hus og senere underholdning, pakkespil m.m. Pris 50-60 kr.
Onsdag den 7. marts.
Kaffe, hygge, frit samvær.
Onsdag den 11. april.
Tidligere sognepræst ved Fløng kirke, Jørgen
Bruun, fortæller.
Onsdag den 2. maj.
Kaffe, hygge, frit samvær.
Møderne foregår i Sognets Hus kl. 10.00
Alle er velkomne.
Også i år skal der afleveres ting, som er fremstillet i årets løb. Vi leverer dem til Kontaktcentret
på Birkedommervej. Kontaktcentret giver tingene videre som julegaver ved sammenkomsten juleaften eller på anden måde til hjemløse

og andre, der har behov for det. I år er det blevet til: 7 tæpper, lavet af 96 firkanter til hvert
tæppe, i alt 672 firkanter, 44 halstørklæder, 18
huer, 14 børnehuer, 20 par sokker, 10 par børnesokker, 11 sjaler, 4 hals-disser, 8 ”klipfisk”
til børn, 6 par vanter, 18 pandebånd, 3 børnehalstørklæder, 2 par babysokker og 1 par babyvanter.
Vi har mange ”leverandører” rundt omkring,
og vi vil gerne have flere. Interesserede nye
”leverandører” af strikkede ting er meget
velkomne til at rette henvendelse til Jytte
Kaspersen, tlf. 46 56 13 01.
Vi er glade for at kunne være med til at
gøre en forskel og hjælpe dårligt stillede medborgere i storbyen.

Kom og syng med!
I samarbejde med Ældre Sagen inviterer Fløng
Menighedsråd i den kommende sæson igen
til en månedlig sangeftermiddag i Sognets
Hus i Fløng, hvor alle er meget velkomne! Vi
holder en kaffepause, hvor vi nyder herligt
hjemmebag, alt dette for 10 kr. Vi samles kl.
14.30 – 16.00 den 2. mandag i hver måned.

Litteraturkredsen

Litteraturkredsen mødes i Sognets Hus kl.
19.30 den 3. onsdag i måneden i perioden fra
september til juni.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til
Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61.

Ny graver

Det sker i kirken
”De ni læsninger”

Onsdag den 13. december kl. 19.00 ved
Finn Risum. Musikgudstjeneste med læsninger fra Bibelen. Efter gudstjenesten
er der kaffebord i Sognets Hus. Håndarbejdskredsen fra Fløng Kirke står her for
salgsbod og lotteri.

Nytårsdag

Nytårsdag mandag d. 1. januar efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i Sognets
Hus, hvor vi vil ønske hinanden ”Godt
nytår” med et lille glas.

Fastelavn

Søndag den 18. februar er der, traditionen
tro, fastelavnsgudstjeneste for både børn og
voksne. Det er kl. 10.00 i Fløng Kirke ved
sog-nepræst Britta Raakjær Vind.
Når vi er færdige i kirken, er der først
tøndeslagning inddelt i to aldersgrupper
på parkeringspladsen bag ved Sognets
Hus. Bagefter går vi ind i Sognets Hus,
hvor der er fastelavnsboller, varm kakao og
kaffe til de voksne. Her finder uddeling af
kroner til kattekonger og kattedronninger
sted.

Efter at graver Christina Hansen har opsagt sin
stilling pr. 30. september, har graverstillingen
været opslået ledig. Menighedsrådet har
herefter ansat Nelly Vikke, Græsted, med tiltrædelse den 20. november. Nelly Vikke, der
er faglært væksthusgartner, kommer fra en
stilling som gravermedhjælper på Helsinge
Kirkegård. Hun har tidligere været graver en
kort periode på Ølsted Kirkegård.

Kommende menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og alle er
meget velkomne. Kommende møder afholdes
i Sognets Hus følgende dage kl. 19.00: Tirsdag
den 12. december og tirsdag den 30. januar.
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Gudstjenester i Fløng, december, januar , februar 2006
December
Søndag 3. dec. kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind.
Søndag 10. dec. kl. 10.00
2.. søndag i advent
Britta Raakjær Vind.
Onsdag 13. dec. kl. 19.00
”De ni læsninger”
Finn Risum,
musikgudstjeneste.
Kaffebord i Sognets Hus.

Søndag 26. dec. kl. 10.00
2. juledag
Britta Raakjær Vind.

Søndag 28. jan. kl. 10.00
Sidste s. e. Helligtrekonger
Britta Raakjær Vind.

Søndag 31. dec. kl. 10.00
Julesøndag
Britta Raakjær Vind.

Februar

Januar
Mandag 1. jan. kl. 10.00
Nytårsdag
Finn Risum.
Kirkekaffe.

Søndag 17. dec. kl. 10.00
3. søndag i advent
Finn Risum.

Søndag 7. jan. kl. 10.00
1. søn. e. Helligtrekonger
Britta Raakjær Vind.

Søndag 24. dec. kl. 13.30
Juleaften
Britta Raakjær Vind
kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
kl. 16.30: Britta Raakjær Vind

Søndag 14. jan. kl. 10.00
2. søn. e. Helligtrekonger
Britta Raakjær Vind.

Søndag 25. dec. kl. 10.00
Juledag
Finn Risum.

Søndag 21. jan. kl. 10.00
3. søn. e. Helligtrekonger
Finn Risum.

Søndag 4. feb. kl. 10.00
Søndag septuagesima
Britta Raakjær Vind.
Kirkekaffe.
Søndag 11. feb. kl. 10.00
Søndag seksagesima
Finn Risum.
Søndag 18. feb. kl. 10.00
Fastelavns søndag
Britta Raakjær Vind.
Kirkekaffe og kakao.
Søndag 25. feb. kl. 10.00
1. søndag i fasten
Finn Risum.

Kirkelig vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn
Marianne Damgaard Hansen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 27 49
mlha@km.dk
Træffetid: mandag – fredag
kl. 9.30 – 13.30
torsdag tillige kl. 16-18
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 31 47
bkv@km.dk
træffes bedst tirsdag, onsdag og
fredag kl. 11-12, torsdag kl. 17-18,
samt efter aftale.
Hjemmeside:
www.floengkirke.dk

Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
Tlf. privat, 43 43 73 43
Sognets Hus tlf. 46 56 42 37
fri@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
kl. 11-12, samt efter aftale.

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 38
mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: tirsdag og tors. kl. 10-11

Formand for menighedsrådet
Fritz Ole Jensenius
Ligustervej 2, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 09 04
fritzole@gmail.com

Graver og ringer
Nelly Vikke
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: tirsdag- fredag kl. 9-10

Kirkeværge
Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 06 45
orlaroed@mail.tele.dk

Kirkebil: Kan bestilles til alle gudstjenester og møder. Henvendelse til Kirkekontoret tlf. 46 56 27 49

