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Påske - Kr. Himmelfart - Pinse
Rembrandt: Kristus i Emmaus, 1648.

Læs inde i bladet: Om koncerten ”Bach meets Jazz” den 11. marts kl. 15.00
Orientering om konfirmation 2008 og forårets konfirmander
To nye Juniorklubber

Påske - Kr. Himmelfart - Pinse
Af sognepræst Finn Risum
”Foråret så sagte kommer”, skrev Kaj Munk.
Sådan oplever vi foråret, og alligevel synes vi,
at der sker noget dag for dag. Ingen dage er
mere grå og mørke, hver dag opleves som en
gryende ny og lys dag, og ser vi ud i naturen,
er den en mere og mere farverig dag, hvor
naturen har taget sit ”festtøj” på.
I kirken fejrer vi den vigtigste og største af
de kirkelige fester, nemlig påsken. Påske er
vi ikke alene om at fejre. I det gamle Israel,
såvel som nu, fejrede man påske til minde om
israelitternes udgang af Ægypten. Den historie
kender mange unge i dag fra tegnefilmen:
Prinsen af Ægypten.
Den kristne påske betyder også befrielsesudgang fra slaveri. Påsken begynder med det
festlige indtog i Jerusalem, hvor Jesus hyldes
som konge – så følger skærtorsdag, hvor Jesus
spiser sit sidste påskemåltid med sine venner.
Det er det, vi mindes, hver gang vi går til
alters, så er vi sammen med vor opstandne
frelser, Jesus Kristus, og han fortæller os, at
han gav sit liv for os. Han befriede os, tilgav
os vore synder, så vi nu kan leve som befriede
mennesker. Men friheden er alene i kraft af
fællesskabet med ham. Den relation er, at vi er
bundet til ham ved tro.
Langfredag er sorgens og dødens dag – det
for os mennesker meningsløse og smertelige.
Påskelørdag er hvilens dag – sorgfasen –
eftertankens tid, men påskedag er Guds dag,
den ny dag – opstandelseslivets første dag.
Den dag venter vi alle, men i troen og i dåben
er dette allerede begyndt.
Tiden mellem påske og pinse er tiden, hvor
Jesus er hos sine venner i 40 dage, inden han
tages fra jord og til himmels. Som Jesus ved
Guds kraft opstod fra de døde, løftes Jesus
nu fra jord og op til himlen. Inden Jesus fór til
himmels, lovede han sine disciple en gave, der
betød, at de aldrig skulle føle sig forladte. Det
er det, pinsen handler om, dette med at Guds
Ånd er vor hjælper og trøster. Mellem Kr.
Himmelfartsdag og pinse er der ti dage.
Pinsen er 50 dage efter påske. På pinsedag
fyldes disciplene og mange andre af Guds

Ånd. Åndens kraft omslutter dem, som luft
og vind gør det. På samme måde er vi også
omsluttet af Guds Ånd, men ikke blot omkring
os men også i os, er Guds Ånd på samme vis,
som når vi indånder og opretholder livet. Vi
lever altså ved Guds Ånds nærvær og kraft.
Hermed er de kirkelige højtider forbi, og
vi afslutter den festlige del af kirkeåret med
Trinitatis søndag, som minder os om vor tro
på den treenige Gudfader, Søn og Helligånd.
Den liturgiske farve er violet i fastetid og frem
til påske. Violet er udtryk for bod og anger.
Langfredag – sorgens dag - udtrykkes i sort.
Lysets og glædens farve er hvid eller gylden og
denne farve bæres af præsten de to påskedage
og Kristi Himmelfartsdag. Den røde farve er
åndens og ildens farve og denne hører pinsen
til.

Det sker i kirken
Musikgudstjenesten
”Vi synger påsken ind”
Onsdag den 28. marts kl. 19.00,
derefter kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
Fællesspisning Skærtorsdag
Torsdag den 5. april i Sognets Hus kl. 17.30
inden aftengudstjenesten i kirken kl. 19.30
Pris pr. person: 40 kr.
Sidste frist for tilmelding onsdag den 28.
marts på kirkekontoret 46 56 27 49
Børnegudstjeneste
søndag den 25. marts kl. 10.00
ved Britta Raakjær Vind.
Derefter kaffe og sodavand i Sognets Hus.
Afslutning for de to Juniorklubber.

Sogneeftermiddage

Højskoleaftener

Onsdag den 14. marts, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Forstander, sygeplejerske Thyra Frank, plejehjemmet ”Lotte”: ”Livsglæde og stjernestunder – også i alderdommen”.
Retten til en værdig alderdom er noget, der
ligger Thyra Frank meget på sinde. Hun tror på et
liv før døden – og praktiserer sine holdninger
på plejehjemmet ”Lotte” på Frederiksberg.
På plejehjemmet tages ordet ”hjem” helt
bogstaveligt. Beboerne bestemmer selv, hvornår de ønsker at stå op og gå i seng – og de kan
få rødvin til maden, hvis det er det, de ønsker.

Onsdag den
21. marts
kl. 19.00 ved
Camilla Sløk:
”Kan man tro
og vide på
samme tid?”

Onsdag den 25. april, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Missionær Else Højvang, Tanzania: ”Giv de
unge troen på fremtiden”.
Else Højvang, som er på hjemmeophold,
kommer og fortæller om sit arbejde i Karagwe
stift i Tanzania, et arbejde, som gennem en
3-årig periode bl.a. støttes af Fløng Kirkes
løbende Ydre Missions indsamling. Som afslutning på sogneeftermiddagen vil der blive
serveret lidt spændende afrikansk mad.

Else Højvang med en lokal præst.
Sangaften efter højskolesangbogen torsdag
den 3. maj kl. 19.00
I aftenens løb serveres ost og rødvin a kr. 25,-

Er det foreneligt
at man på den
ene side er
troende og
Camilla Sløk.
kristen? Og på
den anden side hæfter lid til den moderne
verdens syn på videnskaben? Og hvem siger
i øvrigt, at videnskaben i den moderne verden
har det ene og sande svar? Dette spørgsmål og
paradoks vil cand.theol. og Ph.d. Camilla Sløk
forsøge at udrede på den sidste højskoleaften
i denne sæson. I sin rolle som både præst og
samfundsforsker vil hun måske bedre end de
fleste, kunne se og fortælle om dilemmaet.
Der er spisning kl. 18.00 i Sognets Hus forud for foredraget.
Pris 30 kr. inkl. en øl
eller vand. Tilmelding til
spisningen senest onsdag den
14. marts på kirkekontoret.
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Koncerter i kirken
”Bach meets Jazz…”

Søndag den 11. marts kl. 15.00 i Fløng Kirke.
Johan Sebastian Bach havde ligesom andre af
den klassiske musiks komponister et vældigt
ry for hans improvisatoriske færdigheder. Det
fortælles om ham, at han var i stand til at
improvisere fugaer med både fire og fem
stemmer på orgelet. I jazzen tager man ligeledes et godt tema, spiller det en enkelt gang,
for derefter at endevende det for nye melodiske muligheder.
Talrige er eksemplerne
på kunstnere, som har
lånt fra Bach og arrangeret hans musik for
andre ensembler,
eller ladet sig inspirere af den. Jethro
Tull lancerede i 1969
en indspilning af
Bourré. I anledning af
300 året for Bachs fødsel
skrev Oscar Peterson
en Bach-suite: Allegro/
Andante/ Bach’s Blues. På
den danske jazztrommeslager

Orientering
Konfirmationer i Fløng kirke 2008
Datoer for konfirmationerne i
Fløng kirke i 2008 bliver:
Søndag 13. maj
(fortrinsvis 7.a Fløng skole)
Bededag 18. maj
(fortrinsvis 7.b Fløng skole)
Søndag 20. maj
(7.a og 7.b samt fra andre skoler)
Bemærk, at der er begrænset plads til gæster i
kirken, ca. 10-12 stk. pr. konfirmand. Der hol-

Henrik Hansen trio + 1 består af Peter Lund Frandsen,
tenorsax – Henrik Hansen, piano – Thomas Ovesen –
kontrabas og Andrew Cholvat, Vibrafon og percussion.
Alex Riels cd ”Celebration” fra 2000 er der en
vidunderlig udgave af ”Siciliana”. Og hvem
kender i øvrigt ikke Procul Harums ”A whiter
shade of pale”, som er en bearbejdning af
Bachs ”Air”.

des flere konfirmationer samme dag med 10
– 12 konfirmander pr. gang. Er der flere end 24
unge, afholdes tre konfirmationer samme dag
kl. 9, 11 og 13.
Det anbefales, at flere vælger konfirmation
den 20/5, som er åben for alle. Denne dag vil
der formodentlig være plads i kirken til et
større antal gæster pr. konfirmand.
De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 6. klasser. De vil blive undervist af præsterne indenfor skoletiden. Unge fra Fløng, der
går i skole andetsteds, tilbydes undervisning
efter nærmere aftale.
Bemærk at undervisning og konfirmation i
Fløng finder sted på 7. klassetrin.
Tilmelding inden sommerferien 2007 bekendtgøres senere.
Finn Risum og Britta Raakjær Vind

I foråret er der to nye Juniorklubber
Tirsdagsklubben ”Ministar” for børn i 4. klasse mødes 13.10 – 14.45 tirsdag. Torsdags-klubben for børn i 3. klasse mødes 13.10 – 14.45
torsdag. Klubberne har afslutning ved børnegudstjenesten søndag den 25. marts kl. 10.00 i
Fløng Kirke.
Sognemedhjælper Trine May Knutzen

Siden sidst

Konfirmationer
Foråret 2007
Konfirmation i Fløng Kirke 29. april 2007
ved Finn Risum
Kl. 9.30:
Martin Eriksen, Andreas Nystrup Nielsen,
Mathias Østergaard Holm, Lasse Søndergaard,
Trine Rosenkvist Hansen, Anders Hansen,
Søren Kusk Petersen og Oliver Buch.
Kl. 11.30
Simon Søndergaard, Sabine Langkilde, Ronnie
Langkilde, Dorte Rasmussen, Josefine Pamer,
Mia Brinckmann, Michelle Pedersen, Andrina
Elle, Camilla Gejl Nielsen og Mie Thorald Sørensen.
Konfirmation i Fløng Kirke 4. maj 2007
ved Britta Raakjær Vind
Kl. 9.30
Nicolai Jensen, Belinda Kjærulff Hansen, Glenn
Kjærulff Hansen, Martin Lang Johannesen,
Jannik Nordahl-Pedersen, Celine Dyrelund
Jakobsen, Nicklas Jørgensen, Julie MazantiAndersen, Camilla Bøgh Jakobsen, Ditte Skovgård Andersen og Julie Rosenlind.

En helt speciel udgave af ”Svanesøen” har udspillet sig på kirkegården i Fløng. Det er Mads
Søndergaard Jensen, der lod sig inspirere til at
forme to svaner af gran på et nedlagt gravsted.
Kunstværket, som man næsten kunne kalde
det, har været til glæde for alle. Her er det set
af Lars Poulsen fra Fløng Menighedsråd.

Forsidebilledet
Billedet på forsiden af NYT fra Fløng Kirke er
Rembrandt: Kristus i Emmaus, 1648. Olie på
træ. Louvre.
Efter at have fundet Kristi grav tom, vandrede
to af hans disciple påskemorgen fra Jerusalem
til byen Emmaus. Disciplene fulgte med den
fremmede ind i et hus. Maleriet viser det øjeblik, hvor Kristus afslører for disciplene, hvem
han er. De genkender ham, da han minder
dem om den sidste nadver ved at bryde brødet.

Kl. 11.30:
Line Pronowitch Vinge, Rasmus Pedersen,
Tine Zwisler Pedersen, Jesper Tørnqvist, Kevin Halkier Rod Løyche, Søren Grundtvig
Hansen, Emilie Holm Nakel, Mads Ikast
Ottosen, Jesper Tilgreen Westermann, Martin
Nielsen og Stephanie Møller Kristensen.
Konfirmation i Fløng Kirke
søndag den 6. maj 2007
ved Britta Raakjær Vind
Kl. 10.00
Kirsten Mørup Bendt, Frederik Finsen Munck,
Rasmus Kibsgaard Riehn Christensen, Oliver
McArdle, Sebastian Krohn Børgesen, Clara
Sylvester Poulsen og Kasper Aabech Nielsen.

Gudstjenester i Fløng, Marts-April-Maj 2007
Marts
Søndag 4. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind.
Kirkekaffe.
Søndag 11. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Finn Risum.
Søndag 18. marts kl. 10.00
Midfaste.
Britta Raakjær Vind.
Søndag 25. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelsesdag.
Børnegudstjeneste.
Britta Raakjær Vind.
Kirkekaffe.
Onsdag 28. marts kl. 19.00
”Vi synger påsken ind”.
Britta Raakjær Vind.
Musikgudstjeneste.
Kaffebord i Sognets Hus.

April
Søndag 1. april kl. 10.00
Palmesøndag.
Finn Risum.
Kirkekaffe.

Torsdag 5. april kl. 19.30
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste med nadver.
Britta Raakjær Vind.
Fredag 6. april kl. 10.00
Langfredag. Stille
gudstjeneste uden nadver.
Britta Raakjær Vind.
Søndag 8. april kl. 10.00
Påskedag.
Festgudstjeneste.
Britta Raakjær Vind.
Mandag 9. april kl. 10.00
2. påskedag.
Finn Risum.
Søndag 15. april kl. 10.00
1. søndag efter påske.
Britta Raakjær Vind.
Søndag 22. april kl. 10.00
2. søndag efter påske.
Britta Raakjær Vind.
Søndag 29. april.
3. søndag efter påske.
Konfirmation
Kl. 9.30: Finn Risum.
Kl. 11.30: Finn Risum.

Maj
Fredag 4. maj
St. Bededag.
Konfirmation
kl. 9.30: Britta Raakjær Vind
kl.11.30: Britta Raakjær Vind
Søndag 6. maj kl. 10.00
4. søndag efter påske.
Konfirmation
Britta Raakjær Vind.
Søndag 13. maj kl. 10.00
5. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind.
Torsdag 17. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag.
Finn Risum.
Søndag 20. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske
Finn Risum.
Søndag 27. maj kl. 10.00
Pinsedag.
Britta Raakjær Vind.
Mandag 28. maj kl. 10.00
2. pinsedag.
Britta Raakjær Vind.

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
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
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

