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Etiopisk ikon. Tilhører Fritz Ole Jensenius.
Kom og hør Fritz Ole Jensenius fortælle om kirker og klostre i Etiopien
onsdag den 13. februar kl. 14.30 i Sognets Hus

Babysalmesang
Det er dejligt at opleve hvor populært Babysalmesang er blevet i Fløng Kirke. For første
gang måtte der oprettes en venteliste, men
med lidt velvilje kom alle med på holdet alligevel. De voksne med babyer har sunget og
danset til nogle af efterårets salmer bl.a. ”Nu
falmer skoven trindt om land” og ”Blomstre
som en rosengård”, samt små ride, ride ranke
rim og remser. Babyerne såvel som de voksne
har nydt kirkerummets gode akustik og alle
har sunget godt med, så godt, at det er lykkedes at synge to kanons* med holdet.
L.A. Ring: Udsigt fra vinduet i Café Osborne op ad
Frederiksberg Allé, 1889.

*) en kanon er en holdopdelt sang, hvor den ene halvdel
begynder på sangen, og den anden halvdel falder ind og
synger sangen forfra. Sådan kan den blive ved. Det er som
en flerstemmig sang.

Hilsen fra L.A. Ring
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen
Her i Fløng har maleren L. A. Ring en særlig
betydning, idet han boede i lokalområdet fra
1902 – 1914. I 1904 malede han et stort anlagt
billede med titlen: ”På kirkegården i Fløng”.
Motivet er hentet fra hjørnet af den gamle kirkegård, hvor der står et sort jernkors. Billedet
tilhører i dag Statens Museum for Kunst, hvor
det kan ses. Men denne artikel skal ikke handle om maleriet fra kirkegården.
Lillejuleaften 1889 var L.A. Ring på café Osborne på Frederiksberg. Derfra har han malet
dette lille billede, der meget fint gengiver julestemningen og travlheden lillejuleaften.
Maleriet måler ikke mere end 14 x 21 cm. og
det er malet på lærred, og derefter opklæbet
på pap. Man kan se Rings signatur i nederste, højre hjørne og oven over den står datoen 23/12 – 89. Ring foretog to rejser for at
lære nyt om kunsten i Europa: I 1889 var han
i Frankrig og i 1893 – 95 rejste han til Italien.
Ifølge kunsthistorien var han ikke påvirket af
impressionisterne, som han kunne have set på
de forskellige salon’er i 1880’erne. Men dette
lille billede fortæller noget andet. Ring opløser konturerne omkring figurerne, og indfanger et stemningsfyldt øjeblik på Frederiksberg
Allé. Endelige videregiver han en hilsen, nemlig ”Glædelig jul”, som hermed er givet videre
til alle i Fløng sogn.
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Kommende sogneeftermiddage i Sognets Hus
Gem programsiderne for sogneeftermiddage, højskoleaftner og koncerter!
Adventseftermiddag onsdag den 12. december
kl. 14.30: Kordegn Martin Juhl, Skovlunde med
Birte Kristiansen, Fløng, ved klaveret, synger
og spiller viser af Bellman.
En eftermiddag med epistler og sange af Carl
Michael Bellman (1740 – 1795), hvor vi møder gademusikanten Fader Berg, nymfen og
præstinden Ulla Wiinblad, officiant og herold
Kihlberg udover Gubben Noah, Joachim udi
Babylon og naturligvis den smukke sang om
Haga, Gustav III’s store slot. Derudover synges julen ind med nogle af vore dejlige, danske salmer og sange.
Fredag den 28. december kl. 14.00 – ca. 16.30:
Julefest for pensionister med musikalsk underholdning af Terese, Emilie og Clara Poulsen, Marbjerg.
Juletræsfest med julehygge, gaver, juleknas
og svesketærter. Foruden den musikalske underholdning læser sognepræst, Britta Raakjær
Vind, en julehistorie.
Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt at tilmelde sig på kirkekontoret på tlf. 46
56 27 49 senest onsdag den 19. december. Dårligt gående kan samtidig bestille kirkebil.
Onsdag den 16. januar kl. 14.30: Generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark,
Lars Rahbek, fortæller om organisationens
arbejde.
KFUM’s Sociale Arbejde har til formål at skabe værdige kår for socialt udsatte mennesker.
”Socialt udsatte” er mennesker, der på et givent tidspunkt befinder sig i en livssituation,
som det er svært at styre til egen fordel, og
som indeholder overhængende risiko for decideret udstødelse af centrale sammenhænge
i samfundet.
Onsdag den 13. februar kl. 14.30: Fritz Ole Jensenius: ”Kirker og klostre i Etiopien”.
En rejse fra de runde, stråtækte kirker ved Tanasøen til de udhuggede klippekirker i Tigra-

Adgangsvejen til mange af kirkerne kan være nok
så besværlig. Foto: Fritz Ole Jensenius.
provinsen er lige så utrolig og fremmedartet
som en rejse gennem det fantastiske landskab
i det etiopiske højland. Begge dele kan opleves ved dette foredrag af tidligere viceskoleinspektør, Fritz Ole Jensenius, som gjorde
denne rejse i 2005 – og endnu ikke er færdig
med den.

Højskoleaften i Sognets Hus
Der er mulighed for at deltage i fællesspisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget. Pris for et
enkelt foredrag: kr. 30,Torsdag den 30. januar kl. 19.00: Professor, dr.
theol. Mogens Müller: ”Kirkens første bibel”.
Kirkens første bibel var alene den del af Bibelen, som vi i dag kalder Det Gamle Testamente. De skrifter, som senere blev til Det Nye Testamente, fik først status som Skrift med stort
”S” omkring midten af det 2. årh. e. Kr. Men
hvordan så denne kirkens første Bibel ud?

Koncert i Fløng Kirke

Det sker i Fløng Kirke
December, januar og februar

”De ni læsninger”
Onsdag den 5. december kl. 19.00 ved Britta Raakjær Vind. Gudstjeneste med hovedvægt på
musikken. Efter gudstjenesten er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus ved lotterikredsen.

Nytårsdag
Nytårsdag tirsdag den 1. januar efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden ”Godt nytår”
med et lille glas i Sognets Hus.
Søndag den 20. januar 2008 kl. 15.00
På pilgrimstur med ”VIA ARTIS KONSORT”
Koncerten tager udgangspunkt i den gamle
pilgrimsvej, Jakobsvejen til Santiago de Compostela i Spanien, og den betydning som vejen
har haft fra middelalderen op til vore dage.
Koncerten tager publikum med på en musikalsk rejse ad pilgrimsruten, fra Tyrsted i nord
til Santiago i syd gennem middelalderens og
renæssancens musikalske landskaber.
Via Artis Konsort er et internationalt sammensat ensemble med fokus rettet mod middelalderens og renæssancens anderledes spændende og smukke musikrepertoire. Ensemblet,
der består af rutinerede musikere fra Danmark
og Polen, spiller nemlig en række forskellige historiske instrumenter: Orgel, organetto
eller portativ (et lille orgel), trehuls-fløjte med
tromme og forskellige blæse- og slagtøjsinstrumenter. Dertil kommer en medrivende mezzosopran.

Konfirmationer i
Fløng Kirke 2009
Søndag den 3. maj: 7. A Fløng Skole
Bededag den 8. maj: 7. B Fløng Skole
Søndag den 10. maj: 7. A og 7. B samt
fra andre skoler.

Fastelavn
Søndag den 3. februar er der, traditionen tro,
familiegudstjeneste for både børn og voksne.
Det er kl. 10.00 i Fløng Kirke ved sognepræst
Britta Raakjær Vind. Når gudstjenesten er slut,
er der først tøndeslagning på parkeringspladsen bag ved Sognets Hus. Bagefter er der fastelavnsboller, varm kakao og kaffe i Sognets
Hus. Her finder uddeling af kroner til kattekonger og kattedronninger sted.

Sogneindsamling
Fløng er med i kampen mod aids
Søndag den 2. marts holder Fløng sogn for
10. gang sogneindsamling i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp. I 2008 skal pengene
hjælpe og støtte børn, som er mærket af aidsepidemien og dens følger. Når epidemien
rammer den voksne generation, betaler børnene en meget høj pris. Millioner af børn har
mistet en eller begge forældre, og mange børn
Fortsættes næste side.

har alt for tidligt måttet påtage sig ansvaret
for at forsørge familien og mindre søskende.
Aids bringer børn i en yderst sårbar situation.
De har brug for særlig støtte og omsorg for at
kunne trives og udvikle sig.
Folkekirkens Nødhjælps aids-arbejde har et
særligt fokus på at give sårbare børn mulighed for at trives og udvikle sig – og at få en
fremtid uden aids. Det er dét arbejde, vi her fra
Fløng støtter ved indsamlingen den 2. marts.
Du kan melde dig som indsamler søndag den
2. marts ved at kontakte Arne Kristiansen på
telefon: 46 56 24 15.
Og det nytter – hver indsamler får i gennemsnit 980 kroner i bøssen! Indsamlere, der deltog i 2007 vil blive kontaktet direkte.
Med venlig hilsen
Arne Kristiansen, indsamlingsleder i Fløng

Kirkegårdens personale
Heidi Betina Bagge er fra 1. oktober ansat som
gravermedhjælper ved Fløng Kirke med en
ugentlig arbejdstid på 30 timer.
Heidi Bagge er uddannet blomsterbinder og
har således bl.a. erfaring med pasning og pleje
af blomster og planter.

Møder i Korshærskredsen i 2008:
Onsdag den 2. januar
Året begynder med nytårsmøde. Kaffe, hygge, oplæsning m.m.
Søndag den 27. januar
Fællesskabets søndag. Dagen begynder med
gudstjeneste i Fløng Kirke kl. 10.00. Derefter
er der spisning i Sognets Hus og senere underholdning, pakkespil o.a. Pris 50-60 kr.
Onsdag den 6. februar
Formanden for Seniorrådet, Børge Anker, har
lovet at komme og fortælle om Seniorrådets
arbejde.
Onsdag den 5. marts
Fløngborger Hans Larsen Petersen kommer
og fortæller om at være ung under 2. Verdenskrig.
Møderne foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej
16, kl. 10.00.
Også i år har vi ting, vi har forarbejdet. Vore
lappe-strikke-damer har været meget flittige.
De har strikket 1.824 lapper. Og af dem har de
lige så flittige lappe-sysammen-damer lavet
19 tæpper. Disse tæpper bliver leveret til varmestuerne i Kirkens Korshær til udlevering til
de hjemløse. Vi håber, at tæpperne kan hjælpe
til at holde lidt af kulden ude på en kold trappesten.

Litteraturkredsen

Litteraturkredsen mødes i Sognets Hus
kl. 19.30 den 3. onsdag i måneden.
Nærmere oplysninger ved henvendelse
Vi bringer her et billede af Heidi sammen med graver, Lisbet Jensen.

til Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61.

Gudstjenester i Fløng kirke
December
Søndag 2. december kl. 10
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Onsdag 5. december kl. 19
”De ni læsninger”
Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 9. december kl. 10
2. søndag i advent
Finn Risum
Søndag 16. december kl. 10
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Søndag 23. december kl. 10
4. søndag i advent
Finn Risum
Mandag 24. december
Juleaften
13.30: Finn Risum
15.00: Britta Raakjær Vind
16.30: Britta Raakjær Vind

Tirsdag 25. december kl. 10
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind

Søndag 20. januar kl. 10
Septuagesima
Finn Risum

Onsdag 26. december kl.10
2. Juledag.
Finn Risum

Søndag 27. januar kl. 10
Seksagesima
Britta Raakjær Vind

Søndag 30. december kl. 10
Julesøndag
Britta Raakjær Vind

Februar

Januar
Tirsdag 1. januar kl. 10
Nytårsdag.
Britta Raakjær Vind.
Godt nytår med et glas vin
Søndag 6. januar kl. 10
Hellig Tre Kongers søndag.
Finn Risum.
Kirkekaffe
Søndag 13. januar kl. 10
Sidste s. e. Hellig Tre Konger
Britta Raakjær Vind

Søndag 3. februar kl. 10
Fastelavn.
Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind.
Tøndeslagning. Fastelavnsboller, kaffe og kakao
Søndag 10. februar kl. 10
1. søndag i fasten.
Finn Risum
Søndag 17. februar kl. 10
2. søndag i fasten.
Britta Raakjær Vind
Søndag 24. februar kl. 11.30
Bemærk tidspunktet!
3. 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
floeng.sogn@km.dk
Kontortid: mandag – fredag
Bemærk: kl. 10.00 – 12.00
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
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. 11.00-12.00, torsdag 17.0018.00, 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. 11.00-12.00, 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 torsdag kl. 10-11

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

Graver
Lisbet Søndergaard Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
TræffesTtirsdag- fredag kl. 9.00-10.00

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

