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Påske og Pinse
Af sognepræst Britta Raakjær Vind
Gud møder os i verden og i historien som Jesus Kristus. Igennem Jesu liv på jorden har
Gud vist os, hvem han er. Ligeså skrøbelige
og dødelige som vi er, sådan var han: Et sandt
menneske, mens han gik på jorden. Det skete i
vores tid. Som en del af vores historie.
Evangeliet fortæller, at hans modstandere fik
ham dømt til døden, fordi han var Guds søn.
Han forkyndte om Gud og Guds rige; han
tilgav folk deres synder og han helbredte og
gjorde velgerninger. Påsken er den højtid,
hvor vi mindes at Jesus blev dødsdømt for at
være dét, han var: Guds søn. Han betalte med
sin død, for det, vi ikke kan betale – nemlig
vores synd, og for det, som vi skylder Gud
– nemlig vores liv.
Men ved sin død og opstandelse overvandt Jesus døden, og dermed forsonede han os med
Gud.
Som opstanden blev han igen forenet med den
Far, som havde sendt ham.
Pinsen er højtiden for Helligånden. Man kun-

ne godt kalde Helligånden for Guds hukommelse, for Gud glemmer os ikke. Ånden blæser liv
i os, således at den opstandne Kristus er nærværende for os, både ved gudstjenesten og i
hverdagen – for at opmuntre os til glæde, og
for at trøste os og oplive os, når vi sørger, og
når vi føler os glemte og forladte. På grund af
Jesu liv, død og opstandelse tror vi, at Gud vil
kendes ved hver enkelt af os. At vores værdi
som mennesker ikke afgøres af, hvad vi kan
yde, men at Gud ubetinget godtager os som
mennesker, uafhængigt af vores præstationer.
Vores frelse beror således altid på Gud – ikke
på os selv. Jesus Kristus alene bærer det evige
liv i sig, og enhver, som tror på ham, skal ikke
fortabes men have evigt liv.

Folkekirkens Nødhjælp, danske sogne og tusindvis
af frivillige har indsamlet over 100 millioner kroner
ved sogneindsamlingerne siden 1999.
Tak for dit bidrag til Folkekirkens Nødhjælps
folkeindsamling søndag den 2. marts!

Læs inde i bladet:
• Ny formand for Fløng menighedsråd
• Nyt sognehus
– hør nærmere den 11. marts kl. 19.30 i Sognets Hus

Ny formand for Fløng Menighedsråd
Hvert år er formand og næstformand
for menighedsrådet på valg med tiltrædelse 1. søndag i advent, begyndelsen af det nye kirkeår. Inge Jacobsen blev valgt som formand og Arne
Kristiansen blev genvalgt til posten
som næstformand.
Inge Jacobsen udtaler: ”Jeg ser
frem til et spændende arbejde.
Opgaver som ny sognegård, anlæg af et nyt lapidarie* og start
på kirkens skoletjeneste. Jeg vil

arbejde for et godt miljø for de
ansatte. Jeg finder det utrolig vigtigt, at man trives på sin arbejdsplads, og at man føler sig værdsat. En god tone, samarbejde og
respekt for hinanden ønsker jeg
at medvirke til i menighedsrådet.
Befinder alle sig godt, skabes der
grobund for et sundt og godt kirkeliv. Jeg ser frem til, at vi fortsat
er mange, der mødes i kirken og
til de mange arrangementer, der
bydes på i Sognets Hus”.

*) af lapis = sten. Sted på kirkegården for gravsten, der ikke længere bruges.

Nyt sognehus
– hør mere den 11. marts kl. 19.30
Af Fritz Ole Jensenius
I mere end 8 år og igennem mindst to menighedsrådsperioder har vi arbejdet på projekt: ”Nyt sognehus”. Vi er nu kommet så langt, at menighedsrådet har indbudt til en åben arkitektkonkurrence,
hvor resultatet skulle kunne offentliggøres først i
september.
Hvorfor nu et nyt sognehus, er det gamle ikke
godt nok?
Det korte svar er: nej, det er det ikke! Men det
kræver nok lidt mere forklaring.
Det nuværende Sognets Hus blev i sin tid, det
vil sige 1898, opført som sognets nye skole
med skolestue og førstelærerbolig. Da de første etaper af den eksisterende Fløng Skole blev
opført i slutningen af 1950’erne, blev huset
ombygget, så det kom til at rumme tre lærerboliger. I 1978 købte menighedsrådet huset,
som efter en større ombygning i 1979, kom til
at rumme præstebolig og konfirmandstue, der
samtidig fungerede som mødesal. Efter købet
af den nuværende præstebolig på Duekær
gennemgik huset på ny en ombygning, og siden er flere fulgt efter. Hvad er så problemet?

Jo, undervisningslokalet til konfirmanderne
og juniorkonfirmanderne på første sal er for
det første alt for lille. Møblerne må stå mokket
sammen, og der er ringe muligheder for differentierede undervisningsformer. For det andet begrænser skråvæggene både indretning,
aktiviteter og ikke mindst luftmængden. Adgangen til første salen foregår ad en snæver,
snoet og stejl trappe, der dels kan være farlig
at færdes flere på, dels gør det umuligt for
handicappede at komme op på første salen.
Det er utilfredsstillende af hensyn til undervisningslokalet, men helt utilstedeligt af hensyn til præstekontoret, som vi imidlertid ikke
har kunnet finde andre lokaler til.
Mødelokalet i stueetagen er hyggeligt nok til
mindre forsamlinger, men begrænser - dels
ved sin størrelse, dels sin udformning som
en vinkelstue - en udvikling af arrangementerne og typerne af arrangementer, ligesom
de snævre og kringlede adgangsforhold, af
hensyn til sikkerheden, begrænser det tilladte
antal deltagere til maks. 70 personer. Garderobe og toiletforhold er utilstrækkelige, hvilket også i høj grad gælder køkkenfaciliteterne.
Det nuværende køkken, som tillige fungerer

som personalets frokoststue, byder ved sin
størrelse og indretning på store problemer.
Vores graver og gravermedhjælp har haft
midlertidigt ophold i Tårnkærgårds stuehus.
Det vil sige kontor, frokoststue, garderobe,
omklædnings- og badefaciliteter. Det har, fra
vi købte huset, været meningen, at det på et
tidspunkt skulle nedrives, og vi har hele tiden
vidst, at anvendelsen til graverfaciliteter ikke
var helt lovlig. Sidste forår blev der konstateret et omfattende svampeangreb i huset, hvorfor graverne midlertidigt blev flyttet til en
skurvogn, hvad alle nok har konstateret ved
selvsyn.
Menighedsrådet har gennem flere år vendt og
drejet spørgsmålet, om det var muligt at genanvende det nuværende sognehus og ”kun”
opføre et mindre nyt hus indeholdende undervisnings- og mødelokaler samt køkken,

toiletter, garderobe og øvrige birum ud over
nye graverfaciliteter. Der er fuld enighed i menighedsrådet om, at en sådan løsning vil være
utilfredsstillende. Den ville kræve en omfattende og kostbar ombygning og nødvendig
renovering af nuværende sognehus, og vi ville mangle fordelene ved at have alle funktioner samlet i et nutidigt og velfungerende hus.
Altså består arkitektkonkurrencen i at give
ideer til et sådant hus, der samtidig fremstår
i en smuk og gerne spændende moderne arkitektur, der spiller sammen med kirken og omgivelserne. Tårnkærgård og nuværende sognehus rives ned. Dette sidste giver samtidig
den ikke ringe ekstragevinst, at kirken bliver
synlig både fra landsbyen og for alle, der har
ærinde til kirken og det kommende sognehus.
Vil du høre mere og have lejlighed til at stille spørgsmål, så kom til informationsmødet tirsdag den 11.
marts kl. 19.30 i Sognets Hus.

Hverdag i Fløng Kirke

Det sker i Fløng Kirke

Velkommen i
Fløng Kirke
I Danmark er der
over 2000 kirker.
Mange er rigtigt
gamle, ligesom
Fløng Kirke.
Mange – men
ikke alle – er
også åbne for besøgende. Som forsøg har
Fløng Menighedsråd besluttet, at vores kirke
i den kommende sommerperiode, fra 1. april
– 20. september, vil være åben for besøgende
tirsdag – torsdag kl. 9.00 – 15.00 og fredag 9.00
- 13.00
Har du et ærinde på kirkegården, så und dig
også en lille andagtsstund i kirken.
Her kan du:
• Sidde i stilhed, tænke, bede en bøn eller
læse i salmebogen.
• Opleve kirkens kunst, symboler og arkitektur
• Tage – læse vort kirkeblad eller andre foldere.
Bemærk, at kirken kan være lukket for besøgende pga. kirkelige handlinger som bryllup
og begravelse. Velkommen i Fløng Kirke i
hverdagen.

”Vi synger påsken ind”
Onsdag den 12. marts kl. 19.00
Musikgudstjeneste med tekstlæsninger
Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognets
Hus. Lotterikredsen ved Fløng Kirke står for
lotteri og salgsbod.
Børnegudstjeneste Palmesøndag
den 16. marts kl. 10 i Fløng Kirke
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognets Hus med afslutning for Juniorkonfirmader fra 3.A. Det koster 40 kr. for voksne og det
er gratis for børn at deltage i kirkefrokosten.
Prisen er inkl. en øl/vand. Tilmelding på kirkekontoret senest torsdag den 13. marts. Alle er
velkomne. Der betales ved arrangementet.
Aftengudstjeneste i Fløng Kirke
Skærtorsdag den 20. marts kl. 19.30
Der er fællesspisning i Sognets Hus før gudstjenesten. Det foregår kl. 17.30 og koster 50 kr.
per person. Tilmelding på kirkekontoret, senest torsdag den 13. marts tlf. 46 56 27 49
Husk kirkekaffen pinsemorgen
den 11. maj kl. 9.00 i Sognets Hus

Sogneeftermiddage og højskoleaftener i Sognets Hus
Gem programsiderne for sogneeftermiddage, højskoleaftner og koncerter!
Onsdag den
26. marts kl. 14.30:
Gyda Hansen:
”Livet er et fund”
Gyda Hansen er
forfatter og foredragsholder.
Hun har skrevet
to bøger om
afhængigheder,
efter hun kom
ud af sit misbrug af alkohol i 1993. Hun beskriver sig selv som ”alkoholiker”, ”voksent
barn” og ”medafhængig”.
Om foredraget ”Livet er et fund” skriver Gyda
Hansen: ”Livet er et fund i sig selv. Livet er
et under. Det skal ikke forstås, men leves, det
kan ikke søges, men kun findes. Livet er modsætningsfyldt. Livet er lys og mørke, ebbe og
flod, glæde og sorg, godt og ondt, humor og
tragedie. Det er også tro, håb og kærlighed.”
Onsdag den 23. april kl. 14.30:
Britta Raakjær Vind: ”Flyverpræst i Irak”
I efteråret 2007 var sognepræst i Fløng, Britta
Raakjær Vind, udsendt til Basra i Irak med
en helikopterenhed fra Flyvevåbnet, ESK 724
fra Karup. Som flyverpræst skulle hun være
præst og sjælesørger for de 55 udsendte soldater på hold 1, der boede i den danske lejr, som
var en del af en stor engelsk base på Basra Air
Station. Britta Raakjær Vind viser billeder fra
livet i lejren, og fortæller om hvordan det er at
leve sammen med andre under helt anderledes – og ofte usikre - vilkår, end man kender
hjemmefra.
Hun vil også fortælle om de særlige opgaver,
en feltpræst har som Folkekirkens ”forlængede arm” blandt udsendte danske soldater.

De kommende to højskoleaftener
Sæsonen har budt på en drøftelse af grundlaget for
den kristne tro. I denne foredragsrække er det de to
sidste foredrag, der omtales i det følgende. Der er
mulighed for at deltage i fællesspisning i Sognets
Hus kl. 18.00 forud for foredraget. Pris for et enkelt
foredrag: kr. 35,Tirsdag den 4. marts kl. 19.00:
Jakob Rönnow: ”Barske bibelfortællinger”
Vores bibel er fuld af fantastiske historier.
Nogle er vilde, nogle er skøre, andre er blodige, erotiske eller sentimentale. Vi får denne
aften smagsprøver, så vi får lyst til at læse Bibelen – men vi får også de vilde – mere ukendte – bibelhistorier med. Måske er de særligt
velegnede for dem, der ikke troede, at der var
noget ”at hente” i Bibelen. Jakob Rönnow, der
er en levende fortæller, forfatter og FDF’er, er
sognepræst i Vangede.
Onsdag den 2. april kl. 19.00:
Cand. theol., lektor på Haslev Seminarium
Henning Nørhøj: ”Et levende håb – om Guds
Rige, opstandelsen og det evige liv”
Foredraget giver en indføring i den bibelske
baggrund for kristendommens lære om det
eskatologiske, det vil sige læren om de sidste
ting.
Tidligt i sin historie blev kirken konfronteret
med det græske menneskesyn og læren om
sjælens udødelighed. I kirken står forkyndelsen af legemets opstandelse og evigt liv stadig
over for den græske tanke.
I foredraget vil Henning Nørhøj komme ind
på, hvordan vi i dag må formulere det kristne
håb i en konfrontation med reinkarnationslæren og andre former for lære om sjælens udødelighed.

Kom og syng med!
Mandag d. 3. marts og mandag d. 14. april kl. 14.30 – 16.00 i Sognets Hus.
Sangaften efter højskolesangbogen onsdag d. 7. maj kl. 19.00,
hvor der bydes på ost og rødvin til 25 kr. per person.

Konfirmationer
Konfirmation i Fløng Kirke
søndag 13. april kl. 9.30
Sarah Quindecimus Bertelsen, Simon Holtz
Jensen, Mie Ahrenkilde Jensen, Rasmus Pedersen, Mikkel Bendtsen, Mads Ketelsen Hohlmann, Anders Nørager Bay, Anders Dahl
Terp, Mathilde Lebech Petersen, Jacob Brun
og Emil Aastrøm Jørgensen.
Søndag 13. april kl. 11.30
Nicole Krogh Kristensen, Nadja Wexøe Bøtcher, Emilie Hagstrøm Prehn, Kristina Höyer
Madsbøll, Michelle Sellerup, Fie Østergaard
Juhl, André Kruuse Jensen og Ida Thorald Sørensen.

Møder i Korshærs Kredsen

Onsdag den 2. april, Kaffe, hygge, frit samvær. Onsdag den 7. maj: Frit samvær og snak
om den kommende skovtur. Onsdag den 28.
maj: Den årlige skovtur går i år til Birkegårdens have, hvor vi vil spise vores frokost. Tilmelding til Jytte Kaspersen, tlf. 46 56 13 01
Møderne foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej
16, kl. 10.00

Litteraturkredsen

Bededag 18.april kl. 9.30
Emil Hedegaard Larsen, Christian Teglgaard
Kaas, Jonathan Krogh Rørstrøm, Morten Christian Olesen, Katja Saxe Jørgensen, Sascha Petersen, Camilla Hagedorn og Nicolai Olsen.

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

Bededag 18.april kl. 11.30
Anja Maria Jensen, Pernille Tranberg, Lukas
Oliver Haahr, Steffi Brandt Gunnarson, Camilla Tekla Korsholm, Julie Petersen, Philip
Stennicke Larsen, Alexander Stennicke Larsen, Sille Lindgren Neumann og Daniel Hansen.

Menighedsrådsmøder

Søndag 20. april kl. 10.00
Thomas Carl Alexander Dänhardt, Lennart
Leo Skovgaard Sørensen og Sune Christian
Pedersen.
Fløng Kirke ønsker tillykke
med konfirmationen!

Nyt sognehus i Fløng

Kom og mød menighedsrådet og hør om
planerne for opførelse af et nyt sognehus
i Fløng
Tirsdag den 11. marts kl. 19.30
i Sognets Hus, Fløng Byvej 16, Fløng
Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til projektet.
Der serveres kaffe til orienteringsmødet.

Menighedsrådets møder er offentlige og alle
er meget velkomne. Kommende møder afholdes i Sognets Hus følgende dage kl. 19.00:
Tirsdag den 22. april og torsdag den 22. maj

Nyt fra Fløng Kirke
Udgives af Fløng Menighedsråd,
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
Redaktion og bladudvalg:
Trine May Knutzen, tf. 46564247,
Orla Roed Jensen og
Arne Kristiansen (ansv.) tlf. 46562415.
Udkommer fire gange årligt.
Omdeles af frivillige til Fløng Sogns
1650 husstande.
PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge
www.prinfohh.dk
Kommende udgivelsesdatoer:
1/6 2008 og 1/9 2008.
Deadline: 3 uger før udgivelsesdato.

Gudstjenester i Fløng kirke
Marts
Søndag 2. marts kl. 10.00
Midfastesøndag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe og sogneindsamling
Søndag 9. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelse, Finn Risum
Onsdag 12. marts kl. 19.00
”Vi synger påsken ind”
Musikgudstjeneste, Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 16.marts kl. 10.00
Palmesøndag, Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind, Kirkefrokost
Torsdag 20. marts kl. 19.30
Skærtorsdag, Finn Risum
Inden gudstjenesten mulighed for
fællesspisning i Sognets Hus kl. 17.30
Fredag 21. marts kl. 10.00
Langfredag, Finn Risum
Søndag 23. marts kl. 10.00
Påskedag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind

Mandag 24. marts kl. 10.00
2. påskedag, Britta Raakjær Vind
Søndag 30. marts kl. 10.00
1. søndag efter påske, Finn Risum

April
Søndag 6. april kl. 10.00
2. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag 13. april
3. søndag efter påske
Konfirmation
9.30: Britta Raakjær Vind
11.30: Britta Raakjær Vind
Fredag 18. april
St. Bededag, Konfirmation
9.30: Britta Raakjær Vind
11.30: Britta Raakjær Vind
Søndag 20. april kl. 10.00
Konfirmation
4. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind

Søndag 27. april kl. 10.00
5. søndag efter påske
Finn Risum

Maj
Torsdag 1. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag, Finn Risum
Kirkekaffe
Søndag 4. maj kl. 11.30
Bemærk tidspunktet!
6. søndag efter påske
Yvonne Marie Yde
Søndag 11. maj kl. 10.00
Pinsedag. Festgudstjeneste
Velkommen til morgenkaffe
kl. 9.00 i Sognets Hus
Søndag 12. maj kl. 10.00
2. pinsedag, Britta Raakjær Vind
Søndag 18. maj kl. 10.00
Trinitatis søndag, Finn Risum
Søndag 25. maj kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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. 16.00-18.00
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
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 48 09
ie@c.dk

Graver
Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes tirsdag- 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

