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”Hvornår er det jul?”
Af sognepræst Finn Risum
Jo, det spørgsmål kommer vi ikke udenom
- igen og igen spørger barnet. Ventetiden synes så lang, også selvom der måske kun er
timer tilbage.
For os voksne synes tiden ofte ikke at slå
til med de mange gøremål på jobbet og i familien - alt skal nås inden
jul. Her er der ikke tale
om ventetid, men om
”løbetid” for ikke at
komme for sent.
Derfor gælder det om
at begynde tidligt. Den
kommercielle jul skal
helst holdes på omgangshøjde og gerne nå
en omgang mere.
Julestemningen forsøges stemt op allerede i begyndelsen af
november hvor juleartikler, juleøl osv. allerede kan købes. Jo, det er
godt at være i god tid,
men stemningen – forventningen - glæden
– drukner, eller går over
i bekymring, for vi ved
godt, hvornår det er jul - men julen er først
rigtig, når alt det andet er klaret.
Med til julen hører nok også for mange at
synge: Nu er det jul igen... men det er slet ikke
sådan, den oprindelige tekst er. Her hedder
det: Nu HAR VI jul igen ...og julen varer ved
til påske.

Det har altså noget med os at gøre. Hvad
vi gør julen til. Forretningerne, firmaet m.fl.
vil så gerne holde jul med os – det betaler
sig også for dem. Men den jul slutter så brat,
om ikke andet når julen bliver for dyr. Varede den jul lige til påske, blev der for alvor
finanskrise i de små hjem.
Hvad koster julen? Det svar er der mange
af os, der ikke rigtig ser i øjnene. Men der
gives heldigvis også det svar, at den er helt
gratis. Jul er jo Jesu
fødselsdag og vi er til
fødselsdagsfest for at
fejre:
Eder er idag en frelser
født. Gud gav sin egen
Søn – Gud selv bliver
menneske – fødes af
jomfru Maria. Det begynder julenat med
fødselglæde og slutter
i påsken med sorg og
savn over mistet liv.
Juleglæden varer altså
kun til påske, som vi
synger. Ja, det er sandt,
for påske er mere end
sorg. Det er sorg, der
vendes til glæde ved
Jesu opstandelse.
Juleglæde – påskesorg - opstandelseshåb. Det er gratis og
glædelig jul for os.
Julegaven var dyr, men det var ikke os, der
betalte. Gud selv gav sin Søn for at frelse os.
Han kom ind i vor tid for at give os en evighed i livssamfund med sig. Er det ikke svar
nok på alle vore spørgsmål om hvornår og
hvorlænge?

Glædelig jul

Nyt Menighedsråd
Tirsdag den 9. september afholdt Fløng Menighedsråd offentligt orienteringsmøde i Forsamlingshuset. I forlængelse af dette møde blev
der afholdt et opstillingsmøde, hvor mødedeltagerne enten kunne pege på kandidater eller
selv stille op. Efter en skriftlig afstemning blev
resultatet en liste med seks gengangere fra det
tidligere råd samt to nye. Da der ved fristens
udløb ikke var indleveret andre lister, blev selve
valghandlingen den 11. november aflyst, og nedenstående otte personer udgør derfor det nye
menighedsråd i Fløng for den kommende 4- års
periode. Menighedsrådet består herudover af
kirkens to sognepræster Britta Raakjær Vind og
Finn Risum.
Følgende medlemmer er valgte:
Inge Jacobsen, Fyrrevej 11
Arne Kristiansen, Bøgevang 48
Kaj Jørgensen, Bavneåsen 6
Søren Voxted, Fløng Byvej 29
Lars Poulsen, Marbjerg Byvej 11
Susanne Jensen, Hovmarken 85
Niels Myrner, Fløng Byvej 8A
Edith Lisborg, Vadsbyvej 2
Suppleanter: Preben Stub og Ole Nygaard.
Rådets konstituerende møde fandt sted tirsdag
den 25. november.
Resultatet, der vil blive offentliggjort i dagspressen, kan også ses på kirkens hjemmeside www.
floengkirke.dk

Nyt Tanzania indsamlingsprojekt:
”Livtag med døden”
Af Arne Kristiansen
Fløng Menighedsråd har nu afsluttet et missionsprojekt i Afrika, der populært kaldes ”Mayaja”-projektet, og i stedet valgt at støtte et nyt
projekt i den 3. verden, der hedder ”Livtag med
døden”. Det handler om behandling og forebyggelse af aids.
Gennem de sidste 3 år har Fløng Kirke indsamlet godt 20.000 kr., der via Danmission har været
med til at sikre etablering af en lang række projekter i Tanzania. Kvindeprojektet, også kaldet
”Mayaja”-projektet, har været med til at udvikle
lokalsamfundet og Fløng Menighedsråd takker
alle, der har støttet dette projekt.

Om det nye projekt skriver Danmission bl.a. :
”Projektet er en del af et større Aids Kontrol Projekt,
der behandler aidssyge og forebygger smitte gennem
oplysning til alle aldersgrupper om hiv og aids. Ved
at støtte børnenes uddannelse kan vi være med til at
bryde den onde cirkel af sygdom og fattigdom.”

Denne store opgave har Fløng Menighedsråd
besluttet at støtte i de kommende 3 år. Målet for
indsamlingen er 5.000 kr. pr. år. Tak, om du også
vil være med til at nå dette mål.

Orientering om konfirmation 2010
Datoer for konfirmationerne i Fløng Kirke
i 2010 er:
Søndag 25. april (fortrinsvis 7.a Fløng skole)
Bededag 30. april (fortrinsvis 7.b Fløng skole)
Søndag 2. maj (kan vælges frit af alle fra 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 holdes 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 2/5, 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.
Med venlig hilsen
Finn Risum og Britta Raakjær Vind
sognepræster

IKON maler kursus
I februar 2009 starter et kursus for nybegyndere
og dig, der måske har prøvet det før! Alle kan
lære at male en ikon. Der kræves ingen forkundskaber – kun lyst og vilje. For tredje gang arrangerer Fløng Menighedsråd et ikon maler kursus
med Kirsten Hansson Brøns, Ågerup, som instruktør. Kurset foregår i Sognets Hus fredaglørdag 20. og 21. samt fredag-lørdag 27. og 28.
februar. Fredage kl. 1722 og lørdage kl. 9-15,
i alt 22 timer. Bor du i
Fløng sogn er deltagerbetalingen 200 kr.,
for udensogns 300 kr.
Hertil kommer et mindre beløb til materialer.
Deltagerantal:
max.
12. For tilmelding og
yderligere information
kontakt Arne Kristiansen tlf. 46 56 24 15.

14. januar: Næstformand i Fløng Menighedsråd, Arne Kristiansen: Cambodja under og efter
Pol Pot - oplevelser fra en rejse i januar 2008.
Medlem af Fløng Menighedsråd Arne Kristiansen deltog i januar 2008 i en sognerejse (Smørum
Sogn) til Cambodja bl.a. for at besøge Danmissions-projekter i landet. Rejsegruppen fik også
lejlighed til at besøge tempelkomplekset Angkor Wat, der havde sin storhedstid fra år 800 til
ca. 1200 e.Kr. Men Khmer-civilisationen gik til
grunde, blev opslugt af junglen, og den enorme
ruinby blev først genopdaget af en franskmand i
1800-tallet. Landet kendes først og fremmest ved
Pol Pots rædselsregime i årene 1975 -79, hvor ca.
1,7 mio. cambodjanere blev henrettet. Dette hører
med til landets nyere historie. Men vi skal også
besøge Danmissions-projekter, hvor optimismen
i små, kristne menigheder blomstrer i et meget
fattigt land, hvor buddhismen er statsreligion.

Bognyt: Nye bøger af Bodie og Brock Thoene, som foregår på Jesu tid i år 31 - 33 (kan
lånes på biblioteket): Vand til Vin, Brød fra
Himlen, Uskyldigt Blod, Det første Lys, Den anden Berøring.

Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddagene foregår altid
om onsdagen kl. 14.30 i Sognets Hus
10. december: Forfatter Inge Møllehave, Jyllinge, om sin bog: ”Sol og Skygge. Sorg og Lykke
– om mennesker, nærvær og håb”. Bogen udkom
på dansk på Forlaget Victor i juli 2005. Forfatteren fortæller om sit liv og nogle mennesker, som
har betydet noget for hende. Med fem personlige
historier, hvor fem mennesker fortæller om deres sorger og kriser. Bogens 1. oplag er udsolgt
fra forlaget.
Søndag 28. december kl. 14.00: Juletræsfest i
Sognets Hus. Musikalsk underholdning af Hedehusene Brass Ensemble. Tilmelding senest
19/12 til kirkekontoret.

Tempelkomplekset Angkor Wat i Cambodja.
11. februar: Mie Schouborg Brinth, Haslev, fortæller om Amishfolket i USA. Amish er en protestantisk kristen gruppe af anabaptister (voksendøbere), der hovedsageligt findes i USA og
Canada. Den er mest kendt for, at medlemmerne
giver afkald på ”moderne” teknologi som biler,
telefon og i nogle tilfælde endog knapper på tøjet. Kom og hør Mie Brinth fortælle om Amishfolket i USA, som hun selv har været ovre at studere.
11. marts: Hans Peter Wandall fortæller om Livingstone i Afrika.
22. april: Socialchef Karen Koefoed fortæller
nyt inden for ældreområdet.

Højskoleaftener

Koncerter

Tirsdag 27. januar kl. 19.00 på Fløng Skole i
samarbejde med Tirsdagstræf: Fhv. formand
for Etisk Råd, Ole Hartling, holder foredrag om
dilemmaet ved organdonation. Skal man give
sine organer eller ej? Spørgsmålet er enkelt, men
det kræver mange overvejelser, og for mange er
beslutningen svær. Man vil gerne hjælpe andre
til, at de måske kan få et bedre liv, hvis den situation skulle blive aktuel, men hvad med hensynet
til ens egne pårørendes følelser? Ole Hartling er
ledende overlæge på Vejle sygehus. Der er mulighed for deltagelse i fællesspisning på skolen
kl. 18.00.
Tirsdag 24. februar kl. 19.00: Sognepræst, lic.
scient. Poul Martinsen, Skovlunde: Tro og videnskab. Foredraget vil bogstaveligt talt komme
vidt omkring. Det vil bevæge sig fra universets
skabelse til nu, og det vil tage fat i forholdet mellem moderne naturvidenskab og kristendom,
menneskets særstilling og grænserne for, hvad
vi ved. Poul Martinsen har også en baggrund
som gymnasielærer og som underviser og forsker ved Århus Universitet i teoretisk kernefysik.
Her var hans særlige områder: Grundstoffernes
dannelse i det indre af stjerner og atomfysikkens
grundlag.
Tirsdag 24. marts kl. 19.00: I Sognets Hus, lektor, cand. theol. Karen Marie Mortensen: Hvad
er ondskab? Om Hannah Arendt, som undslap
holocaust.

Sogneindsamling 2009
Vær med i kampen for en verden uden sult
1. marts 2009 sender Fløng Sogn igen frivillige
indsamlere på gaden for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult. Det er 11. gang, vi her i
Fløng sender frivillige indsamlere på gaden ved
den årlige sogneindsamling. Ved indsamlingen i
marts 2008 nåede 25 indsamlere igen at besøge
alle 1600 husstande i Fløng Sogn plus Vadsby
og et par ruter i Hedehusene, og indsamlede i
alt 24.006 kr. I 2009 er målet for indsamlingen er
mindst 25.000 kr. Meld dig allerede nu som indsamler til Arne Kristiansen på tlf. 46 56 24 15.

”De 3 Fløjter”
Søndag den 8. februar 2009 kl. 15.00 i Fløng Kirke: Klassiske perler med ”De 3 Fløjter”.
Der bliver lejlighed til at høre nogle af den klassiske musiks mest elskede temaer på en ny måde,
når De 3 Fløjter spiller bl.a. Tryllefløjten, Carmen
og Griegs Peer Gynt.

Det sker i kirken
Juniorkonfirmander

Undervisningen for Juniorkonfirmander fra 3.b
på Fløng Skole begynder torsdag den 15. januar
kl. 13.10 i Fløng Kirke. Du bliver hentet i SFO’en
af sognemedhjælper Trine May Knutzen kl.
13.00, og alle følges til kirken første gang.

Kom og syng med

Den anden mandag i måneden fra 14.30 til kl.
16.00. For kaffe og kage betales 15 kr. ”Kom og
syng med” arrangeres af Fløng Menighedsråd i
samarbejde med Ældre Sagen i Høje-Taastrup.
Den kommende periode: 8. dec., 12. jan. og 9.
feb.

Korshærskredsen

Der er møder i korshærskredsen 7. januar, søndag 1. februar fra kl. 10.00 i Fløng Kirke og onsdag den 4. marts. Møderne foregår i Sognets
Hus, Fløng Byvej 16, kl. 10.00. Alle er velkomne.

Nyt fra Fløng Kirke
Hvad og hvem ringer
klokkerne for?
Af Orla Roed Jensen, Kirkeværge
Lyden af klokkerne fra Fløng Kirke har lydt ud
over Fløng Sogn igennem flere hundrede år.
Vi har 2 klokker i kirketårnet, hvor af den
mindste er den ældste. Den stammer helt tilbage
fra 1445, mens den største ”bare” er omkring 500
år gammel. ”Johannes Fastenov gjorde mig i det
Herrens år 1516” står der bl.a. indgraveret i den.

Nu ringes der automatisk

Tænk hvor mange degne, klokkere, ringere og
gravere der gennem de mange år har stået i tårnet og trukket i rebene morgen og aften, til højtiderne eller ved glædelige eller sørgelige begivenheder. Det var nemlig degnen, der iflg. Danske
Lov af 1683 skulle foretage disse ringninger.
Når klokkerne fra Fløng Kirke i dag høres – afhængig af afstand og vindretning, står der ikke
længere en ringer og graver og trækker i tovene.
Vi gik nemlig for godt 3 år siden over til automatisk ringning. Det har vi været meget tilfredse
med, for det har lettet graverens arbejde, og det
har ikke forringet lydkvaliteten, som nogle havde frygtet.

Hvornår og hvorfor ringes der?

Morgen og aften ringes der med den lille klokke
kl. 8 og 16 om vinteren og kl. 7 og 17 om sommeren med 115 slag hver gang efterfulgt af 3 x 3
bedeslag med den store klokke.
Disse ringninger har siden middelalderen påmindet menigheden om at bede en bøn før arbejdets begyndelse og ved dets afslutning, så det med
at ”ringe solen op og ned” er altså blot en talemåde.

Ringningen før søndagens gudstjeneste skal
kalde kirkegængerne sammen. Der ringes 3 gange før en gudstjeneste, første gang 1 time før og
anden gang ½ time før med den lille klokke og
tredje gang 3 minutter før gudstjenestens begyndelse med begge klokker.
Ved vielser kimes med den store klokke 10 minutter før og 5 minutter efter den kirkelige handling.
Ved begravelser/bisættelser ringes der 10 minutter før samt efter højtideligheden med begge
klokker.
Ved højtider som jul, påske og pinse er første
og anden ringning efterfulgt af kiming i 25 minutter med den store klokke. Det samme er tilfældet aftenen før Kristi Himmelfartsdag, mens
der Store Bededags aften ringes 1 time med den
lille klokke.
Jeg tror, der er mange, der nyder lyden af klokkerne fra Fløng Kirke, sådan som man har gjort
det gennem århundreder. Det fortæller historie,
men det fortæller også, at vi trods alt bor i en
gammel landsby med en gammel landsbykirke.
For som Grundtvig skrev det: ”Kirkeklokke! ej til
hovedsteder støbtes du, men til den lille by”.

Særlige gudstjenester
De ni læsninger - onsdag den 3. december
kl. 19 i Fløng Kirke. En gudstjeneste med hovedvægt på musikken. Kaffebord og lotteri i
Sognets Hus.
Fastelavn – søndag den 22. februar kl. 10
Efter gudstjenesten tøndeslagning på parkeringspladsen bag ved Sognets Hus. Til slut
fastelavnsboller, kakao og kaffe i Sognets Hus.
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Gudstjenester i Fløng Kirke
December
Onsdag 3. december kl. 19.00
De ni læsninger
Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus
Søndag 7. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Finn Risum
Søndag 14. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Gudstjenesten sendes direkte i DR, P1
Søndag 21. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Finn Risum

Onsdag 24. december
Juleaften
Kl. 13.30: Finn Risum
Kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
Kl. 16.30: Britta Raakjær Vind

Kirkelig vejviser

Torsdag 25. december kl. 10.00
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind

Søndag 18. januar kl. 10.00
2. søndag efter Hellig Tre Konger
Britta Raakjær Vind

Fredag 26. december kl. 10.00
2. juledag
Britta Raakjær Vind

Søndag 25. januar kl. 10.00
3. søndag efter Hellig Tre Konger
Finn Risum

Søndag 28. december kl. 10.00
Julesøndag
Finn Risum

Februar

Januar
1. januar kl. 10.00
Nytårsdag,
Britta Raakjær Vind.
Godt nytår i Sognets Hus.
Søndag 4. januar kl. 10.00
Hellig Tre Kongers søndag
Britta Raakjær Vind
Søndag 11. januar kl. 10.00
1. søndag efter Hellig Tre Konger
Finn Risum

Søndag 1. februar kl. 10.00
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag 8. februar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Britta Raakjær Vind
Søndag 15. februar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. februar kl. 10.00
Fastelavn, familiegudstjeneste
Finn Risum
Tøndeslagning og fastelavnsboller

Kommende menighedsrådsmøder: se dagspressen og www.floengkirke.dk
Menighedsrådets møder er offentlige og foregår kl. 19.00 i Sognets Hus.

Fløng Kirkes kontor
Marianne D. Hansen
Vikar Hanne Vittrup
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49
floeng.sogn@km.dk
træffetid: mandag, tirsdag, torsdag
og fredag kl. 10.00 – 12.00,
torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00
onsdag lukket
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.

Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
privat, tlf. 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.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
Tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
træffetid: tirsdag og tors. kl. 10-11
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
træffes bedst:
Tirsdag - fredag kl. 9.00 – 10.00

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
Tlf. 46 56 42 38
mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
Tlf. 46 56 48 09, ie@c.dk
Kirkeværge Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
Tlf. 46 56 06 45
orlaroed@mail.tele.dk

Hjemmeside:
www.floengkirke.dk

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

