Nyt
fra
Fløng Kirke

December
mber · Januar · Februar

4. årgang

Nr. 4 · 2009

»Et barn er født i Betlehem«
- Børnehaven Refmosegård til
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Koncert med Kammerkoret Pegasus i Fløng Kirke
søndag den 28. februar kl. 15.00

Advent

Advent – hvad venter vi på?

Af Orla Roed Jensen, kirkeværge

Jo, vi venter da på ju
julen her i
december måned, vil de fleste
k svare, og d
k vel ikke
nok
dett kan
være helt forkert. I forretningerne har ventetiden strakt sig
endnu længere. For længe, vil
de fleste nok mene. Men det er
så mere et spørgsmål om indtjening.
Adventstiden strækker sig fra
1. søndag i advent, den 29. november og indtil jul. På de 4
adventssøndage tænder vi et
nyt lys i adventskransen, og det
er en god tradition at tænde lys
og skabe hygge i en mørk tid.
Ordet advent stammer fra det
latinske adventus, der betyder
komme eller ankomst.
Vi venter altså på noget, der
skal komme. Og vi er forventningsfulde. Vi glæder os
og håber at kunne fejre en god
jul – hvis vi da har råd – sammen med familien som en god

tradition, sådan som vi har fejret den, så langt vi kan huske
tilbage.
Det er også en god tradition at
indlede julen med at deltage i
en julegudstjeneste i kirken juleaften eller måske vente til
festgudstjenesten juledag, hvor
der plejer at være lidt bedre
plads i vores lille kirke.
I kirken synger vi de gamle
kendte julesalmer og lytter til
det endnu ældre evangelium
(ordet betyder glædeligt budskab) om Jesus, der kom til
Verden som lyset i en mørk tid
og om, at med ham kom Gud til
os.
Med adventstiden begynder også det nye kirkeår, hvor evangeliet om Guds søn endnu en
gang tager sin begyndelse i kirken, og hvor det fortsætter
søndag efter søndag hele kirkeåret igennem. Det siger os no-

get om, hvad vi har i vente.
Det er også det, vi venter på.
Johannes Møllehave siger det
sådan i et lille adventsdigt:
Adventstid i decemberkåbe
- at leve er altid at vente og håbe.
Håbet gør os forventningsspændte,
at leve er altid at håbe og vente.
Gud har besøgt os, og lige siden
har mennesket levet i adventstiden.
Lyset skal komme og mørket vige,
ske din vilje, komme dit rige.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at 1. februar 2010
har Orla Roed Jensen 40 års
jubilæum som kirkeværge ved
Fløng Kirke.
Der vil senere blive annonceret en
reception i Sognets Hus i anledning af dette.

Sogneindsamling
»Giv sultne hjælp til selvhjælp«

Hvert sjette menneske på
kloden får ikke nok at spise.
Hver aften går de sultne i seng,
uden at vide om de får mad
næste dag. »En milliard mennesker lever med daglig sult.
Men sådan bør det ikke være i
en verden, der kan producere
mad nok til alle. Vi er for 12.
gang her i Fløng med i landssogneindsamlingen for at
bekæmpe sult i verden«, siger
indsamlingsleder Arne Kristiansen, der glæder sig over
de ca. 25.000 kr., der hvert år
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bliver indsamlet denne dag til
Folkekirkens Nødhjælp.
»Vi har tradition for at kunne
besøge alle 1650 husstande her
i Fløng, men det kræver mindst
20 indsamlere. Rigtig mange er
med år efter år – og tak for det.
Alligevel har vi behov for en
håndfuld nyt blod til indsamlerholdet.
Derfor kære Fløng-borger:
reserver søndag d. 7. marts
kl. 11-14, og du vil komme

hjem med
ca. 1000 kr.
i indsamlingsbøssen. Vi har
behov for
din hjælp«.
Kontakt Arne
på 45562415
eller abkr@
webspeed.dk

Julefest
Kirkens julefest

Hvorfor hører man aldrig?
Kom og få sunget din yndlingsjulesalme!
Det er en gammel tradition, at
Fløng Menighedsråd indbyder til
julefest mellem jul og nytår, og
i år bliver det søndag den 27.
december kl. 13.30.
Programmet bliver ændret lidt
i forhold til tidligere, idet man
starter i kirken med en gudstjeneste ved sognepræst Britta
Raakjær Vind. Gudstjenesten vil
have særlig fokus på julesalmerne, og der vil hverken være prædiken eller altergang.

Deltagerne opfordres til i forvejen at ønske en julesalme sunget
ved gudstjenesten, hvor både organist og kirkesanger medvirker.
Det kan være en af de gode gamle julesalmer, som man holder
særlig meget af, måske en som
sjældent bliver sunget, eller en
fra den nye udgave af salmebogen - men altså en julesalme og
ikke en julesang.
- Jeg vil sætte salmerne ind i en
større sammenhæng af julens
mange enkelte fortællinger og
temaer, siger sognepræsten, som

har fået ideen til denne form for
julesalmegudstjeneste.
Julefesten fortsætter kl. 14.30 i
Sognets Hus, hvor traktementet
traditionen tro er ekstra festligt
med kaffe og svesketærte og
portvin og juleknas, ligesom der
vil være julehistorie og lotteri.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest fredag den 18. december, og fristen for julesalmeønsket
er også den 18. december. Det
kan ske til kirkekontoret samtidig
med tilmeldingen eller pr. mail til
sognepræst Britta Raakjær Vind.

Sogneeftermiddage
Vinterens sogneeftermiddage

9. december: Anders Friis Knudsen: Kirke og folkelighed på dansk
– hvad betyder det for danske i udlandet, at der er en kirke? Nogle
kirker er »arrangementskirker«
– andre står åbne i hverdagen.
Fælles for dem er, at de er folkekirker i videste forstand. Her samles danskere i alle aldre og livssituationer til både kirkelige, kulturelle og sociale arrangementer,
og de bliver for mange et velkendt
og værdsat holdepunkt i det fremmede. Brugerne af kirkerne spænder vidt, fra søfolk over udstationerede og
aau-pairs til
em
emigranter.
Fælles for
dem er, at
der er tale
om ganske
o
almindelige danskere, der

Foregår i Sognets Hus
følgende onsdage fra
14.30 – ca. 16.30

opdager at kirken kan være en del
af deres netværk, når de er på farten eller opholder sig uden for landets grænse. De Danske Sømandsog Udlandskirker bliver dermed i
bredeste forstand folkekirker for
ude-danskere.

En livsvej der altid er fulgt af to
ledsagere: sygdom og sorg, egen
såvel som andres.

13. januar: Søster Merete Pelle
Poulsen: Diakonissestiftelsen i dag
og i går. Søster Merete Pelle Poulsen fortæller om den store institution på Peter Bangsvej, arbejdet
som udgår derfra, og om det at
være diakonisse i dag.

14. april: Tidl. viceskoleinsp. Fritz
Ole Jensenius, Fløng: Et rejseforedrag om Bhutan.

10. marts: Sognepræst Harry
Jansen: Fra messedreng i den katolske kirke til sognepræst i folkekirken.

17. februar: Tidl.
sognepræst Annette
Laage Jørgensen: Om
glæden ved at blive
ældre. Annette Laage
Jørgensen vil ud
fra livets erfaringer
fortælle om glæden
ved at blive ældre.
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Juniorkonfirmand
Sådan er det at være juniorkonfirmand

Af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Som Juniorkonfirmand bliver
du mere fortrolig med gudstjenesten og dét, der foregår i
kirken.
Fløng Kirke har haft juniorkonfirmander siden 1997.

Juniorkonfirmand finder sted
hver torsdag fra 13.10 – 14.45
i Fløng Kirke. Det er for børn i
3. klasse på Fløng Skole.
Formålet med juniorkonfirmandordningen er at styrke

Juniorkonfirmander fra 3.A efteråret 2006
Bagest sognepræst Britta Raakjær Vind.

grundlaget for den almindelige
konfirmationsforberedelse.
Den foregår i 7. klasse i Fløng
sogn.

Juniorkonfirmander foråret 2006

Juniorkonfirmander fra 3.A og 3.B på Fløng Skole 2002
Til venstre ses sognemedhjælper Trine May Knutzen
og til højre Edith Lisborg.

Musik

Musikgudstjenesten
»De ni læsninger«
Onsdag 2. december kl. 19.00 i Fløng Kirke
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus efter gudstjenesten. Tilmelding ikke nødvendig.
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Juniorkonfirmander fra 3.A og 3.B, 2005
Til venstre: Sognepræst Britta Raakjær Vind og
Edith Lisborg.

et 2006

2005
Vind og

Fastelavn

Fastelavn i Fløng Kirke søndag den 14. februar kl. 10.00

Efter gudstjenesten tøndeslagning på parkeringspladsen bag ved Sognets Hus.
Efter tøndeslagningen: fastelavnsboller, kaffe og kakao i Sognets Hus.

Til dig, der skal konfirmeres i Fløng Kirke i 2011
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2011 er:
Søndag 15. maj (fortrinsvis 7.a Fløng skole)
Bededag 20. maj (fortrinsvis 7.b Fløng skole)
Søndag 22. 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 22/5, 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 inden for
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 2010 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen
Finn Risum og Britta Raakjær Vind, sognepræster

Sogneudflugten i billeder
– turen gik til Selsø Kirke og Selsø Slot i Hornsherred
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Højskoleaftner
Højskoleaftner – tema: Livsfortællinger

Der er mulighed for deltagelse i fællesspisning kl. 18.00 forud for foredraget.
Pris: kr. 35,- incl. en øl/vin eller vand. Gæstekort til et enkelt foredrag 35 kr., dog 2/2 25 kr.

Filmaften: De sidste skridt Onsdag 20. januar kl. 19.00
Den lutherske præst og forfatter
Dietrich Bonhoeffer vender kort
før anden verdenskrig tilbage til
Tyskland fra det sikre Amerika.
Han oplever, at den nazistiske
stat tvinger den kristne kirke til
at bøje sig for regimet, og at kirkens ledelse går hånd i hånd med
ledelsen af staten til skade for
bestemte grupper af mennesker.
Efter svære moralske overvejelser
vælger han ikke at være tavs, men
at tage aktiv del i modstandskampen.

Tirsdag 2. februar kl. 19.00 i
Samarbejde med Tirsdagstræf
på Fløng Skole: Skuespiller
Henning Jensen: Som at dø!

I sit foredrag afslører Henning
Jensen sine dybt personlige erfaringer med sygdommen depression. Desuden giver han et
positivt bud på, hvordan den kan
overvindes, og hvordan livet kan
leves med et bristet sind. Henning
Jensen er medlem af PsykiatriFondens Præsidium.
Der er mulighed for deltagelse i fællesspisning på skolen kl. 18.00 forud
for foredraget (60 kr.).

På trods af tilbagevendende depressioner har Henning Jensen
gennemført en 35-årig karriere,
som bl.a. to gange har givet ham
dansk teaters fornemste pris, »Årets Reumert«, for bedste mandlige hovedrolle.

Onsdag 17. marts: Lisbeth Smedegaard Andersen:
Maria – Guds
Moder og himlens
veninde.

Dietrich Bonhoeffer (4. februar 1906
– 9. april 1945) på tysk frimærke fra
1995.

Koncerter
Koncerter
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Søndag den 31. januar 2010 kl.
15.00: »VINTERRUM«
Musik af trioen Annemette Pødephandt, sopran, Nina Lykke
Rasmussen, fløjte og Anja Lillemæhlum, cello.
Med »VINTERRUM« tages publikum med ind i musikkens og
poesiens verden, hvorved trioen
ønsker at inspirere det søgende
menneske i den mørke og grå
skandinaviske vinter. Ønsket er,
at folk - ved at komme væk fra
hverdagens gøremål, tage en times
tid ud af kalenderen og opleve
kirkerummet på en anden måde
– kan finde ro og frisk inspiration i de nye nordiske klange, den
skandinaviske poesi samt de »forfrosne« billeder.

I dag består koret af 28 sangere
i alderen fra 25 til 40 år. Flere af
medlemmerne har sunget med i
mange år, og fælles for alle er ønsket om at arbejde fremadrettet og
seriøst med musikken og korets
udvikling. Dette giver mulighed
for at håndtere et ganske bredt
repertoire med værker af blandt
andre Bach, Brahms, Britten, Debussy, Grieg og Poulenc.

Søndag 28. februar 2010 kl.
15.00 i Fløng Kirke: Kammerkoret Pegasus
Kammerkoret Pegasus er et blandet, klassisk kor, der blev dannet
i 1992 i København. Koret ledes af
dirigent Torsten Mariegaard.

Kirkeliv
Formandens hjørne

Af menighedsrådsformand Inge Jacobsen

FLØNG KIRKE, sognets ældste
bygning, blev oprørt 1150.
Kirken ligger på en bakketop i den
sydlige del af Fløng Sogn.
Fløng Kirke er ikke kun en smuk
850 år gammel middelalderkirke,
men et levende sted der er værd
at besøge. Kirken er ikke kun et
sted hvor man får sine børn døbt

og konfirmeret, hvor man selv
bliver gift og evt. begravet. Kirken
og kirkens liv berører mange mennesker uden, at man egentlig tænker over det.
Foruden søndagsgudstjenesterne
(højmesserne) og familiegudstjenesterne er der mange aktiviteter,
hvilket fremgår af kirkebladet, så

som Kom og syng med, højskoleaftener etc.
Jeg ser frem til at mange ønsker
at deltage i fællesskabet og finder
interesse i at medvirke til et aktivt
KIRKELIV.

Sognegård
Den nye sognegård

Af Kaj Jørgensen, Formand for Ejendomsudvalget

Hvornår står den nye sognegård
så færdig?
Der er naturligvis stor interesse
for projektet i sognet. Vi bliver
ofte spurgt: »Hvornår begynder
opførelsen af det nye sognehus?«. Vi
er selvfølgelig meget glade for den
store interesse. Det er ikke sådan,
at vi straks efter arkitektkonkurrencens afslutning kan stikke
spaden i jorden og så ellers komme

i gang. Det første spadestik tages i
marts måned 2010.
Kort fortalt, er projektet delt op
i »faser«, vi har afsluttet »lokalplan-fasen«, og er godt i gang med
»dispositionsforslags-fasen«. Der
resterer fortsat »projektforslag«
og »myndighedsprojekt«, inden vi
når til »hovedprojekt« efterfulgt af
»udbud og licitation« og så endelig
udførelsen – altså selve byggeriet.

Ikonmalingen
fortsætter i 2010
Ikon-maleholdet, der i efteråret
2009 har været samlet 4 gang i Sognets Hus,
fortsætter med at mødes 1 gang om måneden i
det nye år. Det bliver mandagene 25. januar, 22.
februar, 22. marts og 26. april i Sognets Hus kl.
17-21. Evt. nye interesserede er meget velkomne.
Henvendelse til Arne Kristiansen 46 56 24 15.

Der er udarbejdet en tidsplan,
hvoraf det fremgår, at indvielsen
kan finde sted 1. søndag i advent
2010 (28. november 2010). Indtil nu er tidsplanen overholdt til
punkt og prikke, derfor tror vi på
at tidsplanen holder. Følg byggeprojektet på kirkens hjemmeside:
www.floengkirke.dk

Møder i Korshærskredsen
Onsdag 6. januar – nytårsmøde
kl. 10.00 i Sognets Hus
Onsdag 3. februar: samvær hos
Wini Thomsen, Hulkærvej 17,
Hedehusene.
Søndag 21. februar: »Fællesskabets søndag«.

Kom og syng med!
Litteraturkredsen
Nærmere oplysninger ved henvendelse til:
Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61

Mandag 14/12, 11/1 og 8/2 kl. 14.30 –
16.00. Alle er velkomne, uanset hvor man bor.
Tilmelding er ikke nødvendig. Pris: 15 kr. for kaffe
og kage.

Rettelse: I artiklen om prisen for en begravelse i sidste nummer var der desværre faldet en linie ud af det afsluttende skema i forhold til teksten, nemlig »ligbrænding 2.300 kr.«, ligesom der var en trykfejl i beløbet for
gravsten til urnegravsted: »3.300 kr.«. Vi beklager fejlen. Slutresultatet 17.780 kr. for en begravelse og 19.720
kr. for en bisættelse er korrekt.
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Gudstjenester
November

Januar

Søndag 29. nov. kl. 10.00
1. s. i advent. Britta Raakjær
Vind, kirkekaffe

Fredag 1. januar kl. 10.00
Nytårsdag. Britta Raakjær Vind
Godt nytår i Sognets Hus!

December

Søndag 3. januar kl. 10.00
Hellig Tre Konger. Finn Risum
kirkekaffe

Onsdag 2. december kl. 19.00
»De ni læsninger«. Britta Raakjær
Vind. Kaffebord og lotteri.
Søndag 6. december kl. 10.00
2. s. i advent. Britta Raakjær Vind
Søndag 13. december kl. 10.00
3. s. i advent. Finn Risum
Søndag 20. december kl. 10.00
4. s. i advent. Finn Risum
Torsdag 24. december
Juleaften.
kl. 13.30: Finn Risum
kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
kl. 16.30: Britta Raakjær Vind
Fredag 25. december kl. 10.00
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Lørdag 26. december kl. 10.00
2. juledag. Finn Risum
Søndag 27. december kl. 13.30
– bemærk tidspunktet!
Julesøndag. Salmesangsgudstj.
Britta Raakjær Vind
Julefest i Sognets Hus

Søndag 10. januar kl. 10.00
1.s.e.H.3.K. Britta Raakjær Vind
Søndag 17. januar kl. 10.00
2.s.e.H.3.K. Britta Raakjær Vind
Søndag 24. januar kl. 10.00
S.s.e.H.3.K. Finn Risum
Søndag 31. januar kl. 10.00
Septuagesima. Britta Raakjær
Vind

Februar
Søndag 7. februar kl. 10.00
Seksagesima. Finn Risum,
kirkekaffe
Søndag 14. februar kl. 10.00
Fastelavn. Familiegudstj.
Britta Raakjær Vind
Tøndeslagning og fastelavnsboller
Søndag 21. februar kl. 10.00
1. s. i fasten. Britta Raakjær Vind
Søndag 28. februar kl. 10.00
2. s. i fasten. Finn Risum

Prædikestolen er af Brix Michghells værksted fra ca. 1617.
Vinderen af konkurrencen er: Lis Koch, Hovmarken 9, Fløng
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Kirkelig vejviser
Menighedsrådets møder afholdes kl.
19.00 i Sognets Hus. Kommende møder
ses på www.floengkirke.dk.
Fløng Kirkes kontor
Kordegn:
Lone Eddau Øgaard Sørensen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
Åbningstid: 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 torsdag kl. 10-11
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: tirsdag - fredag kl. 10-11
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / mobil: 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk
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@dbmail.dk
id
de:
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

