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Succes / fiasko
Er du en succes eller en fiasko?

Mange såkaldt moderne mennesker lever i dag på kanten af
det at være en fiasko eller en
succes. Både børn og voksne
drives af hårde krav i skolen og
på arbejde. Det handler næsten
udelukkende om at den enkelte skal vinde og præstere
hele tiden. Selv dem, der ikke
går på arbejde, skal leve op til
andres og egne forventninger
om at holde sig sund og ung
og om at være aktiv. Men vi
mennesker kan ikke leve op til
idealbilledet af succes og fremgang. Det kan ikke holde.

Af sognepræst
Britta Raakjær Vind

Påskens fortælling rummer alle
de menneskelige erfaringer, vi
kender så godt fra vores eget
liv. Erfaringen af en succes, der
blev til en fiasko. Erfaringen af
at svigte en ven, og af fortvivlelse og lidelse og død.
Påsken fortæller om Guds
søn der blev korsfæstet. Jesus havde fået guddommelige kræfter, men til sidst gav
han afkald på denne magt.
Han tog sårbarheden på sig,
og oplevede både afmagten,
lidelsen og fortvivlelsen i den
sidste tid, hvor han både blev
pisket og hånet inden han til
sidst blev hængt op på korset. Jesus måtte dø, fordi
kærligheden og tilgivelsen
er det afgørende.
Påsken fortæller også
om Jesu venner og
tilhængere og fjender.

De gjorde selvfølgelig tilsvarende erfaringer af nederlag,
men vi hører også om, at Jesus fastholder kærligheden og
venskabet, selv dér, hvor det er
svært.
Vi har alle erfaringer af godt
og skidt. Af svigt og skyld. Afmagt, lidelse og fortvivlelse.
Men når disse erfaringer ses i
lyset af Kristi død og opstandelse, så bliver de løftet op, så at
livet på en måde bliver nyt.
Påskens fortælling bliver en
mod-fortælling til det liv, vi
lever med hinanden. Påsken
ophøjer afmagten sammen
med kærligheden og tilgivelsen, og fortæller os, hvad der
er det afgørende. Derfor er
påsken den vigtigste højtid,
som vil give os både håb og
glæde og nyt mod.

Det sker i kirken
Det sker i kirken

Musikgudstjeneste
»Vi synger påsken ind«
onsdag 24. marts kl. 19.00
v/ sognepræst
Britta Raakjær Vind
Efter gudstjenesten er der
kaffebord i Sognets Hus. Lotterikredsen ved Fløng Kirke
står for amerikansk lotteri og
salgsbod.
g
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Aftengudstjeneste
i Fløng Kirke Skærtorsdag
1. april kl. 19.30
Der er fællesspisning i Sognets Hus før gudstjenesten.
Det foregår kl. 17.30 og koster
50 kr. for voksne og 20 kr. for
børn. Tilmelding på kirkekontoret senest fredag den 26.
marts på tlf. 46 56 27 49.

Sangaften efter højskolesangbogen i Sognets Hus
onsdag 5. maj kl. 19.00
I aftenens løb bydes der på ost
og rødvin i Sognets Hus til 25 kr.
Festgudstjeneste
i Fløng Kirke pinsedag
23. maj kl. 10.00
Forinden inviterer Fløng Menighedsråd til morgenkaffe i Sognets
Hus kl. 9.00 - alle er velkomne!

Sogneeftermiddage
Forårets sogneeftermiddage

10. marts: Fhv. sognepræst
Harry Jansen, Havnsø: Fra
messedreng i den katolske kirke
til sognepræst i folkekirken.
Kom og hør hvilke overvejelser,
Harry Jansen har gjort sig fra
barndom og ungdom i den katolske kirke, til han som voksen
bliver sognepræst i folkekirken. Hvordan er katolicismen
i forhold til protestantismen?
Harry Jansen var sognepræst
i Jyllinge, og er nu pensioneret
og bor i Havnsø.
14. april: Tidl. viceskoleinsp.
Fritz Ole Jensenius, Fløng: Et
rejseforedrag om Bhutan.
Det lille buddhistiske kongedømme BHUTAN, som ligger

isoleret i Himalaya bjergene,
er et af verdens fattigste lande,
men samtidig det lykkeligste
u-land. Og det er rangeret som
det 8. lykkeligste land i verden
på den liste, hvor Danmark
ligger som nr. 1. Nogle sammenligner det med det sagnomspundne Shangri-La.
Her taler man ikke om bruttonationalprodukt, men om
bruttonational lykke, og her
forsøger man ikke at afsætte
sin konge, men kongen måtte
kæmpe for at overtale befolkningen til at gå ind for parlamentarisme.
Landet er på størrelse med
Danmark, men har kun omkring 700.000 indbyggere. På

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

grund af sin isolerede beliggenhed har det i høj grad bevaret
sine kulturelle og religiøse traditioner, og man søger at kontrollere udviklingstempoet, så
det ikke går ud over kulturarven. Således er også turismen
stærkt begrænset. Alt i alt er
der en verden til forskel på
Bhutan og Nepal, som ellers er
næsten naboer.
Fritz Ole Jensenius

Højskoleaften
Den kommende højskoleaften

I denne sæson har den røde
tråd været livsfortællinger. Det
sidste foredrag i rækken handler om Maria, Guds moder og
finder sted 17. marts. Pris for
foredraget: 35 kr. inkl. kaffe.
Der er mulighed for at deltage
i fællesspisning i Sognets Hus
kl. 18.00 forud for foredraget.
Det koster 35 kr. inkl. en øl/vin
eller vand.

Onsdag 17. marts kl. 19.00:
Sognepræst, forfatter Lisbeth
Smedegaard Andersen: »Maria – Guds Moder og himlens
veninde«. Enhver, der har rejst
sydpå, kender de mange Mariabilleder, der findes i kirker,
klosterbygninger og på museer.
De er yndefulde, men med et
billedsprog og en række sym-

og
Drenge er drenge
er
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er.
våben drag
ldrenge i nationa
stdragter på en fe
plads i Paro.

boler, vi ikke kender, men som
rækker helt tilbage til de første
århundreder. Foredraget er en
gennemgang af de spor, Mariafromheden har sat sig i billedkunsten fra katakomberne,
gennem middelalder og Reformation op til moderne kunst.

Sjov søndag
Sjov søndag

Søndag den 21. marts inviterer Fløng Menighedsråd alle
børnefamilier til Sjov Søndag.
Det begynder kl. 10.00 i kirken
med en familiegudstjeneste.
Bagefter er der spagetti og

kødsovs i Sognets Hus – og
så kommer Said Mærkedal og
tryller for børnene.
Der er Sjov Søndag for alle
børn to gange om året, en gang
i efteråret og én i foråret.

Det koster 30 kkr. pr. familie
f ili
at deltage i arrangementet.
Tilmelding til sognemedhjælper Trine May Knutzen.
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Frivilligt arbejde
TEMA: Frivilligt arbejde

Det frivillige arbejde er en vigtig
del af Fløng Kirke, og der er
mange involveret i det frivillige
arbejde, der foregår ud fra kirken. Der er frivillige, der bager
kage til sogneeftermiddagene.
Frivillige, der brygger kirkekaffe
om søndagen, frivillige, der laver mad til højskoleaftnerne og
til Sjov Søndag. Frivillige, der
arrangerer amerikansk lotteri
og meget andet. Et fællestræk

for det at være »frivillig« kan
læses i følgende citat:
»Vi har trukket os tilbage, fordi vi har fortjent det. Og hold
da op, hvor vi nyder friheden.
Blandt andet friheden til at
kunne udføre frivilligt arbejde. Hvis der i øvrigt er noget,
vi kan hjælpe med, så står vi
til rådighed, for vi er langt fra
færdige og er parate til at tage
fat«. Sådan siger rigtig mange,

der har forladt arbejdsmarkedet. Det har vi glæde af i Fløng
Kirke, hvor mange frivillige
sikrer, at aktiviteterne fungerer. Det fortæller disse sider
lidt om – måske du også har
lyst til at give en hånd med?
Måske har du »bare« fået lyst
til at være deltager i disse aktiviteter, og så skal du også
være hjertelig velkommen.

Lægmandslæs
Lægmandslæsninger

Det er slet ikke så vanskeligt,
som det lyder. Det betyder
bare, at to personer, der ikke er
gejstlige (præster), medvirker
under gudstjenesten. Det kan
være personer fra menighedsrådet eller ganske almindelige
kirkegængere, der frivilligt og
med glæde har påtaget sig den
opgave. Rent praktisk betyder
det – her i Fløng – at den ene
læser ind- og udgangsbønnen,
og den anden læser dagens
tekst fra det Gamle Testamente.
I øjeblikket er der 12 frivillige

Af Fritz Ole Jensenius,
der administrerer ordningen

foruden kirkesangeren, som
deles om denne opgave.
Dette med LÆGMANDSLÆSNINGER er et forholdsvis
nyt fænomen i den danske
folkekirke – og findes langt fra
i alle kirker – mens der i andre
kristne kirker er en lang tradition for, at LÆGMÆND har en
opgave og et ansvar i forbindelse med afviklingen af gudstjenesten.

Her i Fløng blev ordningen
indført for over 20 år siden,
da Jørgen Bruun var stedets
sognepræst.
Nogle få af de nuværende
deltagere har været med i alle
årene, andre er holdt op af
forskellige årsager og nye er
kommet til. Skulle du være
interesseret i at være med, så
giv præsten et praj herom.

Kom og syng med!
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I
Igennem
syv år har der i Sognets Hus været afholdt en månedlig »Kom
og syng med«- eftermiddag, fire gange i foråret og fire gange i efteråret.
o
Helt fra begyndelsen har dette arrangement været et samarbejde melH
Ældre SSagen i H
Høje-Taastrup
og Fløng Menighedsråd. Det er en utrolig glæde, der gennemllem Æld
j T
strømmer disse eftermiddage fra 14.30–16.00, kun afbrudt af en kaffepause. Musikpædagog
Vibeke Pagter har gennem 5 år akkompagneret på allerbedste vis. Også her er det frivillige, der
leder og tilrettelægger disse eftermiddage. Har du lyst til at indgå i vort musikalske team, så
kontakt Arne Kristiansen på 46 56 24 15, men ellers er du velkommen til »Kom og syng med«.

Sogneindsamling
Under temaet »SULT« deltager Fløng Kirke for
12. gang i Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling søndag 7. marts.
25 frivillige indsamler på et par
timer 25.000 kr. ved at besøge
Fløngs 1650 husstande.
Vil du også hjælpe, så
ring til Arne Kristiansen
på tlf. 46 56 24 15
I år testes for første gang en ny
genanvendelig indsamlingsbøsse,
der er bedre for miljøet.

Omdelere
af kirkebladet
Fløng Kirkes kirkeblad, Nyt fra Fløng
Kirke, omdeles af frivillige i sognet. De
»får« ikke noget for deres arbejde, udover en kirkefrokost en gang om året. På
billedet nedenfor ses nogle af de frivillige omdelere. Hvis du gerne vil være
med til at omdele Nyt fra Fløng Kirke,
så henvend dig til Arne Kristiansen på
tlf. 46 56 24 15

Besøgsvenner
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ve en
ha
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Trine May Knut
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Medhjælp til juniorkonfirmander
Hver torsdag mellem kl. 13 og 15 er der juniorkonfirmander i Sognets Hus. Det drejer sig her
i foråret om 9 børn fra en af skolens 3. klasser. I efteråret var det juniorkonfirmander fra den
anden 3. klasse.
Det er sognemedhjælper Trine May Knutzen, der står for »undervisningen«, som starter med en
minigudstjeneste i kirken og derefter fortsætter i Sognets Hus, hvor der lyttes til fortællinger
fra bibelen eller arbejdes med hobbyting, f.eks. laves tinkors.
Ordningen har eksisteret i 12 år. Edith Lisborg fra Soderup har været frivillig medhjælper i 7 år, og
- det har været en god oplevelse, fortæller hun. - Som tidligere støttepædagog på skolen havde
jeg i forvejen et vist kendskab til børnene, og ved deltagelse i juniorkonfirmandordningen blev
kendskabet udvidet – også til deres forældre.
Efter jeg stoppede for 2 år siden, siger de »hej«, når jeg møder dem på gaden, og nogle har
endda spurgt, om jeg vil være ven med dem på facebook, så jeg har fået mange unge venner,
siger Edith Lisborg.
For tiden er der ingen frivillig medhjælp til ordningen, men sognemedhjælper Trine May Knutzen kunne godt bruge én, der er god til børn og som er villig til at ofre et par timer torsdag
eftermiddag.
Orj.
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Konfirmationer
Konfirmationer i Fløng Kirke foråret 2010

Konfirmation i Fløng Kirke
søndag 25. april kl. 9.30
ved Britta Raakjær Vind
• Mads Durbahn Henriksen
• Sille Hjorth Sulsbrück
• Thomas Ulnits
• Isabella Sværke Havrholm
• Louise Ulnits
• Kasper Erik
Schmidt-Christensen
• Maria Schack
Wiingaard
• Frederik Kibsgaard
Riehn-Kristensen

Konfirmation i Fløng Kirke
søndag 25. april kl. 11.30
ved Britta Raakjær Vind
• Louise Rasmussen
• Nadia Green Jakobsen
• Kasper Sanjay Parmo Jensen
• Clara Vestergaard
• Magnus Buch
• Oliver Norby Nielsen
• Camila Krogh Kristensen
• Sofie van Hauen

Konfirmation i Fløng kirke
St. Bededag 30. april kl.
11.30 ved Finn Risum
• Amalie Wieland
Madsen
• Mads Pronowitsch Vinge
• Katrine Grønholt Steinbach
• Emil Wæde Frederiksen
• Magnus Finsen Munck
• Morten Bjerre
• Amalie Dahl Pedersen

Konfirmation i Fløng Kirke
St. Bededag 30. april kl.
9.30 ved Finn Risum
• Simone Juhl
Sonnichsen
• Amalie D. Jacobsen
• Andreas Månsson
• Thue C. Thann Nikolajsen
• Kevin Blyme Berthelsen
• Frederick Olsen
• Jeppe London Bilsby

Konfirmation i Fløng Kirke
søndag 2. maj kl. 10.00
ved Britta Raakjær Vind
• Sara Enghoff Jensen
• Magnus Min Madsbøll
• Cenia Pigsborg Christiansen
• Daniel Majlund Christensen
• Christian Frost

Konfirmationshjælp
Konfirmationshjælp i Fløng Sogn

Af Verner Olav Anders Pedersens legat uddeles hjælp til
ældre og andre værdigt trængende med tilknytning til Fløng
sogn.

Ansøgning om konfirmationshjælp skal være den af Fløng
Menighedsråd valgte legatbestyrelse i hænde senest torsdag
den 18. marts 2010

Ansøgningen stiles til bestyrelsens formand, sognepræst
Britta Raakjær Vind, Duekær
8, Fløng, 2640 Hedehusene.
Legatbestyrelsen
L
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Ansøgning om hjælp kan indsendes på et hvilket som helst
tidspunkt af året.

Kirkeliv
Formandens hjørne

Af menighedsrådsformand Inge Jacobsen

Jeg vil gerne ønske alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at vi
igen i 2010 vil mødes i Fløng
Kirke og i Sognets Hus til gudstjeneste og hyggeligt samvær.
Tak til ansatte, menighedsrådsmedlemmer og frivillige for et
godt og inspirerende samarbejde i 2009.
De store planer for 2010 er
byggeriet af en ny sognegård.

En lang proces for en ny sognegård vil medio marts 2010
sætte en stor milepæl. Det
første spadestik skal finde sted.
Nye rammer og dermed mulighed for nye tiltag. »Nøglen
til fællesskabet« og »Sognets
opholdsstue« er ord som skal
give genklang i den nye sognegård.

Hvilket navn skal »huset«
have? Hvilke muligheder ønsker sognets beboere der skal
være for anvendelse af huset?
Jeg vil gerne opfordre til at
man sender forslag/ønsker til
mig.

Smuk afsked
Højtidelig og smuk afsked
med kirkeværge Orla Roed Jensen

Af Arne Kristiansen

I forlængelse af højmessen søndag den 31. januar havde Fløng
Menighedsråd indbudt til afskedsreception i anledning af
Orla Roed Jensens fratræden
som kirkeværge efter 40 års
frivillig indsats ved Fløng
Kirke. Der blev udtalt mange
smukke og rosende ord til den
afgående kirkeværge, bl.a. fra
provst Steffen Andresen og
menighedsrådets formand, Inge Jacobsen.

Til anledningen havde Orla
Roed Jensen selv forfattet en
meget smuk sang med titlen
»Byen og kirken«, en sang, der
helt afgjort vil indgå i Fløngs
fremtidige historie, og da den
var afsunget, var der næppe
et øje tørt i den store forsamling. Også det bugnende gave-

bord vidnede om den tillid og
opbakning, der havde været
omkring Orlas indsats – både
som kirkeværge, men også som
medlem af Fløng Menighedsråd gennem rigtig mange år.
Ny kirkeværge er fra 1. februar
Preben Stub.

Provst Steffen Andresen
brugte bl.a. Peder Palladius’
Visitatsbog, da han fortalte
om, hvad det vil sige at være
kirkeværge. Her læser han
op fra bogen.
Orla Roed Jensen stopper
som kirkeværge efter 40 år,
men han vil stadig være
frivillig ved Fløng Kirke bl.a.
som medlem af redaktionen
af kirkebladet.
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Gudstjenester
Marts
Søndag 7. marts kl. 10.00
3. s. i fasten
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe, sogneindsamling
Søndag 14. marts kl. 10.00
Midfaste.
Britta Raakjær Vind
Søndag 21. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelsesdag
Finn Risum
Familiegudstjeneste, spagetti
og tryllekunstner
Onsdag 24. marts kl. 19.00
Vi synger påsken ind.
Britta Raakjær Vind.
Kaffebord og lotteri
i Sognets Hus
Søndag 28. marts kl. 10.00
Palmesøndag.
Britta Raakjær Vind

April
Skærtorsdag 1. april kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Britta Raakjær Vind
Langfredag 2. april kl. 10.00
Finn Risum
Påskedag 4. april kl. 10.00
Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
2. påskedag 5. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Søndag 11. april kl. 10.00
1. s. e. påske. Finn Risum

Søndag 18. april kl. 10.00
2. s. e. påske.
Britta Raakjær Vind
Søndag 25. april kl. 9.30
og 11.30
3. s. e. påske.
Britta Raakjær Vind
Konfirmation
Fredag 30. april kl. 9.30
og 11.30
St. Bededag. Finn Risum
Konfirmation

Maj
Søndag 2. maj kl. 10.00
4. s. e. påske.
Britta Raakjær Vind
Konfirmation
Søndag 9. maj kl. 10.00
5. s. e. påske.
Britta Raakjær Vind
Søndag 13. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfarts Dag
Finn Risum

Kirkelig vejviser
Menighedsrådets møder er offentlige og
foregår kl. 19.00 følgende dage: Torsdag
11/3, tirsdag 13/4 og onsdag 19/5
Fløng Kirkes kontor
Konst. kordegn:
Lone Eddau Øgaard Sørensen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
Træffetid: mandag til fredag kl. 10–12,
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.
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. 11–12, samt efter aftale.

Søndag 16. maj kl. 10.00
6. s. e. påske. Finn Risum

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: Torsdag kl. 10–11

Pinsedag 23. maj kl. 10.00
Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Morgenkaffe i Sognets Hus
kl. 9.00

Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag
kl. 10–11

2. pinsedag 24. maj kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / mobil: 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk

Søndag 30. maj kl. 10.00
Trinitatis søndag. Finn Risum
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