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Juletraditioner
Juletraditioner

af næstformand for Fløng menighedsråd Arne Kristiansen

»Rør blot ikke ved min gamle
JUL« - synger vi i Peter Fabers
gamle julesang »Sikken voldsom
trængsel og alarm«. Nej, lave om
på julen kommer der ikke noget
godt ud af!
Julens traditioner går langt tilbage i tid. Julekort blev opfundet
i England i 1843 og kom til Danmark i 1880’erne.
I disse år er julehilsnerne hastigt
på tilbagetog eller i en vis udstrækning overtaget af de elektroniske medier. Men målet med
disse hilsner er fortsat ønsket om
en glædelig jul.
Adventskransen kom fra Tyskland i begyndelsen af 1900-tallet
og bredte sig hurtigt. I vore dage
findes næppe et dansk hjem, hvor
ikke adventskransen tændes de 4
søndage før jul.

Men 4 lys er ikke nok. Kalenderlyset har vi glæde af hver eneste
dag i december måned. Og lad os
ikke glemme julekalenderen, hvor
lågerne lukkes op - eller pakkekalenderen. Eller fjernsynets spændende julekalendere i december
måned - den måned, som fylder
os med forventningens glæde. Vi
har forberedt os, købt gaver og
pyntet op og skabt rammerne for
den forventede glæde.
Hvad venter vi så på?
Hvad venter vi så på? Det hele peger hen på krybben i Betlehems
stald. Alt var optaget i herberget,
og Maria og Josef måtte nøjes
med den lune stald - det var, hvad
forældrene kunne byde den lille
nyfødte. Men det var ingen hindring for hyrderne og for os, for
igen lyder det glædelige budskab:
»Der er født os en frelser i Davids by, han er Kristus, Her-

ren«.
Sådan har julens evangelium lydt
i mere end 2000 år og vil lyde
igen, når klokkerne kalder til julegudstjeneste i julen 2011.
Ved gudstjenesterne juleaften vil
der traditionen tro være »trængsel og alarm«, for Fløng Kirke er
ikke større. Men festgudstjenesten juledag kan godt anbefales.
Her vil der være bedre plads, og
her vil vi i ro og fred mærke juleglæden komme os i møde. GLÆDELIG JUL!
Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør du ej nægter mig en vis favør:
Drej kun universet helt omkring,
vend kun op og ned på alle ting,
jorden med, thi den er falsk og hul,
rør blot ikke ved min gamle jul.

Julefest i Sognets Hus
med »Det ny Salonorkest
er«
Onsdag den 28. decem
ber kl. 14.00 – ca.
16.30 inviterer Fløng
Menighedsråd til julefest i Sognets Hus. Un
derholdningen står det
lokale »Det ny Salonork
ester« for. Det 10 mand
s
store orkester spillede sin
første koncert i 2005
netop i Fløng i det gamle
Sognets Hus. Siden da
er det blevet til omkring
90 koncerter, så det er
et populært orkester, de
r gæster det nye Sognets
Hus. Menighedsrådet by
der traditionen tro på
sve
sketærte, kaffe og julekna
Sognepræst Britta Raakjæ
s.
r Vind læser en julehistori
e, og til slut kan alle være
med i lotteriet.
Tilmelding til kirkekont
oret på tlf. 46 56 27 49
sen
est torsdag den 22. decem
Dårligt gående kan besti
ber.
lle kirkebil.
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»De ni læsninger« - musikgudstjeneste
Onsdag 7. december kl. 19.00 i Fløng Kirke
Kom til en hyggelig gudstjeneste i Fløng Kirke med to tændte
lys i adventskransen og lyt til korets og solisternes dejlige
sang. Musikgudstjenesten »De ni læsninger« er en helt
speciel oplevelse i Fløng Kirke. Bagefter er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus.

Babysalmesang
Hele tre mødre med tvillinger er mødt op til babysalmesang i efteråret 2011, og det har været
lidt af en udfordring. Ind i mellem måtte de
små ligge nede på gulvet, mens de voksne dansede med den ene baby for så at bytte til den
anden lidt efter. Udfordringen har været at
have arme nok, for det er svært for den voksne
både at danse og synge med to babyer i favnen.
Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag den 10. januar kl. 10.00 og fortsætter de følgende 10 tirsdage undtagen uge 8.
Tilmelding på Fløng Kirkes Kontor tlf. 46 56 27 49
senest tirsdag den 3. januar.

Velkommen til Spagettigudstjenester
i foråret 2012
Kære børnefamilier
– tag fri fra køkkenet og spis i Sognets Hus!
Hvor er det dejligt, at så mange familier har taget imod
Fløng Kirkes tilbud om spagettigudstjenester. Voksne og
børn er med til en kort børnegudstjeneste kl. 17.30 med
efterfølgende fællesspisning kl. 18.00 i Sognets Hus. Vi
slutter kl. 19.00 med godnatsang. Derfor fortsætter vi 3
tirsdage i det nye år: 10. januar, 14. februar og 13.
marts. Mad og drikke koster 50 kr. pr. familie.
Tilmelding til spisning dagen før kl. 10-12
til Fløng Kirkes Kontor.
3

Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddage - foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus

14. december: Musikhistoriker Maria Redke: Juleoratorier og andre julegodter
Her sænker julefreden sig. I løbet af en times tid kommer vi til at høre smuk og stemningsfuld julemusik fra forskellige tider i musikhistorien. Vi ser nærmere på de kendte
værker som Händels Messias og J.S. Bachs Juleoratorium, men der bliver også rig lejlighed til at høre om, og lytte til, mindre kendte - men ikke mindre smukke - juleværker af
blandt andre Saint-Saëns og Schütz. En dejlig decembereftermiddag hvor inspirerende
viden akkompagneres af skøn, sprudlende og bevægende julemusik.
Onsdag 18. januar: Om hospice i Roskilde
Hvordan yder vi bedst mulig omsorg overfor alvorligt syge pårørende eller venner? Hvordan forholder vi os
til følelser som afmagt og vrede? Kom og hør hvad de gør i praksis ved Hospice Sjælland, som blev taget i brug
i juni 2006. Dette hospice er beliggende i bydelen Trekroner øst for Roskilde. Der er plads til 12 beboere, der
er alvorligt syge med et kort livsperspektiv. Det er gratis for beboerne at komme på hospice, og da der er frit
hospicevalg i Danmark, modtages beboere fra alle regioner efter visitation med lægeerklæring. De vigtigste
opgaver for et hospice er at lindre plagsomme symptomer, så der bliver mulighed for at leve livet, selv om der
kun er ganske kort tid igen. En sygeplejerske fortæller om livet indenfor murene og der vil blive rig lejlighed
for at stille spørgsmål.
15. februar: Sognepræst Hanne Rosenberg, Jesuskirken:
Thit Jensen, den sidste valkyrie.
»Hun var en flamme«. Sådan sammenfattes Thit Jensens liv og gerning på mindestenen i fødebyen, Farsø, i Himmerland. Hun blev født i 1876 og døde som en af samtidens mest læste forfattere i 1957. Thit Jensen blev som sin berømte bror, Johs. V.
Jensen forfatter; men udover sine 9 store historiske romaner har hun skrevet sig ind i
danmarkshistorien som en af Danmarks første kvindesagsforkæmpere. Overalt i landet trådte hun frygtløst som både forkætret og elsket foredragsholder i 1920-erne og
30-erne på datidens og patriarkatets ømmeste ligtorne. Hun var medstifter af bl.a. »Frivilligt Moderskab« og
»Foreningen for seksuel oplysning« og var initiativtager til det senere »Mødrehjælpen«. Vi skal følge hende
på hendes »valkyrieridt« for kvinders vilkår og rettigheder, som ejendommeligt nok på mange måder har fået
fornyet aktualitet i vores tid, både her i Danmark og i udlandet.

Familiegudstjeneste
Fastelavns Søndag den 19. februar
kl. 10.00 i Fløng Kirke
Efter gudstjenesten kan du være med
til tøndeslagning i gravergården.
Bagefter kårer vi årets kattekonge og
kattedronning på de to tønder. Det
foregår i Sognets Hus, hvor der serveres varm kakao og fastelavnsboller.
Der er gratis adgang for alle.
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Højskoleaftener

Højskoleaftener - foregår kl. 19.00 i Sognets Hus
Husk tilmelding til spisning kl. 18.00
1. februar: Informationssekretær i Kirkens Korshær Vibeke Lind: De vederstyggelige? Homoseksuel og kristen. Vibeke Lind siger om sit foredrag: »Livet er
dyrebart, og det er vigtigt at leve livet, som den man er. Derfor er det vigtigt for mig
at leve mit liv ærligt overfor Gud og mig selv. Men let var det ikke første gang at
fortælle min omverden, at jeg var homoseksuel, for fordomme har der været mange
af, og i nogle kirkelige kredse skulle det helst ikke siges højt. Men nu har jeg sagt det
– og det har betydet at nogle døre er blevet lukket, men heldigvis har det også givet
mange gode og positive oplevelser i mit liv«. Vibeke Lind fortæller om at turde være sig selv, om at vælge fra
og til og om at være skabt i Guds billede – også som homoseksuel. Hun er bidragsyder til bogen »De vederstyggelige. Syv interviews om homoseksualitet og kristendom« af Marianne Søndergaard.
29. februar: Joakim Garff: Om friheden til at blive sig selv – og en anden. Joakim Garff
er en af landets største autoriteter når det drejer sig om Søren Kierkegaard – og så forstår han
at formidle stoffet, så tilhørerne forstår det og bliver grebet at det. Især Joakim Garffs bog:
»SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi« fra 2000 er meget populær. Kierkegaard var en
avanceret psykolog, der takket være sit eget problemfyldte indre og sin hyppige kontakt med såkaldt
almindelige mennesker på gader og stræder kunne skrive psykologiske hovedværker som »Begrebet Angest«
og »Sygdommen til Døden«. »Psychologie er det vi behøve og frem for alt dygtigt Kjendskab til Menneskelivet
og Sympathie for dets interesser«, skrev han i 1844, men hvad mener Kierkegaard med »psykologi«? Og hvorledes er for resten psykologens egen psyke?

Koncerter

Koncerter i Fløng Kirke - foregår søndage kl. 15.00
22. januar: Nytårskoncert med trioen Tresafinado og brasilianske
gæster: LÚDICO.
Et unikt dansk-brasiliansk samarbejde på landsdækkende turné i januar 2012 – varm musik i en kold tid! Med koncertprojektet »Lúdico«
slås dørene op til en nytårskoncert ud over det sædvanlige. Det er fløjteguitar-percussion trioen Tresafinado, der har inviteret en perlerække af
brasiliens bedste musikere til sammen at sprede varme og glæde på vore
nordlige breddegrader. Fra Rio de Janeiro kommer Mauricio Carrilho,
7-strenget guitar, Luciana Rabello, cavaquinho og Pedro Aragão, mandolin, medens Nailor Proveta på klarinet og saxofon kommer fra São Paolo.

5. februar: Guitarens poesi. Koncert med den klassiske guitarist Mikkel Andersen.
Poetisk guitarmusik i vintermørket. Denne vintereftermiddag sætter Mikkel Andersen stemningen med sydamerikansk, spansk og cubansk musik.
Varme, mystik og poesi stemmer sindet i mørket. Det bliver bevægende.
Mikkel Andersen begejstrer med sin musik i Danmark og udlandet. Guitaren
bringer ham jævnligt rundt i store dele af verden. Mikkel Andersen er uddannet på konservatorier i Danmark og ved Royal College of Music i London.
Denne koncert afholdes i Sognets Hus.
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Formanden
Formandens Hjørne

Nu er de kommende konfirmander gået i gang med undervisning, og snart skal de konfirmeres. Herefter er det sjældent,
at vi ser dem igen, før de skal
giftes. Derfor disse tanker.

KIRKE TIL TIDEN
- PILOTPROJEKT?
Har kirken behov for fornyelse
for især at tiltrække de unge?
Ja, siges der, kirken har i høj
grad behov for at blive fornyet.

Skal der opfordres til, at kirkerne har pilotprojekter, der stabler et arrangement på benene
helt fra bunden med alt fra booking af band, lys, lyd, bønner,
indhold, PR og evaluering?
Vil de unge venner, der ikke har
været i kirke siden konfirmationen, finde engagement i et
sådant projekt?
Hvis der er unge, der finder interesse for dette, så kontakt formanden for menighedsrådet.

Sogneindsamling - søndag 4. marts 2012
Kampen mod sult fortsætter – målet i Fløng er 25.000 kr. Søndag
d. 4. marts 2012 sender Fløng Kirke frivillige indsamlere på gaden
for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling. Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et
overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad og liv.
Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer
eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder
og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at
klare sig selv. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at
arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og uden sult
på både lokalt og internationalt plan.
Det arbejde vil vi her i Fløng og flere end 1300 andre sogne
sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når
vi søndag d. 4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Takket være ca.
20 indsamlere har vi i en lang årrække kunne nå at besøge alle
Fløngs godt 1600 husstande, og indsamlingsresultat har hvert
år været ca. 25.000 kr. Det synes vi er ganske flot, men det forudsætter deltagelse af vore mange trofaste indsamlere, samt
en tilgang af enkelte nye hvert år. Derfor: Meld dig allerede nu
dig som indsamler til søndag d. 4. marts hos Arne tlf. 46562415
eller e-mail abkr@webspeed.dk
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Af Inge Jacobsen, formand for
Fløng Menighedsråd
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder er
offentlige og foregår kl. 19.00
i Sognets Hus.
Se kirkens hjemmeside:
www.floengkirke.dk for datoer i det kommende år.

Kirkebil til
Fløng kirke og
Sognets Hus
Til gangbesværede i Fløng
Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har
tilknytning til Fløng Kirke,
vil der til gudstjenesten den
første søndag i hver måned
kunne bestilles kirkebil.
Anmodning skal ske til
kirkekontoret i Fløng, tlf.
46 56 27 49 senest fredag kl. 11. Kirkebil vil også
kunne bestilles til juledag,
påskedag og pinsedag. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage,
der finder sted på onsdage.
Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12.
Første søndag i måneden er
der kirkekaffe i Sognets Hus
efter gudstjenesten. Denne
kirkekaffe vil man derfor
normalt deltage i inden
hjemkørslen.

Filmklub

Fløng Kirkes Filmklub inviterer til
4 filmaftner i Sognets Hus

Af Arne Kristiansen og Bente Justesen

Det ny Sognets Hus giver helt andre muligheder end vi var vant til
i det gamle hus. En nyskabelse er
derfor Fløng Kirkes Filmklub,
som hermed inviterer til 4 filmaftener i foråret 2012.
Klubbens formål: At Fløng Menighedsråd (filmklubben) ved
filmaftener i løbet af sæsonen viser et antal kvalitetsfilm, der ikke
blot udtrykker gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant
udfordring for os som mennesker
og kristne. Filmklubben ledes i
denne sæson af Arne Kristiansen
og Bente Justesen.

Landsforeningen af Menighedsråd
uddeler hvert år en filmpris »Gabrielprisen« til en film, der har haft
premiere ved en dansk biograf. En
perlerække af disse vinderfilm vil i
foråret 2012 blive vist i filmklubben. Planlagt program - men - ret
til ændringer forbeholdes:
Mandag 9. januar kl. 19.00:
De usynlige (Gabrielprisen 2009)
Drama med bl.a. Trine Dyrholm
og Pål V. Hagen
Mandag 13. februar kl. 19.00:
Drømmen (Gabrielprisen 2007)
Drama med bl.a. Bent Mejding og
Anders W. Berthelsen.

Litteraturkredsen

kl.
mødes den 3. onsdag i måneden
.
nov
30.
d.
19.30. Vi har juleafslutning
slut
Vi
og mødes så igen den 18. jan.
ter sæsonen omkring den 1. juni med
46
en skovtur. Kontakt Bente Gormsen
.
med
e
vær
vil
e
gern
du
56 09 61, hvis

Aftenens program: en kort introduktion over en kop kaffe - vi ser
filmen - og efterfølgende nydes et
glas vin, men vi taler om filmen.
Pris pr. filmaften 25.- kr. Beskrivelse af filmene kan ses på Fløng
Kirkes hjemmeside under Filmklubben. Interesserede må meget
gerne «forhåndstilmelde« sig til Bente: bente@info.dk, tlf. 46 56 17 23
eller til Arne: abkr@webspeed.dk eller 46 56 24 15.

Kom og
syng med
den anden manda
gi
måneden, som i de
t
nye år bliver 9/1,
13/2, 12/3 og 16/4
.
Der er dyb koncentration ved den
månedlige ikonmaling i Sognets Hus

Menighedsmøde
Godt fremmøde til menighedsmødet

Ca. 30 personer brugte deres
onsdag aften i selskab med
repræsentanter fra Fløng Menighedsråd og inviterede deltagere i paneldiskussionen.
Først blev menighedsrådets
beretninger og visioner
fremlagt og herefter var der
paneldiskussion med emnet:
Kirkens relation til lokalbefolkningen. Panelet bestod af
sognepræst og PR-konsulent
Rebecca Rudd, Ansgarkirken,

Charlotte Slot fra Folkekirkens
Skoletjeneste og skoleleder
Erik Engmann, Fløng Skole.

Referatet kan læses på kirkens
hjemmeside.
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Gudstjenester
December

Søndag 4. dec. kl. 10.00
2. søndag i advent
Finn Risum
Onsdag 7. dec. kl. 19.00
De Ni Læsninger
Musikgudstjeneste.
Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 11. dec. kl. 10.00
3. søndag i advent
Finn Risum
Søndag 18. dec. kl. 10.00
4. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Lørdag 24. december
Juleaften
13.30: Finn Risum
15.00: Britta Raakjær Vind
16.30: Britta Raakjær Vind
Søndag 25. dec. kl. 10.00
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Mandag 26. dec. kl. 10.00
2. juledag. Finn Risum

Januar
Søndag 1. januar kl. 10.00
Nytårsdag. Britta Raakjær Vind
Efter gudstjenesten: Godt nytår i
Sognets Hus!
Søndag 8. januar kl. 10.00
1. søndag efter Hellig Tre Konger
Britta Raakjær Vind. Kirkekaffe

Tirsdag 10. januar kl. 17.30
Spagettigudstjeneste.
Finn Risum
Søndag 15. jamuar kl. 10.00
2. søndag efter Hellig Tre Konger
Finn Risum
Søndag 22. januar kl. 10.00
3. søndag efter Hellig Tre Konger
Britta Raakjær Vind
Søndag 29. januar kl. 10.00
Sidste søndag efter Hellig Tre
Konger
Britta Raakjær Vind

Februar
Søndag 5. februar kl. 10.00
Septuagesima
Finn Risum
Kirkekaffe
Søndag 12. februar kl. 10.00
Seksagesima.
Britta Raakjær Vind

Fløng Kirkes kontor
Kordegn:
Lone Eddau Øgaard Sørensen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
kontortid: man. tirs. tors. og fre. 10-12
torsdag tillige 16-18. Onsdag lukket.
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47 · bkv@km.dk
Træffes bedst tirs., ons. og fre.
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 tirs. og tors.
kl. 11–12, samt efter aftale.

Tirsdag 14. februar kl. 17.30
Spagettigudstjeneste.
Finn Risum

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus
undtagen ons.

Søndag 19. februar kl. 10.00
Fastelavn. Familiegudstjeneste
Finn Risum
Tøndeslagning. Kirkekaffe

Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 16
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirs. til fre. kl. 10-11

Søndag 26. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten.
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

Nyt fra Fløng Kirke
Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene.
Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen tlf. 46 56 42 47,
Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf. 46 56 24 15.
Layout & tryk: Team Lynderup/Videbæk Bogtrykkeri A·S tlf. 97173408
Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650
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Deadline: 1/2- 2012.

Kirkelig vejviser

Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
tlf. 46 56 48 09 · ie@c.dk
Kirkeværge Preben Stub
Stjernedalen 15, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ mobil: 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

