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Juleevangeliet på nudansk
Hermed citeres Juleevangeliet fra: »Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk«:

I nærheden var der nogle hyrder der overnattede
på marken mens de vogtede deres får. Pludselig
blev de badet i et guddommeligt lysPå den tid gav Kejser Augustus ordre
skær, og en af Guds engle stod foran
til at der skulle holdes en folketælDe
var
lammet
dem på marken. De var lammet af
ling i hele Romerriget. Det var den
frygt, men englen sagde: »I skal ikke
af frygt, men
første folketælling der blev holdt
være bange, for jeg kommer med en
mens Kvirinius var guvernør i Syrienglen sagde... god nyhed. Den vil blive til glæde
en. Alle skulle rejse hjem for at blive
for folk. I dag har I fået en frelser.
registreret i den by deres familie
Det er Messias, jeres herre, og han
kom fra. Det gjaldt også Josef, der
er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende
rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i
ham på at han ligger i en krybbe, med et tæppe
Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedom sig«. I det samme var der en hel hær af himstammede direkte fra David. Josef blev skrevet
melske væsener sammen med englen, og de sang:
på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, »Vi hylder Gud i den højeste himmel.Han kommer
og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. med fred til mennesker på jorden, til dem som han
Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at har udvalgt«.
sove i en krybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem på kroen.
(Lukas’ fortælling om Jesus, kap. 2, vers 1-14,
Det Danske Bibelselskab 2007).

Julefest i Sognets Hus
med Bente og Erik Harbo

Fredag den 28. december kl. 14.00 til 16.30 inviterer Fløng Menighedsråd til den traditionsrige julefest i Sognets Hus.
I år er det operasanger Erik Harbo og hans hustru Bente Harbo, som står for underholdningen.
Erik Harbo, der i en årrække har været ansat som operasanger på Det Kongelige Teater, er også
kendt for sin smukke og karakteristiske fortolkning af danske sange, viser og salmer, og han har
gennem årene fået udgivet adskillige cd-er med sange af bl.a. Bellman, Aakjær og Blicher. Erik
Harbo er også formand for Blicher Selskabet.
Erik Harbo akkompagnerer sig selv på guitar, og Bente Harbo, der er pianist og organist, senest i
Himmelev Kirke, akkompagnerer på klaveret. Programmet,
der er tilpasset julen, vil veksle mellem sang, oplæsning og
Bente og
fortælling.
Erik Harbo
Ind imellem er der traditionen tro kaffebord med svesketærte, og senere serveres der portvin og juleknas. Sognepræst Britta Raakjær Vind læser en julehistorie, og til sidst
vil der være lotteri med store gevinstchancer.
Deltagelse er gratis for pensionister i eller med tilknytning
til Fløng Sogn.
Tilmelding er påkrævet og foretages til kirkekontoret, tlf. 46
56 27 49 senest torsdag den 20. december. Dårlig gående kan
samtidig bestille kirkebil.
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Det nyvalgte
menighedsråd
Da der ved fristen udløb kun var indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget, bortfaldt
afstemningen den 13. november. Den liste, der blev lavet på opstillingsmødet i Sognets Hus
11. september, kom derfor til at udgøre det nye menighedsråd. 5 medlemmer fra det hidtidige
råd modtog genvalg: Inge Jacobsen, Søren Voxted, Lars Poulsen, Preben Stub og Ole
Nygaard. Herudover blev nyvalgt 3 medlemmer: Elsa Zachariasen, Ralph Dänhardt og Jögran Sundskvard. Endvidere blev valgt 2 stedfortrædere til menighedsrådet: Vibeke Enghoff
Jensen og Ninna Tomczyk.
Når dette kirkeblad modtages, vil det nyvalgte menighedsråd have konstitueret sig med formand, næstformand mv. Fordelingen af disse poster samt de nedsatte udvalg kan ses på kirkens
hjemmeside.
Herunder billeder af de 3 nyvalgte.

Elsa Zachariasen

Ralph Dänhardt

Jögran Sundskvard

»De ni læsninger«

Musikgudstjeneste onsdag den 5. december kl. 19.00
Hovedvægten er lagt på det musikalske, når gudstjenesten »De ni læsninger« finder sted i Fløng
Kirke. Julens tekster læses højt af frivillige, så man i ro og mag kan koncentrere sig om budskabet.
I adventskransen er tændt ét lys, og advent betyder jo netop: at komme. Forventningens glæde er
som bekendt den største. Musikgudstjenesten »De ni læsninger« er en helt speciel oplevelse i Fløng
Kirke. Bagefter arrangerer Lotterikredsen kaffebord og amerikansk lotteri i Sognets Hus.

Julekoncert i Fløng Kirke den 13. december
Fløngkoret indbyder i år til julekoncert i Fløng Kirke torsdag 13. december kl. 19.30. Koret vil
synge nye og gamle julesalmer fra ind - og udland i 4-stemmige arrangementer. Menigheden vil
også få lejlighed til at røre stemmebåndene for at synge med på de sange og salmer, vi alle kender
og elsker.
Dirigent for Fløngkoret er Mikael Kristiansen. Efter koncerten vil koret gerne byde på et lille glas i
Sognets Hus. Der er gratis adgang til koncerten.
Vi håber på en hyggelig og musikalsk aften. På gensyn 13. december.
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Indsamlingen
- Livtag med døden
Som det fremgår af en kort I samarbejde med Den lutherske kirke i Tanzanotits i sidste nr. af »Nyt fra nia (ELCT) sørger Danmission hvert år for mad,
Fløng Kirke« har Fløng Kirke gennem de sidste 3 tøj og skolegang til omkring 2.000 forældreløse
år kunnet indsamle godt 18.000 kr., der via Dan- børn eller børn med syge forældre. Projektet er
mission er kanaliseret til støtte for forældreløse en del af et større Aids Kontrol Projekt, der bebørn i Tanzania. Indsamlingen er sket dels via handler aids-syge og forebygger smitte gennem
søndagens indsamling, men også som en »tak« - oplysning til alle aldersgrupper om hiv og aids.
som en gave - efter en god, gratis kirkekoncert i
Fløng Kirke. Tak til alle, der har bidraget til dette Skolegang giver Loveness håb
Loveness er bare 10 år gammel, men hun har alsmukke resultat.
lerede mistet sin far. Han døde som
Det er altid kirkens opgave at hjælpe
følge af aids, og nu bor Loveness
»næsten« - vort medmenneske. Det
... bare 10 år
alene sammen med sin mor, to søsker også lokalt, når der ved juletid
stre og en bror. Den lille familie har
ydes hjælp fra det legat, som kirken
gammel, men
ikke mange tanzianske shillings at
bestyrer. Men i den store verden er
har allerede
bruge om dagen og kan ikke forsvader hjælp behov mange steder. Det
mistet sin far... re at bruge dem på at sende en pige
nyvalgte menighedsråd vil snarest
i skole.
sætte fokus på et nyt indsamlingsDerfor bliver Loveness støttet genområde, som vi her fra Fløng ønsker
at støtte. Om støtten til »Livtag med Døden« (nu nem Fremtidsbørn, så hun kan få undervisning.
kaldet Fremtidsbørn) oplyser Danmission føl- Det koster 1500 kr. om året at gå i skole. Hun
får også bøger, skoleuniform, sæbe og blyangende:
ter for 150 kr. om året. Hun får alt det, som er
»Mere end 150.000 børn fra 0-15 år er smit- nødvendigt for, at hun kan gennemføre sin skotede med hiv fra fødslen i det nordvestlige legang. Og hvis hun bliver syg, får hun medicin
Tanzania. Vi hjælper forældreløse med mad, og behandling, så hun kan blive rask og komme
tøj og skolegang sammen med den lutherske tilbage i skole. Hun får hjælp indtil hun er stor og
kan klare sig selv.
kirke i Tanzania«.
Mange børn i Kagera-regionen i det nordvestlige
Tanzania er forældreløse, fordi deres forældre er
døde af aids. I alt er op mod 20 % af befolkningen i området smittet med hiv eller har aids i
udbrud.
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Skolegang for børn bryder
fattigdommens onde cirkel
Verden over var der i 2010 mere end 20 millioner
børn under 18 år, som mistede en eller begge forældre pga. aids. Hjælp os ved at støtte børnenes
uddannelse og vær med til at bryde den onde cirkel af sygdom og fattigdom.
Arne Kristiansen

Et tilbageblik
- efter 20 år i Fløng Menighedsråd
For nylig trak en partileder på Christiansborg sig
tilbage efter godt 7 år, men føjede til: jeg forlader
jer ikke helt, jeg bliver i farvandet!
På sammen måde tager jeg afsked med Fløng Menighedsråd (MR) efter 20 års medlemskab. Men I
vil fortsat finde mig aktiv i kirkeligt regi, idet jeg
har tilbudt det nye MR at fortsætte i ledelsen af
Kom og syng med, Kirkens Filmklub og ikke mindst
den årlige Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Som nyvalgt medlem i 1992 blev jeg
formand for kirkens møde- & aktivitetsudvalg. For mig har »en levende
kirke« altid været drivkraften. Vel er
søndagens gudstjeneste kirkens kerneydelse, men uden en frivillig skare
af sognebørn, der tilfører det kirkelige liv aktiviteter af forskellig art, er
det med mine briller en »fattig kirke«.

persen. Det opstod som et
samarbejde med Ældre Sagen, og i foråret 2012 blev afholdt sangeftermiddag nr. 75, og hver gang er vi ca. 40 sangglade
deltagere. Fløng Kirkes Filmklub er nyeste initiativ fra min side, og tilslutningen til den månedlige film har været meget glædelig.

Men ikke mindst den årlige sogneindsamling har
været en positiv oplevelse. Med mere end 20 frivillige indsamlere har vi i mange år en søndag i
marts kunnet besøge alle 1650 husstande i Fløng med et resultat på ca.
For mig har »en 25.000 kr. Tak til alle, der har bidraget til dette smukke resultat, som
levende kirke«
via Folkekirkens Nødhjælp er med
altid været
til at lindre sulten i verden.

drivkraften.

Traditionen med den årlige julefest og sogneeftermiddage går langt tilbage. En nyskabelse
i min tid blev højskoleaftener, hvor vi senere
kunne tilbyde fællesspisning, som for mig at se
er meget værdifuldt, men også her er frivilliges
medvirken meget afgørende. Det var spændende
at engagere Johs. Møllehave og Lone Hertz, idet
vi begge gange måtte benytte Fløng Forsamlingshus og undtagelsesvis sælge billetter.
»Kom og syng med« eftermiddagene begyndte i
januar 2003 sammen med Jytte og Gunnar Kas-

Jeg vil på falderebet gerne takke
kolleger i Fløng MR for et godt samarbejde. Ind imellem har »jeg måttet kæmpe« for
en sag, hvis ikke der var flertal i MR for mine ideer. Eksempelvis har belysningen af Fløng kirke
ved juletid været et stridens emne. Jeg glæder
mig til gengæld over de mange positive tilkendegivelser, den smukke belysning (i mine øjne) har
givet mig. Også søndagens gudstjeneste har givet anledning til debatter i MR. For mig trænger
højmessen i høj grad til fornyelse, herunder flere
musikgudstjenester, men her har jeg desværre
ikke vundet forståelse. Den opgave overlader jeg
derfor til det nyvalgte MR.
Afgående næstformand
Arne Kristiansen

Familiegudstjeneste
tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 10. februar er det fastelavns søndag. Dagen begynder
med familiegudstjeneste i Fløng Kirke kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. Efter gudstjenesten kan alle børn deltage i tøndeslagningen, hvorefter vi kårer årets kattedronning og kattekonge på
de to tønder. Det foregår i Sognets Hus, hvor menighedsrådet byder
på fastelavnsboller, kaffe og varm kakao. Det er gratis at deltage.
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Sogneeftermiddage
Foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
12. december: Dorthe Emilie Røssell: »En helt forkert juleaften«
Forfatter Dorthe Emilie Røssell født 1934 har flere bogudgivelser bag sig, blandt
andre Erindringsbøgerne fra besættelsesårerne 1940-45 »Jeg brød et løfte« og »Eftertid«. Ud fra dem vil hun fortælle om julen 1944 hvor hendes far sad i kz-lejren
Neuengamme, og om hvordan Dorthe Emilie og hendes mor forsøgte at gennemføre den jul, der endte med at være helt forkert i Dorthes øjne. Hendes tanker kunne
denne aften kun gå til hendes elskede og savnede far.
Fredag 28. december: Julefest i Sognets Hus kl. 14.00 med musikalsk underholdning af Bente
og Erik Harbo, se omtalen side 2. Husk tilmelding på kirkekontoret senest torsdag 20. december.
9. januar: »Den hellige Birgitta af Vadstena« ved fhv. seminarielektor
Henning Nørhøj
I Birgitta var der både en Martha og en Maria, det praktiske og det kontemplative.
Hun blev født i 1303 i en svensk stormandsslægt. Som 14-årg blev Birgitta gift med
den 18-årige Ulf Gudmarsson, der også hørte til en af Sveriges mest betydningsfulde slægter. Det unge par var religiøst engagerede, levede i afholdenhed indtil
Birgitta var moden til at føde børn. I deres lykkelige samliv fik de 8 børn. Birgitta
styrede det store og rige hjem, studerede bibelkundskab og latin. Parret foretog en
række pilgrimsrejser sammen. I foredraget vil vi gennemgå Birgitta liv og tanker.
Hun er stadig aktuel - og egentlig typen på en moderne kvinde spændt ud mellem
karriere og omsorgen for de nærmeste.
13. februar: Peter Andersen, Grønholt Kirke:
Om passionsspillene i Oberammergau
Passionsspillene i den sydtyske by Oberammergau begyndte i 1634, og har (med enkelte krigsundtagelser) fundet sted
lige siden. Sidste gang i år 2010. Passionsspilsteksten følger
meget nøje Bibelens beretning om Jesu lidelse, død og opstandelse fra Palmesøndag til Påskemorgen.
Kom og hør den spændende beretning om passionsspillene
- fortalt af kirkesanger Peter Andersen, Grønholt Kirke.

Forsidebilledet
Det har i flere år været en tradition på Fløng Kirkegård, at graver Lisbet Jensen i forbindelse
med grandækningen udførte forskellige granfigurer. Her er hun fotograferet ved de to tilbagevendende svaner, som beundres af en flok Juniorkonfirmander.
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Højskoleaftener
Foregår i Sognets Hus. Husk tilmelding til spisning kl. 18.00
16. januar kl. 19.00: Dr. theol. og professor emeritus Viggo Mortensen:
Fra firhjulskristne til fejringskristne. De folkelige og kirkelige fællesskaber under forvandling.
De firhjulskristne kaldte man kærligt ironisk tidligere de mennesker, der kun
kom i kirken, når de blev kørt. I dag kalder man dem ofte fejringskristne. Det lyder mere festligt. Men de repræsenterer kun én af de nye typer kirkemedlemmer,
som befolker Folkekirken i dag. I et samfund som vort, præget af modernisering,
globalisering, sekularisering og individualisering, udvikler samtidsreligionen sig
til at blive langt mere kompleks. Når det folkelige fællesskab forandrer sig, vil
det kristelige fællesskab naturligt også antage nye former. Idet kristendommen ikke
længere er alene på markedet, er Folkekirkens monopolstatus udfordret. Fra vane til valg. Det er opskriften som også den religiøse forbruger følger.
5. februar kl. 19.00: Entertainer, programvært på P2 og forfatter
Lotte Heise: Næstekærlighed og menneskelighed.
Det er de færreste, der kan sige »nej« til begrebet næstekærlighed. Men det er faktisk
både svært og kompliceret at være ægte næstekærlig. Lotte Heise har troet på Gud,
siden hun som lille opfandt sin egen aftenbøn, fordi hun syntes, at Fadervor var for
kort! Lotte Heise har i mere end 2 årtier taget pulsen på Danmark, danskerne og
især vores moral. Med stor forståelse kommer hun ind på, hvorfor det er så vanskeligt at gøre det rigtige, selvom man egentlig godt ved, hvad det rigtige er.

Koncerter i Fløng Kirke søndage kl. 15.00
13. januar: Kinky Kapelle - Nytårskoncert i Sognets Hus
Hør hvad Kinky Kapelle selv skriver: »Kinky Kapelle bestaar af seks Musikanter, der
alle har deres egne særlige instrumentale Kundskaber. Meget særlige… Udover uhyrligt normale Instrumenter som Kontraaltklarinet, Sav og Gummikylling, behersker
de ogsaa, til en vis Grad, mere sjældne Instrumenter som Stylophone, Wobble Board,
Sopran Birbine og Autoharpe. Med disse Færdigheder er der næsten ingen Grænser
for, hvilke klanglige Dybder Bandet kan naa. Et Band der falder uden for samtlige Stilarter. Kan De lide
Musik, kan De maaske ogsaa lide Kinky Kapelle«.
3. februar: Ensemblet Per Passione
Ensemblet blev dannet i sommeren 2007 og består af fem
fortrinsvist unge sangere, fordelt på to sopraner, en alt, en
tenor og en bas. Kernerepertoiret udgøres af vokalmusik
fra senrenæssancen og den tidlige barok, men med dejlige
afstikkere til både tidligere og senere tiders musik. Ensemblet synger lige gerne saftige erotiske madrigaler fra Italien
og lystige engelske airs som de vidunderligt smukke kirkelige
motetter fra vokalpolyfoniens storhedstid.
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Formandens hjørne:

»Kirke til tiden«
Af Inge Jacobsen, formand for
Fløng Menighedsråd

Det nye menighedsråd er nu klar til at begynde Som det fremgår, er der et stort arbejde, der ligarbejdet, og jeg byder velkommen til tre nye ger foran menighedsrådet. Et nyt menighedsråd
medlemmer Ralph Dänhardt, Elsa Zachariasen og personale på orlov. Det er derfor vigtigt, at der
udvises stor respekt og tillid over for hinanden,
og Jögran Sundskvard.
Samtidig siger vi farvel til tre personer Kaj Jør- og at det fremstår med tydelighed, hvad der er
arbejdspladsens værdier og mål.
gensen, Arne Kristiansen og Edith
Personalet og menighedsrådet kan
Lisborg der for kort tid siden er afVi skal
ved fælles indsats blive krumtap i
gået ved døden. Tak for mange års
sognets sociale liv.
engagement og arbejde for Fløng
arbejde med
Kirke. Kaj Jørgensen og Arne Kridialogen, og
Vi skal arbejde med dialogen og give
stiansen vil fortsætte som frivillige,
øge forståelsen mulighed for at afstemme forventog det er menighedsrådet meget
ninger og øge forståelsen for hinantaknemmelig for.
for hinanden.
den.
Der er to medarbejdere på orlov, organist Carl Viggo Jespersen og gravermedhjæl- På de små arbejdspladser, hvor alle arbejder meper Marianne Bate. Vikarer for disse er organist get selvstændigt, er der en risiko for at glemme
Kirsten Damgaard Wenstrøm og Kitt Rohde de indbyrdes »professionelle« relationer. ProfesChristiansen. De bydes begge velkommen. Britta sionalisme hænger uløseligt sammen med tydeRaakjær Vind starter 1. december efter endt stu- lighed om opgaverne, roller, ansvar og værdier på
dieorlov, og samtidig siger vi farvel til Lotte Høst arbejdspladsen. Prøver vi at arbejde ud fra disse
Hansen, der til vores fulde tilfredshed har virket værdier og mål bliver det en god fire års valgperiode. Jeg ser frem til at gøre en indsats.
som vikar for sognepræsten i tre måneder.

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling 2013

Giv et par timer søndag den 10. marts 2013
Søndag den 10. marts besøger vi igen alle 1650 husstande i Fløng. Det har vi gjort i mange år, og som
indsamler er det en glæde at se, hvor positivt vi bliver modtaget, når vi står ved døren med en indsamlingsbøsse. Resultatet ligger hvert år på ca. 25.000 kr. - det synes vi er et meget smukt resultat. Via Folkekirkens Nødhjælp kanaliseres disse penge ud til verdens fattige, og vi er glade for at kunne yde denne
støtte fra Fløng Kirke.
Men det kan kun gøres ved hjælp af frivillige, og hvert år skal der være ca. 25
frivillige indsamlere, der stiller sig til rådighed i et par timer. Børn må gerne gå
sammen med en voksen. Glædeligvis er der mange »gengangere«, men hvert
år har vi behov for nye indsamlere.
Derfor appellerer jeg til dig, der måske har overvejet, men ikke fået det gjort:
Ring til mig - Arne Kristiansen - på 4656 2415 eller send en mail:
abkr@webspeed.dk, og du vil få en god oplevelse som indsamler d. 10. marts 2013.
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Børn & Unge
Babysalmesang

Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag den 8. januar kl. 10.00 - 10.45 i Fløng
Kirke. Formålet med undervisningen er at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og
inspirere forældrene til den særlige kontakt, som aktiv musikudøvelse giver mulighed for. Derudover er babysalmesang med til at knytte glade og varme oplevelser til salmerne og til kirkerummet for både børn og voksne.
Babysalmesang er primært for børn i alderen 3-9 måneder. Forløbet spænder over i alt 9 tirsdage, og der
er ikke babysalmesang i uge 8. Det koster 100 kr. at gå til babysalmesang i Fløng Kirke, og sidste gang
er der hygge med kaffe og kage i Sognets Hus.

Nyt hold
efter jul

Med krop og ånd
Juniorkonfirmander fra 3. A holdt afslutning på Juniorkonfirmandforløbet i november med Sjov Søndag, hvor der var
optræden af Det Kgl. Teaters Kompagni B.
Undervejs har børnene sammen med sognemedhjælper Trine
May Knutzen og to frivillige hjælpere, Gerda Anthonisen og
Susanne Bech Jensen forsøgt at sætte krop på evangeliet.
Hvordan skal man f.eks. forklare, hvad »ånd« er for noget? Det
kan man jo gøre ved at blæse sæbebobler. Eller ved at holde
sig for næsen, lukke munden og se, hvor længe man kan holde
vejret.

Torsdag den 10. januar
kl. 13.40 – 15.20 begynder et nyt hold med Juniorkonfirmander fra 3. B, der
fortsætter de følgende 8
torsdage indtil 14. marts.
Sognemedhjælper
Trine
May Knutzen besøger klassen og fortæller om ordningen. Derefter bliver tilmeldingssedlen lagt ud på
forældre Intra med sidste
frist for tilmelding torsdag
den 3. januar. Forældre til
børn i 3. klasse kan også tilmelde deres børn via hjemmesiden.

En anderledes søndag
Ved B.U.S.K. gudstjenesten søndag den 28. oktober medvirkede både Korskolen, Spirekoret, Juniorkonfirmanderne, Juniorklubben og konfirmanderne. Børn og voksne
lavede fagter til salmen: »Spænd over os dit himmelsejl«,
spiste hjemmelavet alterbrød og bagefter var alle ude for
at plante et løg på kirkegården. Til foråret vil alle påskeliljerne vokse frem, når de har fået en god gang frost.
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Vi maler
også ikoner

i Sognets Hus i foråret 2013
Efter aftale med vor instruktør Kirsten Hansson-Brøns fortsætter kurset med en månedlig
male-aften i foråret 2013.
Evt. nye interesserede kan henvende sig til
Arne Kristiansen tlf. 46 56 24 15

Fløng Kirkes
Filmklub
Som Filmklubbens »julefilm«
den 3. december vises filmen Niceville. Vi befinder
os i 1960´erne i Sydstaterne
i USA. Der er fortsat raceskel mellem sorte og hvide.
Sorte tjenestepiger må
f.eks. ikke bruge samme toilet som det hvide herskab,
hun er tjenestepige for! Selv
om bogen har været læst fornylig i litteraturkredsen, venter der en spændende oplevelse
denne aften.
Vi mødes i Filmklubben den 3. december, 7.
januar, 4. februar, 4. marts og 8. april. De
enkelte film præsenteres pr. mail til medlemmerne samt på kirkens hjemmeside.
Filmklubben ledes af
Bente Justesen (4656 1723) og
Arne Kristiansen (4656 2415),
som meget gerne giver yderligere
oplysninger om Filmklubben.

Læsehesten
Vi mødes den tredje mandag i hver måned kl.
16.15.
Kontakt Kirsten Jensen på tlf. 46 56 41 41
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Kom og syng med
- i Sognets Hus

Og det gør vi kl. 14.30 følgende mandage:
10. december, 14. januar, 11. februar, 11.
marts og 8. april.
Alle er velkomne, inden - som udensogns boende. Vibeke Pagter akkompagnerer på klaveret, og vi benytter normalt højskolesangbogen, men andre sange synger vi også gerne.
For kaffe og kage lægges 15 kr. på bordet.
Der er ingen tilmelding - du møder bare op!

Litteraturkredsen
mødes den anden onsdag i hver måned.
Kontakt Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61

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, tf. 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.
Disse ændringer er vedtaget af
Menighedsrådet på mødet d. 14.10.2010.

Sognerejse »I Arn’s fodspor«
Fra den 29. til 31. august 2013 arrangeres en
3-dages sognerejse til Vester Götland i Sverige,
hvor deltagerne bl.a. vil besøge nogle af de historiske steder, der er omtalt i forfatteren Jan Guillou’s 4 romaner om tempelridderen Arn »Vejen
til Jerusalem«, »Tempelridderen«, »Riget ved vejens ende« og »Arven efter Arn«.
Spændende program
Turens første dag vil bl.a. indeholde et besøg på
Gudhem Kloster, hvor Cecilia var indespærret i
20 år hos den sadistiske priorinde Moder Rikissa
og et besøg i Skara Domkirke, der blev indviet i
1150, hvor Arns mor Fru Sigrid fik åbenbaringen
om at skænke sin arvegård til Varnhem Kloster.
Anden-dagen besøges Husaby Kirke og Sankt
Sigfrids kilde, hvor Sveriges første kristne konge
blev døbt, og Forshem Kirke, som Arn lod bygge i
sten. Frokosten indtages på toppen af Kinnekulle, og om eftermiddagen går turen til Varnhem
Kirke og Klosterruin, hvor Arn som 6-årig kom
i lære hos cisterciencerne og til Forsvik, hvor
Arn og Cecilie opførte en værkstedsby og et træningscenter til Folkungerne.

Der overnattes på Vadstena Klosterhotel, hvor
der er mulighed for at deltage i morgenmessen
i klosteret og spise morgenmad sammen med
nonnerne. Før hjemrejsen beses Rökstenen, Sveriges mærkeligste runesten, og Alvestra Klosterruin, der ligger idyllisk ved Vätterns bred.
Udførligt program kan fås i Sognets Hus eller
hentes på Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk
Tilmelding til turen
Den samlede pris for turen er 3.200 kr. i dobbeltværelse med 300 kr. i tillæg for enkeltværelse.
Tilmelding foretages efter »først til mølle« princippet ved indbetaling af et depositum på 500 kr.
på konto i Danske Bank reg. nr. 3129 kontonr.
3350527141. Efterfølgende udfyldes en tilmeldingsblanket, der fås sammen med folderen med
det udførlige program. Restbeløbet skal betales
inden den 5. juni 2013.
Sognerejsen, der er tilrettelagt i samarbejde med
TVÅ KRONOR SKARRABORG, foregår i svensk
bus fra Sognets Hus, og der er plads til 45 deltagere.
Kontakt sognemedhjaelper@floengkirke.dk
for yderligere spørgsmål.

Varnhem
Begge billeder forestiller
Kirke og klosterruin.
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Gudstjenester
december

Søndag 2. december kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind		
			
Onsdag 5. december kl. 19.00
Musikgudstjenesten
»De ni læsninger«.
Finn Risum
Kaffebord og lotteri

januar

Tirsdag 1. januar kl. 10.00
Nytårsdag.
Britta Raakjær Vind
Efter gudstjenesten:
Godt nytår i Sognets Hus
Søndag 6. januar kl.10.00
Helligtrekongers søndag
Finn Risum

Søndag 9. december kl. 10.00
Søndag 13. januar kl. 10.00
2. søndag i advent
1. søndag efter H3K
Britta Raakjær Vind		 Britta Raakjær Vind
Søndag 16. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Finn Risum

Søndag 20. januar kl. 10.00
Sidste søndag efter H3K
Finn Risum

Søndag 23. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Finn Risum

Søndag 27. januar kl. 10.00
Søndag septuagesima
Britta Raakjær Vind

Mandag 24. december
Juleaften
kl. 13.30: Finn Risum		
kl. 15.00 og 16.30:
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 25. december kl. 10.00
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind		
Onsdag 26. december kl. 10.00
2. juledag.
Finn Risum
Søndag 30. december kl. 10.00
Julesøndag.
Britta Raakjær Vind

Kirkelig
vejviser
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
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.

februar

Søndag 3. februar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Britta Raakjær Vind

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

Søndag 10. februar kl. 10.00
Fastelavnssøndag, familiegudstj.
Britta Raakjær Vind
Tøndeslagning og fastelavnsboller.

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

Søndag 17. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten
Finn Risum

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / mobil: 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk
Orlov 1/11 2012 - 30/4 2013.
Vikar Kirsten Damgaard Wenstrøm

Søndag 24. februar kl. 10.00
2. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
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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

