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• Julefest for pensionister
• Om julekrybber, okse og æsel
• Festgudstjeneste, fernisering og
kirkefrokost 1. søndag i advent
• Menighedsrådsmedlem med						
speciel baggrund

»Og oksen kyssed barnets fod...«
Maria og Jesusbarnet er selvfølgelig de vigtigste
figurer i en julekrybbe.
Som regel ser man også de tre vise mænd som
tilbeder barnet. De øvrige figurer fra den bibelske historie kan være Josef, hyrder og engle,
der synger lovsang. Ofte ser man også en okse
og et æsel, - men hvordan er de mon kommet
med i historien? De er jo hverken nævnt i Lukas’
juleevangelium eller i Matthæus’ fortælling om
stjernen og de vise mænd.
Julekrybbens historie går langt tilbage.
Fra kirkehistorien ved vi, at pilgrimme besøgte
en hule i Betlehem, som man mente var identisk
med fødselsgrotten.
Selve fejringen af Kristi fødsel som en egentlig
julefest, fandt første gang sted den 25. december
år 354. Det var paven, der indførte denne fest for
at fejre og tilbede Jesus Kristus som den sande
Guds Søn, der også var blevet sandt menneske.
Senere begyndte man at opføre julespil i kirkerne, hvor man opstillede en krybbe eller en
vugge på alteret, og efterhånden udviklede man
julespillene med de bibelske personer som levende figuranter, inklusive okse og æsel. Senere
begyndte man at lave kunstfærdigt udskårne
altertavler, der fremstillede julefortællingen, og
derfra var der ikke langt til at lave scenerier med
fritstående udskårne figurer. Sådan opstod julekrybberne.

... dén, der betragter den, ligesom hyrderne skal gå ind til Betlehem og se det, som er sket...
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Hvor kommer oksen og æslet fra?
Motivet med oksen og æslet stammer fra et
gammelt profetord i Det Gamle Testamente, i
Esajas Bog kapitel 1 vers 3, hvor der billedsymbolsk fortælles om oksen og æslet:
»Oksen kender sin ejer,
æslet sin herres krybbe;
men Israel kender ikke mig,
mit folk fatter intet.«
Ordene refererer til, at folket har vendt sig bort
fra Gud, hvad der er ganske uforståeligt, når selv
dyrene ved, hvem de tilhører! I forbindelse med
julekrybben skal dyrene på samme måde vise, at
selvom folket forkastede Jesus som Messias og
lod ham korsfæste, så ved dyrene godt, at Jesus
er Guds søn. Og derfor er der tradition for, at en
okse og et æsel tilbeder Jesus ved krybben.
»Og lad os gå med stille sind som
hyrderne til barnet ind«
Tanken med julekrybben er, at dén, der betragter den, ligesom hyrderne skal »gå ind til Betlehem og se det, som er sket«, så at man også selv
bliver inddraget i begivenheden.
I salmebogen vidner mange af de kendte julesalmer om, at julekrybber og krybbespil også
har været kendt i dansk sammenhæng, f.eks.
»Det kimer nu til julefest«. Også H.C. Andersens
»Barn Jesus i en krybbe lå«, viser, at den berømte
digter også har kendt julekrybben, og har været
opfyldt af den barnlige betagelse af den: »Til barnet vil vi stige ind, og blive børn i sjæl og sind«.
Sognepræst Britta Raakjær Vind

Festgudstjeneste, Fernisering
og kirkefrokost
1. søndag i advent

Søndag 1. december bliver en festdag i Fløng Sogn. Kunstner
Lene Enghusen har udført helt nye kunstværker til Sognets Hus.
Kirkekontoret, graverkontoret og kontorgangen får et nyt samlet
kunstnerisk udtryk - og du kan være med til at fejre dagen!
Program for dagen:
10.00 – 11.15: Festgudstjeneste i Fløng Kirke
11.30: 		
Menighedsrådet giver et glas i Sognet Hus og
		
formand Inge Jacobsen byder velkommen til
		ferniseringen.
11.45: 		
Lene Enghusen fortæller om udsmykningen
		
i Sognets Hus og fremviser den.
12.30: 		
Frokost incl. en øl/vand.
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag 26. november.

Julefest i Sognets Hus
med mandskoret Vokalion

Lørdag den 28. december kl. 14.00 - 16.30 inviterer Fløng Menighedsråd til den traditionsrige
julefest for pensionister i Sognets Hus.
I år er det mandskoret Vokalion fra Roskilde, der står for underholdningen. Koret består af ca. 16 sangere, som synger
firstemmigt. Vokalion har tidligere på
året fejret 100 års jubilæum, og de har
gennem årene stået for mange koncerter i kirker, sognegårde og plejehjem. De
har lovet os et alsidigt program i 2 afdelinger.
Ind imellem er der traditionen tro kaffebord med svesketærte, og senere serveres der portvin og
juleknas. Sognepræst Britta Raakjær Vind vil læse en julehistorie, og så vil der være gratis lotteri
med store gevinstchancer.
Deltagelse i julefesten er gratis, men af hensyn til pladsforholdene begrænses deltagelsen til pensionister med bopæl i Fløng Sogn og pensionister med tilknytning til sognet.
Tilmelding er påkrævet og foretages til kirkekontoret tlf. 46 56 27 49 senest torsdag den 19. december. Dårligt gående kan samtidig bestille kirkebil.
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Af Orla Roed
Jensen

Menighedsrådsmedlem
med speciel baggrund

Ralph Dänhardt er et af de tre nye medlemmer,
der blev valgt ind i Fløng Menighedsråd ved sidste valg for et år siden. Han har boet i Fløng i 20
år, og bor stadig i huset på Møllevej sammen med
sin hustru og to sønner.
Da han sidste år fik en opfordring til at stille op
til menighedsrådet, sagde han ja, selv om han
har en lidt speciel baggrund. Han er nemlig medlem af den tyske Sct. Petri Kirke i København,
der med en tysktalende menighed er del af den
danske folkekirke.
- Jeg fik undersøgt, at det ikke var et problem at stille
op til menighedsrådsvalget i Fløng, fortæller Ralph
Dänhardt, som i øvrigt tidligere har fået bevis for
at kunne deltage i samtlige kirkelige handlinger
inden for den danske folkekirke.
Ålborg-København
Ralph er født i Ålborg, hvor han boede sammen
med sine forældre de første år. Slægten havde på
mødrene side rødder i Ålborg, hvor morfaderen
var skræddermester, og det blev netop morforæl-

Ralph Dänhardt
4

drene, som tilhørte Indre Mission, der fik betydning for Ralphs forhold til kirken.
- Min morfar var kirkesanger i Ansgarkirken og stod
også for den manuelle klokkeringning, og min mormor passede kirkekontoret. Her gik mine forældre
også i kirke. Jeg kom meget hos mine bedsteforældre
- også efter at vi var flyttet fra byen.
Forældrene boede i Ålborg de første år, hvor moderen arbejdede som sygeplejerske, og faderen
var udstationeret på Flyvestation Ålborg, men da
moderen fik arbejde i København brød de op og
flyttede til Skovlunde. Hun blev senere forstander for Arbejde Adlers plejehjem i Ryesgade.
- Min far var nødt til at blive svensk statsborger, da
han fik arbejde for det svenske forsvar. Senere fik
han et spændende job i Grønland, hvor han var med
til at lave en radiokæde op langs østkysten. Det førte
til en skilsmisse, da jeg var 7-8 år, og den varede 30
år. Så blev de gift igen.
Den tyske skole
I København gik jeg i søndagsskole i Bethesda og var
medlem af FDF, hvor jeg spillede tromme og fløjte.
Jeg gik i Nansensgade Skole, men efter 3 år kom jeg
i den private, tyske Sct. Petri Skole, måske på grund
af min fars tyske aner. Jeg blev konfirmeret i Sct. Petri Kirke, og jeg blev indskrevet i kirkebogen og blev
dermed medlem af menigheden, hvilket jeg har været siden.
Jeg kommer ikke i kirken, men vil gerne støtte det
engagement og sociale arbejde, de udfører.
- Min fars slægt stammer generationer tilbage fra en
lille flække i Sydtyskland, hvor jeg har fået oplyst, at
en af forfædrene i 1700-tallet blev født i en portnerbolig til slottet Frauenpriessnitz, som jeg senere har
besøgt. Jeg har også fundet frem til, at en af mine
senere forfædre i 1835 som farende tømrersvend udvandrede fra Tyskland til Danmark.

Forandringsstyring

Slottet i
Frauenpriessnitz

Efter studentereksamen læste jeg medicin i en årrække, hvorefter jeg fik en programøruddannelse
på Købmandsskolen og efterfølgende blev ansat i
et konsulentfirma. Siden har jeg været beskæftiget
inden for EDB-branchen, bl.a. i Bankernes EDB Central i 15 år.
Hvorfor gik du ind i menighedsrådet her?
- Jeg havde jo kendskab til det kirkelige arbejde gennem mine bedsteforældre, og så har min mor i 8 år
været medlem af menighedsrådet ved Frederiksberg
Slotskirke, så jeg har hørt meget om de opgaver og
problemer, der skal løses i et menighedsråd.
Det, jeg arbejdede med i Bankernes EDB Central,
var forandringsstyring i forbindelse med søsætning
af nye versioner af programmer, og det ligner lidt de
ændringer, som menighedsrådet står overfor i form

af ny styringsreform og måske et kirkeråd. Jo, der
sker en masse forandringer i disse år, og jeg håber
da, at jeg ved mit arbejde i menighedsrådet kan
medvirke til, at det hele kommer trygt i havn.

»De ni læsninger«

- musikgudstjeneste i Fløng Kirke
onsdag 11. december kl. 19.00
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.

Julekoncert med Fløngkoret
Syng julen ind i Fløng Kirke med
Fløngkoret
Onsdag 4. december kl. 19.30
kan man opleve Fløngkorets julekoncert i kirken.
Koret synger et blandet repertoire af julemusik, og sammen
synger man en række af de kendte
julesalmer.
Koncerten afsluttes med et stykke musik for kor, publikum, orgel og violin.
Øvrige medvirkende: Birte Kristiansen, orgel; Kristine Schwartz, violin.
Arrangementet varer ca. en time.

Arrangør: Fløngkoret
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Sogneeftermiddage
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
4. december: Journalist og forfatter Birgit Meister:
»Vigtige ord i livet – Bogen til mine Kære«.
Birgit Meister er mest kendt fra sit mangeårige arbejde i Danmarks Radio
TV, dels som nyhedsvært, dels som vært ved de store valgaftener i 80’erne og
90’erne.
Birgit Meister har udgivet »Bogen til mine Kære«, som er blevet varmt modtaget af mange danskere, og som nu er udkommet i 22 oplag. Bogen er en
praktisk og personlig håndbog, som man skriver i vedrørende sine ønsker om begravelse, og
som man skriver personlige optegnelser fra sit liv i, til brug for den allernærmeste familie. I
dag arbejder Birgit Meister som free-lance. Hun skriver en klumme i Kristeligt Dagblad, hun er
formand for en patientforening, der omhandler en neurologisk sygdom og hun sidder i bestyrelserne for Dansk Sprognævn og for ÆldreForum, der er et uafhængigt råd under Social- og
Integrationsministeriet.
Onsdag 22. januar: Sognepræst Per Vibskov Nielsen, 		
Roskilde Domkirke: »Glæder skaber folk«.
Det er blevet sagt at glad, det kan enhver idiot være. Derfor taler folk hellere
om tidernes forfald, sygdom og det trivielt triste. Denne tendens vil sognepræst Per Vibskov Nielsen gøre op med. Der er således lagt op til en munter
og ikke mindst glædelig eftermiddag.
26. februar: Fhv. sognepræst Karsten A. Woll, Brønshøj:
»H.C. Lumbye i ord og toner«.
Sognepræst Karsten A. Woll fra Brønshøj Kirke kommer til sogneeftermiddag og fortæller om komponisten H.C. Lumbyes liv og samtid.
Ved klaveret giver Karsten A. Woll eksempler på Lumbyes musik, som
stadig lever og henrykker.

Julens indsamlinger i Fløng Kirke
Ved gudstjenesterne juleaften vil der være mulighed for at give en gave til Folkekirkens Nødhjælp,
mens der ved gudstjenesterne juledag og 2. juledag ifølge traditionen samles ind til Børnesagens
Fællesråd. Folkekirkens Nødhjælps arbejde er kendt af de fleste, men hvad er det nu lige Børnesagens Fællesråd står for? Organisationen beskriver det selv sådan: »Fattige børn har også drømme. I
december sætter kirken igen alle sejl til for at samle ind til fattige børn i Danmark. Den fattigdom,
der er lige midt iblandt os, forsvinder let i skyggen af større udenrigspolitiske katastrofer. Men det
er ikke kun i verdens fjerne lande, at der er børn, der må sidde med sorg og afsavn i julen, Også i vort
eget land må vi erkende, at der er børn, som ikke har det godt på grund af fattigdom, svigt eller misbrug. Sidste år samlede de danske kirker næsten en million kroner ind til fattige børn i Danmark. I
år håber vi på at kunne nå endnu højere op«.
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Højskoleaftner
foregår kl. 19.00 i Sognets Hus
Onsdag 29. januar: Forfatter Asger Baunsbak-Jensen: »Hvad bliver
der af mennesket i fremtidens demokrati?« Hvor er det menneskesyn
og den politiske idé, der skal bære folkestyret i fremtiden? I 1960 var 26
procent af vælgerne medlem af et parti; i dag er det 3,8 procent.
Det er denne frygtelige mangel på folkelig deltagelse, der truer demokratiet, mens de multinationale selskaber og enorm kapitalkoncentration dominerer. Hvad kan den enkelte gøre?
Tirsdag 4. marts: Det sansende menneske. One man show med musiker og sanger Peter A.G. Nielsen. Om livsmod, livsglæde og det sansende menneske. Peter A.G. tager udgangspunkt i det postulat, at færre og
færre har sig selv med i det, de foretager sig. Vi opdrages til at »sælge ud« af
os selv - vores sanselige tilstedeværelse; ikke se, ikke høre, ikke dufte, ikke
røre. Og når vi mister de sanselige dimensioner, mister vi følsomheden og
evnen til at opleve sammenhænge og samhørighed - også med naturen. Han
peger på sanseligheden som en vej til at bevare sig selv og sin frihed.
Spisning: Husk tilmelding til kirkekontoret hver gang du ønsker at deltage i spisningen kl. 18.00.

Koncerter i Fløng Kirke
foregår søndage kl. 15.00

26. januar: Kammerkoret Hymnia
Kammerkoret Hymnia blev stiftet i København
i 1983 og består af 25 rutinerede og engagerede
sangere under ledelse af Flemming Windekilde.
Koret har specialiseret sig i opførelser af nyere og
ofte meget kompliceret kompositionsmusik og
har i mange år været en etableret og anerkendt
del af den danske korelite.
23. februar: Carsten Knudsen: Solo ukulele
Carsten Knudsen er mest kendt som underholdende entertainer, og som en
af de tre fra De Nattergale. Men han har mange andre ting at byde på. Blandt
andet spiller han solo ukulele.
Koncerten i Fløng bliver afvekslet med små orgelstykker, spillet af kirkens organist.
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Af Arne
Kristiansen

Fløng Kirke med
i kampen mod sult

Søndag den 9. marts 2014 sætter Folkekirkens Nødhjælp og Fløng Kirke igen alle sejl
til for at samle penge ind til kampen mod
sult ved den årlige Sogneindsamling.

Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste
bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig
selv og deres familier.

Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er
der stadig 870 mio. mennesker, der lever med
sult.

Her i Fløng er vi naturligvis med i Sogneindsamlingen igen, fordi dagen er en oplagt chance for
at samle både unge og ældre i sognet til en både
hyggelig og meningsfuld fælles indsats i kampen
mod sult.

Der er mange årsager til, at mennesker sulter:
naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne
penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni
får klimaforandringerne vejret til at gå amok i
mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at
afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.
Et af de steder, klimaforandringerne rammer
hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden
blev Etiopien ramt en af verdens største og mest
omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne.
Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig
fast.

Ved indsamlingen i marts 2013 kunne vi sende
14 indsamlere på gaden og samlede 17.397 kroner ind. Vi var færre indsamlere, end vi plejer
at være, og dermed nåede vi også et væsentligt
mindre beløb end de ca. 25.000 kr., som vi her
i Fløng i en årrække har kunnet indsamle. Målet den 9. marts 2014 er naturligvis igen at nå de
25.000 kr. Det kræver imidlertid tilgang af nye
indsamlere, samtidig med at også gerne tidligere
indsamlere igen tager en rute. Fløng Menighedsråd siger tak til alle, der vil være med til at løse
denne opgave.
Meld dig som indsamler til Arne på
tlf. 4656 2415 eller på mail:
abkr@webspeed.dk

Den etiopiske bjerg-bonde Derebew Mekonen
har pløjet sin stenede
mark og gjort klar til
at så. Hvis regnen
altså kommer. Den korte
forårsregn udeblev imidlertid, så såsæden ikke
spirede men blev svedet
af solen.
Foto: Peter Høvring
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Børn & Unge
Babysalmesang
Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag den 7. januar
kl. 10.00 og fortsætter de følgende 10 tirsdage undtagen uge 8.
Tilmelding til Fløng Kirkes Kontor på tlf. 46 56 27 49 senest torsdag
den 2. januar.

Velkommen til Spagettigudstjenester
om torsdagen

Kære børnefamilier - tag fri fra køkkenet og spis i Sognets Hus!
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.
3 torsdage i det nye år: 6. februar, 6. marts og 3. april.
Mad og drikke koster 50 kr. pr. familie.
Tilmelding til spisning tirsdagen før kl. 10-12 					
til Fløng Kirkes Kontor.

Familiegudstjeneste

fastelavnssøndag den 2. marts kl. 10.00 i Fløng Kirke
Efter gudstjenesten kan du være med til tøndeslagning. 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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formandens hjørne
Af formand
Inge Jacobsen

Der har været nyvalg til Høje Taastrup Provsti,
og for første gang skulle præsterne også vælge
en repræsentant til Provstiudvalget. Sognepræst
Merry Lisbeth Rasmussen, Sengeløse, blev valgt
for de næste 4 år.
Jeg har været medlem af Provstiudvalget i de
sidste 4 år. Det har været meget spændende og
lærerigt. Selv om provstiets opgave hovedsalig
er at tage sig af økonomi - hvilket man ved, når
man stiller op - havde jeg ønsket, at der også var
mere plads til at drøfte de to betænkninger, der
belyser provstiets funktion og opgaver i sogn,
provsti og stift. Derfor ønskede jeg ikke at genopstille.
Jeg vil meget gerne samarbejde på tværs af sognene. Det kan også have positive økonomiske

konsekvenser. Jeg ønsker, at det nye Provstiudvalg finder gode økonomiske løsninger til gavn
for provstiets menighedsråd gennem et frugtbart samarbejde.
Nyt om personalet
Gravermedhjælper Marianne Bate vender tilbage efter sin barselsorlov 1. december. Vi ser
frem til at Marianne igen varetager opgaven
som gravermedhjælper. Under orloven har Kitt
Rohde Kristiansen været vikar og ydet et rigtigt
godt stykke arbejde på kirkegården og som kirketjener. Det har været en fornøjelse at have Kitt
som medarbejder, altid imødekommende og smilende. Der blev holdt afsked for Kitt med morgenkaffe den 29. november.

Vellykket Arn-rejse
Sognerejsen »I Arns Fodspor« var en god oplevelse for de 43 deltagere, og det lokale rejseudvalg
høstede stor anerkendelse for initiativet og gennemførelsen. Den svenske guide Karl Ivar Ekesbo havde stor viden om Vestra Götaland og om
de historiske steder, der blev besøgt på turen, og
med lidt dansk oversættelse blev det en tætpakket oplevelse.
På Flämslätt Stiftsgård, som var første overnatning, blev der om aftenen holdt en andagt i det
tilstødende kapel, hvorefter Karl Ivar Ekesbo

Britta Raakjær
Vind med den
lille statuette.

overrakte turens rejseleder Britta Raakjær Vind
en lille statuette som forestiller en tempelridder.
Den har nu fået sin plads i Sognets Hus.
Orla Roed Jensen

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.
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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.

Nyt altertæppe på vej
En gruppe frivillige fra Fløng sogn
under ledelse af textildesigner Kirsten Kamedula er i gang med at sy
et nyt altertæppe til Fløng Kirke.
Projektet blev indstillet til »Stiftsprisen 2013«, og blev også nomineret, dog uden at vinde prisen. Men
nomineringen er flot.
Alle ser med spænding frem til det
færdige resultat, der vil blive præsenteret ved en særlig gudstjeneste.
Det nye altertæppe tager form.

Læsehesten

Litteraturkredsen

Datoer for kommende møder er:
Mandag 16. december, mandag 13. januar
og mandag 17. februar kl. 16.15 – 17.45 i
Sognets Hus.
Kontaktperson Anne Marie Ørving, tlf. 40 40 64
81 / mail: rie@2640reerslev.dk

Fremover mødes Litteraturkredsen kl. 14.30 –
kl. 17.00 i stedet for om aftenen.
Der er ingen møder i december, men kredsen
mødes onsdag 15. januar og onsdag 19. februar i det nye år.
Kontakt Bente Gormsen på tlf. 46 56 09 61

Kom og syng med

Velkommen i Fløng
Kirkes Filmklub

I samarbejde med Ældre Sagen fortsætter den
månedlige sangeftermiddag i Sognets Hus følgende mandage kl. 14.30 - 16.00: 9. december, 13. januar, 10. februar og 10. marts.
Der er fællessang efter Højskolesangbogen og
andre sangbøger. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Der betales 15 kr. for
kaffe og kage.

Filmklubben går nu ind i sit 3. år, idet premieren var i januar 2012. Tilslutningen til den
månedlige film (4 x forår og 4 x efterår) har
været ganske overvældende med ca. 50 deltagere til hver filmaften, og filmklubbens bestyrelse takker for denne opbakning. Filmaftenerne foregår i Sognets Hus 1. mandag i
måneden kl. 19.00: 2. december, 6. januar,
3. februar og 3. marts.
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Gudstjenester
december

Søndag 1. dec. kl. 10.00
1. søndag i advent. Festgudstj.
Britta Raakjær Vind
Søndag 8. dec. kl. 10.00
2. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Onsdag 11. dec. kl. 19.00
Musikgudstjeneste
»De ni læsninger«
Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 15. dec. kl. 10.00
3. søndag i advent. Finn Risum
Søndag 22. dec. kl. 10.00
4. søndag i advent. Finn Risum
Tirsdag 24. december
Juleaften
kl. 13.30: Finn Risum
kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
kl. 16.30: Britta Raakjær Vind
Onsdag 25. dec. kl. 10.00
Juledag. Finn Risum
Torsdag 26. dec.kl. 10.00
2. Juledag. Britta Raakjær Vind
Søndag 29. dec. kl. 10.00
Julesøndag. Finn Risum

janaur

Søndag 5. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Britta Raakjær Vind
Søndag 12. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Finn Risum
Søndag 19. januar kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 26. januar kl. 10.00
3. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind

februar

Søndag 2. februar kl. 10.00
4. søndag efter helligtrekonger
Finn Risum
Torsdag 6. februar kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 9. februar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 16. februar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Britta Raakjær Vind
Søndag 23. februar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Finn Risum

Søndag 2. marts kl. 10.00
Onsdag 1. januar kl. 10.00
Fastelavns søndag. Familiegudstj.
Nytårsdag. Britta Raakjær Vind
Bagefter: Godt nytår i Sognets Hus Britta Raakjær Vind
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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., tir., ons. og fre. 10-12
onsdag tillige 15-17. Torsdag 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. 1112, torsdag 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.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus
undtagen ons.
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 16
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirs. til fre. kl. 10-11
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Bygaden 3 C, 2630 Taastrup
tlf. 46 56 48 09 / 23 30 34 16
ie@c.dk
Kirkeværge Preben Stub
Stjernedalen 15, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

