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10 gode grunde til at være medlem af folkekirken
Et positivt syn på kirkens fremtid - interview
Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælp
Se navnene på årets konfirmander inde i bladet
10 års jubilæum i »Kom og syng med«

10 gode grunde til
at være medlem af folkekirken

Folkekirken er landets mest rummelige og mindst fundamentalistiske fællesskab. Et særkende for folkekirken er, at der er plads til den frie tanke. Alle har
ikke den samme mening om alle spørgsmål, og selvom ganske få bekæmper
den fri tanke i kirken, så kan vi også rumme dem. Hvornår har du sidst været
glad for, at Fløng Kirke er her? Ville du savne Fløng Kirke, hvis den ikke var der? Ca. 80 % af indbyggerne i Danmark bakker op om folkekirken ved at være medlemmer. Det tyder på, at der er mange,
der sætter pris på kirken, - også selvom der i de seneste år har været en stigning i udmeldelserne,
- nok primært pga. den økonomiske krise. I Fløng sogn er der dog også mange, der melder sig ind i
folkekirken. Her er 10 gode grunde til at være medlem:
Af sognepræst
Vind
Britta R aakjær

1. Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle
er velkomne, også dem, der søger og tvivler et sted hvor sandheden ikke er fastlåst, men
i bevægelse.
2. Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det, videnskaben og fornuften
kan levere af forklaringer.
3. Hvis du er glad for, at du selv eller dit barn
kan blive døbt, konfirmeret og gift i kirken.

6. Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor
man altid kan gå hen og tale med en, uden at
det skal registreres og journalføres.
7. Hvis du vil støtte det blomstrende musikliv,
som har hjemme i kirken og bruger dens rum.
8. Hvis du vil spare dine pårørende for selv at
skulle arrangere din begravelse, når den tid
kommer.

4. Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige værdier, kirken står for, er væsentlige.

9. Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget, vi har for os selv, men også er noget, vi er
sammen om.

5. Hvis du vil være med til at støtte, at Fløng
Kirke og de mange andre smukke kirkebygninger fortsat kan stå velholdte.

10. Hvis tanken om, at Gud elsker alle mennesker - også de fremmede og dem, som ingen
bryder sig om - siger dig noget.

Og hvis du ikke allerede er medlem? Så meld dig ind. Folkekirken har ca. 4,5 mio. medlemmer i
Danmark. Derfor er der mange flere gode grunde til at være i folkekirken end dem, der er nævnt her.

Torsdagscaféen – et godt mødested
Det går rigtigt godt med caféen. De frivillige har oplevet at folk kom, selv når der var lukket. Derfor har
redaktionen lovet at fortælle, hvornår caféen er lukket i marts, april og maj. Caféen er lukket Skærtorsdag den 28. marts og Kr. Himmelfartsdag den 9. maj.
Der kan være mange gode grunde til at komme i Torsdagscaféen, f.eks. forandring i livssituationen. Caféen er et rummeligt
mødested, med varme og nærvær. Når man samles i fællesskab med hyggelig snak, dukker der som regel mange gode og
positive tanker op. Der er allerede mange veltilrettelagte arrangementer med fast indhold i det flotte hus, men caféen er
tænkt som et mere uforpligtende mødested. Vi håber således,
at endnu flere kan få glæde af huset. Kom og vær med hver
torsdag formiddag kl. 10.00 – 12.00. Der er ingen tilmelding.
Arrangementet er gratis og vi byder på kaffe og brød.
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Folkekirkens Nødhjælp

mangler indsamlere til sogneindsamlingen 10. marts
Søndag 4. marts 2012 sendte flere end 1.300
sogne tusindvis af frivillige indsamlere på gaden
ved den årlige sogneindsamling. Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Også
her i Fløng var vi med - det er vi hvert år - og
resultatet blev 25.898 kr.
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage
fat på. En af de helt store udfordringer er sult.
870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult

og fejlernæring er verdens
største sundhedsrisiko.
Af indsamlings
leder
Samtidig forstærker sult
Arne Kristiansen
alle andre dårligdomme,
fx sygdommen hiv/aids.
Ved kirkebladets »deadline« manglede der fortsat indsamlere, for at alle ruter kan bemandes.
Vi appellerer derfor til dig, der fortsat overvejer
at hjælpe et par timer denne søndag.
Ring til indsamlingsleder Arne Kristiansen på
46 56 24 15. På forhånd tak.

10 års jubilæum i »Kom og syng med«
Mandag 14. januar kunne Fløng Menighedsråds
aktivitet »Kom og syng
med« fejre 10 års jubilæum med 46 sangglade
deltagere. Den første
»Kom og syng med«- eftermiddag fandt sted 5.
januar 2003. Initiativet
blev taget af Jytte og
Gunnar Kaspersen, der
sammen med Arne Kristiansen gennem alle 10
år har været ansvarlige for og ledet disse sangeftermiddage - helt på frivillig basis. De første par
år var det kirkesanger Arne Elkrog, der akkompagnerede på klaveret, men i nu snart mange år

er denne vigtige opgave varetaget af musikpædagog Vibeke Pagter fra Roskilde.
Slidstærk aktivitet
Det var i samarbejde med Ældre Sagen i HøjeTaastrup, at initiativet dengang blev ført ud i livet, og sangeftermiddagen har vist sig særdeles
slidstærk. Her i jubilæumsåret er tilslutningen
til den månedlige »Kom og syng med« på 40 - 50
deltagere hver gang. Ved jubilæumseftermiddagen d. 14. januar var det samtidig sangeftermiddag nr. 80 i rækken - og naturligvis var der hjemmelavede kæmpelagkager til kaffen denne dag.
Der er »Kom og Syng med!« den 11. marts
og den 8. april – begge dage kl. 14.30 i Sognets Hus.

Det sker i kirken
Musikgudstjenesten: »Vi synger påsken ind« onsdag den 20. marts kl. 19.00
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus efter gudstjenesten.
Aftengudstjeneste Skærtorsdag den 28. marts kl. 19.30
Forinden er der fællesspisning i Sognets Hus kl. 17.30.
Tilmelding senest 22. marts til kirkekontoret.
Menu: Lammekølle, flødekartofler og salat.
Pris: 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Festgudstjeneste Pinsedag den 19. maj kl. 10.00
Morgenkaffe kl. 9.00 i Sognets Hus.
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ET POSITIVT SYN PÅ KIRKENS FREMTID
Elsa Zachariasen, nyt medlem af
Fløng Menighedsråd, om baggrund og visioner
- Jeg har et ønske
om at bevare kirken
som et samlingssted,
der er åbent for alle.
Fløng Kirke er kendt
som en aktiv kirke
for alle generationer. Det ønsker jeg
at bakke op om. Og
bidrage med et poElsa Zachariasen
sitivt syn på kirkens
fremtid og en fastholdelse af Fløng Kirkes afslappede og imødekommende stemning.
Sådan udtrykker Elsa Zachariasen
sit motiv for at være kommet med
i Fløng Menighedsråd, hvor hun er
blevet medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget, møde- og aktivitetsudvalget og bladudvalget, der står
for udgivelsen af »Nyt fra Fløng
Kirke«.
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- Det var en naturlig del af tilværelsen at komme
i kirke hver søndag, og det var ikke altid så spændende for os børn at skulle med i kirke. Men alle
gik i kirke. Selv om der havde været fest i hjemmet om lørdagen, gik man i kirke om søndagen.

I dag må jeg dog indrømme, at jeg er glad for det,
jeg fik i min barndom Jeg kan se gaven, jeg har fået ved det. Jeg tror,
... at bevare
forældre i dag holder sig lidt tilbage.

kirken som et
samlingssted,
der er åbent
for alle...

-Jeg synes, at det er vigtigt, fortsætter hun, -at
orientere folk om kirken, og det er så godt, vi har
et kirkeblad, der fortæller om alt det, der sker i
kirken og i Sognets Hus, for der sker meget.

Vestmanna Kirke, Færøerne

I kirke hver søndag som barn
Elsa er født i Vestmanna, en smuk by på Strømø,
40 km fra Torshavn på Færøerne. - Jeg voksede
op i et hjem med 6 søskende, hvor religion fyldte
en del, fortæller hun.

Jeg er født i l937. Dengang sang vi
salmer fra den danske salmebog i
kirkerne på Færøerne. Så jeg kan
min Grundtvig, Brorson og Ingemann – sådan da.

Glad for at komme i Fløng Kirke
Elsa Zachariasen kom til Danmark i 1956, hvor
hun blev uddannet til sygeplejerske på Frederiksberg Hospital. Hun og hendes mand kom fra den
samme by. Han læste til ingeniør i København,
hvor de boede de første år, men flyttede siden til
Fløng, hvor de har boet i 43 år.
Elsa har været hjemmesygeplejerske og i mange
år har hun været ansat i sundhedssektoren som
ledende sygeplejerske i flere kommuner bl.a.
Ølstykke, Herlev, Greve og Brøndby og i HøjeTaastrup Kommune i 5 år. Hun har undervist på
SOSU - skolerne og på plejehjem både i Danmark
og på Færøerne.
- Jeg har altid været glad for at bo i Fløng, siger
hun, - ligesom jeg har været glad for at komme
i Fløng Kirke. Men jeg har ikke på samme måde
som mine forældre haft tradition for, at vores
børn kom i kirken hver søndag. Nu tager jeg ofte
mine børnebørn med, og de elsker det.

Dette er det første af tre interview med nye menighedsrådsmedlemmer. De øvrige 2 bringes senere.

Jeg har da også tidligere haft lyst til at komme
i menighedsrådet, men har af forskellige grunde
holdt mig tilbage.
Det meditative i højmessen
Undertiden har religionen betydet mindre eller
mere i mit voksne liv, men jeg har altid haft tillid til, at de ting, der sker i kirken, giver mening
i mit liv.
Der tales ofte om at finde en mening
i den traditionelle gudstjeneste. Jeg
oplever, at uanset om jeg kommer
i kirke i en mere missionsk præget
menighed, som f.eks. på Færøerne,
eller i en Grundtvigsk menighed,
finder jeg det lige inspirerende.

Nu tager jeg
ofte mine
børnebørn
med, og de
elsker det.

Det er rummet, liturgien og rytmen i gudstjenestens gang, som betyder noget for mig. Det at
man rejser sig og sætter sig gør, at der kommer
en form for automatik i højmessen, som er meditativ i sig selv. Dette uanset forkyndelsen fra
prædikestolen. Om jeg bliver provokeret eller det
modsatte.

Elsa Zachariasen med børnebørnene
Simon og Selma til Sjov Søndag.
Foto: Kaj Jørgensen, 2012

Af Orla Roed Je
Den livsnære
nsen
kristendom
Formidlingen af menneske-nær
kristendom siges at få gode kår i 2013 på grund
af en omfattende fejring af Søren Kierkegaards
200-års dag. Medier og sognehuse vil tilbyde
mange tilgange til det filosofiske nationalklenodie.

Hvad er kristendom eksistentielt?
Det spørgsmål vil blive stillet igen
og igen, hvor man fejrer den danske
tænker. Jeg tror, det eksistentielle
fokus bliver sundt for kirken, for vores lydhørhed – og kærlighed. Kristendommen vokser af, at der tales
om den livsnære kristendom. Det
tror jeg, Kierkegaard vil blive med-

virkende til.
Samtidig vil man diskutere struktur i folkekirken, og det kan ende med, at der træffes politiske
beslutninger af historisk karakter.
Jeg ser frem til at arbejde for menighedens liv og
vækst på et meget spændende tidspunkt, slutter
Elsa Zachariasen.
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Sogneeftermiddage
Foregår altid om onsdagen kl. 14.30 i Sognets Hus
6. marts:
Sognepræst Martin Herbst, Korsvejskirken på Amager: Mit livs omvej.
»Hvorfor valgte jeg som ung gymnasieelev at ofre familie, venner, uddannelse og
en lovende sportskarriere for at gå helhjertet ind i Moon-bevægelsen? Hvorfor
arbejdede jeg i døgndrift med pengeindsamling og hvervning af nye medlemmer, og hvorfor blev jeg ved i næsten 20 år? Hvorfor blev jeg gift med en tilfældig udvalgt kvinde ved et bunkebryllup i Korea, og hvorfor bortadopterede vi
Martin Herbst
vores førstefødte søn til et barnløst par i bevægelsen? Hvordan kan det være, at
man efter alt dette ender som en livsglad og taknemmelig mand?«.
Foredraget skildrer både hvad det vil sige at være med i en sekt men forholder sig også til sekterisme, der er et stigende og akut samfundsproblem.
10. april:
Præst og forfatter Asger Baunsbak-Jensen, Farum:
Kunsten at være gammel.
»Jeg vil fastholde min nysgerrighed«, skriver den snart 80-årige Asger Baunsbak-Jensen i sin nye bog: »80«, der udkom på Forlaget Alfa
i 2012. Han viser en rig, taknemmelig og fremtidsorienteret måde at
være og blive gammel på. »Jeg farer ikke af sted. Nyder langsomheden.
Det er mit privilegium«. Om sit foredrag skriver han: »Kan man lære at
Asger Baunsbak-Jensen
være gammel? Jeg spænder over flere livsaldre. Jeg nyder erindringen
om en tid, der ikke er mere; men jeg ser med nysgerrighed ind i fremtiden. Hvis jeg kan bevare
fysisk sundhed og hjernens klarhed, er alderdommen den bedste del af min levetid«.
Sangaften efter Højskolesangbogen onsdag den 1. maj kl. 19.00
i Sognets Hus.
En aften, hvor højskolesangbogen bliver brugt flittigt, og hvor man kan købe
ost og rødvin til 25 kr. pr. person.
Tilmelding ikke nødvendigt.

trio klezmer Koncert
foregår søndag den 10. marts kl. 15.00 i Fløng Kirke
Trio Klezmer vil spille en koncert, der fylder kirkerummet
med musik af både højstemt og livfuld karakter. Programmet spænder lige fra indfølte ballader til medrivende festmusik. Alle livets sider er repræsenteret, når Trio Klezmer
spiller kirkekoncert. Så der er lagt op til en oplevelse ud over
det sædvanlige! Trio Klezmer består af: Channe Nussbaum:
Sang. Mette Smidl: Violin. Øyvind Ougaard: Harmonika.
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Den kommende højskoleaften
onsdag den 13. marts kl. 19.00
I denne sæson har temaet været Kristendommen under forvandling. Det sidste foredrag i rækken handler
om kristendom i praksis og finder sted i Sognets Hus. Pris for foredraget: 35 kr. inkl. kaffe. Der er mulighed for at
deltage i fællesspisning kl. 18.00 forud for foredraget. Det koster 70 kr. og en øl, et glas vin eller en vand koster
10 kr. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest fredag den 8. marts.
Onsdag 13. marts kl. 19.00: Forlagsredaktør Jeanne Dalgaard:
Sin næstes lykkes smed.
Velstandsfremgangen fra Anden Verdenskrig og frem til 2008 er definitivt slut.
Nationalt og internationalt mangler politiske visioner om et samfund, der tror på
andet end vækst. Klimaforandringerne kommer til at forårsage fundamentalt ændrede levevilkår og hidtil usete folkevandringer. Det er dén fremtid, religionerne
- herunder den protestantiske kristendom - skal tale ind i. Hvad vil det sige at
være menneske under så voldsomme forandringer? Er kirken koblet helt af i sin
indadvendthed, eller er det måske dér, kimen til en stærkt tiltrængt modkultur
og et nyt samfundssyn skal findes? Dette er ikke et feel good-foredrag. Og dog?

Ekstra Sogneaften og
filmaften »i Arns fodspor«
Onsdag den 3. april kl. 19.00: Professor emeritus Brian Patrick
McGuire: I Arns fodspor: Den tidlige middelalder i Sverige.
Sverige i 1100-tallet var bagefter Danmark. En stor del af landet havde endnu ikke accepteret den kristne tro, og kongemagten var svag. Ankomsten af
cisterciensermunke førte i 1143 til skabelsen af klostervæsenet, men også
en begyndende åbning til Europa. Jan Guillou har forstået denne udvikling
og bruger den som baggrund for Arn-romanerne, som efter min mening er
noget af det bedste skrevet om middelalderen i Norden siden Sigrid Undset. Foredraget vil skitsere den politiske og kirkelige udvikling, hvordan
Sverige blev til, og specielt hvordan landsdelen Vestra Götaland førte an i
mødet med det kristne Europa.
Filmaften mandag den 15. april kl. 19.00 I
denne film om Arn er han på en sidste drabelig
mission i ørkenen mod den saracenske hærfører
Saladin, før han kan vende hjem til sit eget land og endelig gifte sig med Cecilia og stifte en familie.
Sammen vil de gøre hvad som helst for at sikre en
stabil fremtid - og Arn må kæmpe en ulige kamp
mod den truende danske hær for at skabe fred i
sit eget land.
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Børn & Unge
Sjov Søndag den 17. marts:
Familiegudstjeneste og opera for børn
om Grundtvig - »Klimpe og Knold«
Søndag den 17. marts inviterer Fløng Menighedsråd alle børnefamilier
til Sjov Søndag kl. 10.00 i kirken. Bagefter er der spisning i Sognets Hus
- og så begynder operaen.
N. F. S. Grundtvig sætter ord sammen, så man både kan se og mærke
dem. Ordene betyder meget i denne opera - og de er blevet håndgribelige
gennem stærk scenografi, spillevende musik og klar dramaturgi. Børn og
voksne deltager direkte i forestillingen. Publikum kommer i øjen- og ørekontakt med
Grundtvigs tid, værk og kamp.
Der er Sjov Søndag to gange om året. I efteråret 2012 kom
Kompagni B fra Den Kongelige Ballet. Foråret 2012 var
Tine Skau i Fløng Kirke med teaterforestillingen om David.
Det koster 30 kr. pr familie at deltage i arrangementet.
Tilmelding til spisning til sognemedhjælper Trine May
Knutzen: sognemedhjaelper@floengkirke.dk

Spagettigudstjeneste
- nu om torsdagen

Børnefamilier i Fløng inviteres til kirkegang og spisning torsdag den 7. marts og torsdag den
4. april kl. 17.30 i Fløng Kirke.
Vi samles i kirken kl. 17.30, hvor vi lytter til musik, synger nogle børnevenlige salmer og hører
en fortælling. Kl. 18.00 er maden færdig i Sognets Hus. Vi spiser sammen - 			
maden er lavet af frivillige. Måske har du også tid og lyst til at give en
hjælpende hånd med at dække bord?
Pris pr. voksen 20 kr. – for en hel familie 50 kr.
Efter spisningen er der en børneaktivitet indtil aftensang og godnat kl. 19.00.
Målgruppe: børn på 2-8 år med forældre. Da det er en
familieaktivitet, kommer større børn kun ifølge med forældre.
Tilmelding senest tirsdag den 5. marts og tirsdag den 2. april kl. 10-12 til
Fløng Kirkes kontor 46 56 27 49 (kirkekontoret er lukket om onsdagen).
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Konfirmationer
i Fløng Kirke foråret 2013

Konfirmation i Fløng Kirke søndag 21. april kl. 9.30 ved Britta Raakjær Vind
• Nisha Helene Kristiansen
• Nicolaj Eggert Buhl-Thomsen
• Niclas Vendelbo Mortensen
• Mathias Bech Christensen
• Annika Andersen
• Sofie Tolstrup Andersen
• Søren Mørup Bendt
• Alexander Tue Ravnkilde
Konfirmation i Fløng Kirke søndag 21. april kl. 11.30 ved Britta Raakjær Vind
• Patrick Almgren Gregersen
• Simone Green Jakobsen
• Simone Kjøler
• Kristine Milling Oddershede
• Mikkel Jensen-Agerkilde Pedersen
• Oscar Corell Zarp
• Alexander Breum Kaul Petersen
• Julie Messerschmidt Knudsen
• Emma Maria Brødbæk
Konfirmation i Fløng kirke St. Bededag fredag 26. april kl. 9.00 ved Finn Risum
• Oliver Hagedorn
• Lukas Linnebjerg Jartved
• Mikkel Hove
• Silas Lasak Hedeboe
• Laura Glei Graversen
Konfirmation i Fløng Kirke St. Bededag fredag 26. april kl. 11.00 ved Finn Risum
• Casper Holm Harreby
• Andreas Schmidt-Christensen
• Rasmus Larsen
• Cecilie Kirstine Meilbøg
• Magnus Rigmund Richardt
• Emily Larsen
• Emilie Vedsted Tronbjerg
Konfirmation i Fløng Kirke St. Bededag fredag 26. april kl. 13.00 ved Finn Risum
• Marc Andersen
• Stephanie Haugaard Strawbridge
• Alexander Oest Olsen
• Oliver Juhl Sonnichsen
• Mads Zibrandtsen
• Ida Sofia Søndergaard		
• Simone Frederikke Ernst
• Nanna Mai Jansagerdi
Konfirmation i Fløng Kirke søndag 28. april kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
• Andreas Maarup Hansen
• Lucas Vincent Henriksen

Fra 2014 skifter konfirmationen
fra 7. klasse til 8. klasse i Fløng!

De nuværende 6. klasser skal således ikke begynde at gå til præst fra efteråret
2013, men først fra efteråret 2014. Det er besluttet at ændre klassetrin, således
af konfirmanderne fra og med efteråret 2014 bliver undervist og konfirmeret
på 8. klassetrin. Vi informerer jævnligt her i bladet om den kommende ændring, så alle berørte får mulighed for at planlægge efter det.
Ændringen får først betydning for Fløng Skoles nuværende 6. klasser, der vil
få udskudt deres konfirmation et år, således at de begynder på undervisningen
i efteråret 2014 og bliver konfirmeret i foråret 2015, mens de går i 8. klasse.
Sognepræsterne Britta Raakjær Vind og Finn Risum
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formandens hjørne
Af Inge Jacobsen, formand
for Fløng Menighedsråd

Nu har det nye menighedsråd konstitueret sig
og er trukket i arbejdstøjet. Fremadrettet gælder
det om at samarbejde og udvise lydhørhed og
give hinanden lov til at være forskellige.
Et godt samarbejdsklima kan ikke dikteres, men
må dyrkes i det nære i dagligdagen sammen med
præster og de ansatte.

Jeg er taknemlig for, at Fløng Kirke har en stor
skare af frivillige, der bakker op om menighedsrådets arbejde.
Den mulighed vi fik for at bygge et nyt Sognets
Hus, har vist sig at være en god investering. Sognets Hus anvendes til utrolig mange servicefunktioner og arrangementer. Må det nye år blive lige
så fuldt af engagement og samvær.

I den kommende periode holder Fløng Menighedsråd offentlige møder den 19. marts, den 16.
april og den 22. maj, alle dage kl. 19.00 i Sognets Hus.

Kik indenfor i Fløng
Kirke – og und dig en stille stund
Fra 1. april til 30. september er kirken åben
for besøgende tirsdag - torsdag i tiden 9-15
og fredag 9-13. Kirken kan dog være lukket på
grund af en kirkelig handling. Kirkens graver
vil normalt være til stede på kirkegården i åbningstiden.

Læsehesten
Vi mødes i Sognets Hus den 2. mandag i måneden fra kl. 16.15 til kl. 17.45, hvor vi diskuterer en bog, som vi i fællesskab har udvalgt.
Vi mødes fra marts til maj måned.
Nærmere oplysninger til Kirsten Jensen,
tlf. 4656 4141.

Fløng Kirkes Filmklub
Litteraturkredsen
mødes som sædvanlig den tredje onsdag i hver
måned kl. 19.30 også i det nye år. Deltagerne
har lige læst »Vejen til Jerusalem« med henblik
på sognerejsen. I øjeblikket læses der krimi, så
litteraturkredsen er ret alsidig.
Henvendelse kan ske til Bente Gormsen
tlf. 4656 0961.

Fløngkoret holdt julekoncert den 13. december.
Tak til Ditte Larsen for billedet.
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Hermed til orientering de film, som filmklubbens bestyrelse har valgt at vise i marts og
april 2013. I modsætning til de hidtidige film,
der har foregået på »hjemmebane«, vil de kommende film føre os ud i verden - til Venedig,
USA og Mexico. Velkommen til spændende
filmaftener i Sognets Hus.
Henvendelse vedr. medlemskab af filmklubben
sker til Bente Justesen tlf. 4656 2317 eller Arne
Kristiansen 4556 2415.
4. marts: Clint Eastwoods »Gran Torino«.
8. april: »Stille Lys«.

Kom med til VÄSTRA GÖTALAND
- og oplev områdets rige natur og kultur

Status er, at der på nuværende tidspunkt er 29
tilmeldte til sognerejsen. Der kan være 45 personer i bussen, så der er stadig ledige pladser. Fritz
Ole Jensenius skiver om rejsemålet:
Västra Götaland er området mellem Sveriges
to store søer Vänern og Vättern. Den 29. til 31.
august arrangerer Fløng Menighedsråd denne
tur, som vi kalder: »En rejse i Arns Fodspor«.
Den svenske forfatter Jan Guillou har brugt områdets natur og kulturminder, kirker og klostre,
som udgangspunkt for begivenhederne i de tre
bøger og to film om tempelridderen ARN. Vi skal
opleve en del af disse steder. Endvidere skal vi

besøge »Den Hellige Birgittas« kloster i Vadstena
og overnatte på klosterhotellet.
Pris for turen med to overnatninger og alle måltider: 3.200 kr. pr. person i dobbeltværelse; enkeltværelse 3.500kr.
Se det fuldstændige program på kirkens hjemmeside: »floengkirke.dk« på linket »Sognerejse«
og se om tilmelding under menupunktet »Tilmeldinger«.
Yderligere oplysninger kan også fås hos sognemedhjælperen tlf. 46 56 42 47

Husaby Kirke

Domkirken i Skara
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Gudstjenester
Marts

Søndag 3. marts kl.10.00
3. søndag i fasten. Finn Risum
Torsdag 7. marts kl. 17.30
Spagettigudstj. Finn Risum
Søndag 10. marts kl. 10.00
Midfastesøndag. Britta Raakjær
Vind. Sogneindsamling
Søndag 17. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Sjov Søndag. Familiegudstj.
v/ Britta Raakjær Vind
Onsdag 20. marts kl. 19.00
Vi synger påsken ind
Musikgudstj. Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Palmesøndag 24.marts kl. 10.00
v/Finn Risum

Søndag 14. april kl. 10.00
2. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Søndag 21. april
3. s. e. påske
kl. 9.30 konfirmation
v/ Britta Raakjær Vind
kl. 11.30 konfirmation
v/Britta Raakjær Vind
Fredag 26. april
Store Bededag
kl. 9.00 konfirmation v/ FR
kl. 11.00 konfirmation v/ FR
Kl. 13.00 konfirmation v/ FR
Søndag 28. april kl. 10.00
4. søndag efter påske
Konfirmation v/ BRV

maj

Søndag 5. maj kl. 10.00
Skærtorsdag 28. marts kl. 19.30 5. s. e. påske. Finn Risum
Aftengudstjeneste med nadver
Torsdag 9. maj kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Kristi Himmelfartsdag
Langfredag 29. marts kl. 10.00 Britta Raakjær Vind
Finn Risum
Søndag 12. maj kl. 10.00
Påskedag 31. marts kl. 10.00
6. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Festgudstj. Britta Raakjær Vind
Søndag 19. maj kl. 10.00
Pinsedag. Finn Risum.
april
Morgenkaffe kl. 9.00
2. påskedag 1. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Mandag 20. maj kl. 10.00
Torsdag 4. april kl. 17.30
Spagettigudstj. Finn Risum
Søndag 7. april kl.10.00
1. s. e. påske. Finn Risum

2. Pinsedag. Britta Raakjær Vind
Søndag 26. maj kl. 10.00
Trinitatis. 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. 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. 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
Orlov 1/11 2012 - 30/4 2013.
Vikar Kirsten Damgaard Wenstrøm
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

