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Forfatteren
bag juleevangeliet

De fire evangelister i altertavlen
Altertavlen i Fløng kirke blev skåret ud i træ i
1629 på snedkermester Brix’s værksted i Roskilde. Dens figurer har alle symbolsk betydning,
men for den, der i dag betragter figurerne er det
ikke altid så enkelt at forstå hemmeligheden bag
det enkelte symbol.

Mattæus

Markus

Når man står eller knæler ned foran alteret, kan
man neden under de fire søjler i altertavlen, tættest på alterbordet, se fire udskårne mænd med
hver en bog i hånden. Det er evangeliebogen, altså det skrift, som de fire evangelister hver især
skrev med fortællinger om Jesus Kristus som
Messias. Ved siden af dem, eller foran, ser man
den figur, som symbolsk fortæller, hvem det er:
Længst til venstre ser man evangelisten Mattæus. Han afbildes altid med et bevinget menneske ved sin side. Det er ikke en engel, men et
menneske, for Mattæus begynder sin beretning
med »det menneskelige« dvs. med Jesu stamtræ.
Han fortæller også om Jesu fødsel, som ses fra
Josefs vinkel, i modsætning til evangelisten Lukas, der har Maria som hovedperson. Mattæus’
julefortælling er både dramatisk og blodig, idet
de vise mænd fra Østerland, som kommer på
barselsbesøg, bliver medvirkende årsag til barnemordet i Betlehem og flugten til Egypten.
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Som nummer to fra venstre ser man evangelisten Markus med en løve. Hans evangelium
begynder med Johannes Døberen, der er »en røst
af en, som råber i ørkenen«, og i ørkenen er det
jo løvens røst, som høres vidt omkring. En anden
forklaring kan dog komme fra den gamle kirkefader Irenæus (130-200), som var den første der

Lukas

Johannes

tolkede profeten Ezekiels fire væsner, som hentydning til evangelisterne. De nævnes i Ezekiels
Bog kap.1: Menneske, løve, okse og ørn.
Den tredje figur er forfatteren bag den fortælling,
vi kalder juleevangeliet: evangelisten Lukas,
med oksen. Lukas har den berømte fortælling
om rejsen fra Nazaret til Betlehem og om Jesu
fødsel i en stald. Det er hyrderne på marken, der
som de første får budskabet om frelserens fødsel.
Oksen som symbol kunne hænge sammen med
at hans evangelium begynder med, at Johannes
Døberens far Zakarias skal bringe et offer i templet i Jerusalem, og oksen er jo offerdyret. Jeg har
dog altid selv brugt en anden huskeregel, som
forekommer mere logisk: Det er Lukas, der fortæller om at Jesus fødes ude hos dyrene og må
lægges i en krybbe, og selvom han ikke nævner
oksen direkte, så har man altid forestillet sig, at
oksen var med ved Jesu fødsel. Profeten Esajas
(fortsættes næste side)

havde da også skrevet om at oksen kender sin
ejer, »sin herres krybbe«. I modsætning til mange
mennesker ved den godt, at Jesus er Guds søn.
Den fjerde evangelist er Johannes med ørnen.
Ørnen sigter her til Johannes Evangeliets indledning, hvor fortællingen begynder »ovenfra«
ved at tale om »Ordet« som var Gud og som blev
menneske i Jesus Kristus. Ørnen hæver sig til
det guddommelige lys’ midtpunkt, som er »Or-

det«. De gamle troede, at ørnen kunne nå endnu
højere højder end nogen anden fugl.
De fire evangelier i Det Nye Testamente er skrevet mellem ca. år 70 og sidst i 90erne e.Kr. De
fire fortæller hver på deres måde om den jordiske
Jesus; at han er den Messias, som Gud ifølge traditionen har lovet at sende. I Jesus viser Messias
sig at være mere end en almindelig konge. Ja,
han er ingen ringere end Guds egen søn.

Kirkens julefest og
en salmesangsgudstjeneste
Hvorfor hører man aldrig? Kom og få sunget din favorit julesalme!
Det er en gammel tradition, at Fløng Menighedsråd indbyder til julefest mellem jul og nytår, og
i år er det søndag den 28. december kl. 13.30.
Programmet er lidt ændret i forhold til tidligere, idet man begynder i kirken med en gudstjeneste ved sognepræst Britta Raakjær Vind. Gudstjenesten vil have særligt fokus på julesalmerne,
og der vil hverken være prædiken eller altergang.
Jeg vil sætte salmerne ind i en større sammenhæng af julens mange enkelte fortællinger og temaer,
siger sognepræsten, som glæder sig til at tilrettelægge denne særlige julesalmegudstjeneste.
Deltagerne opfordres til i forvejen at ønske en julesalme sunget ved gudstjenesten, hvor både
organist og kirkesanger medvirker.
Det kan være en af de gode gamle julesalmer, som man holder særlig meget af, måske en som
sjældent bliver sunget, eller en af de nyere fra salmebogen – men altså en julesalme og ikke en
julesang.
Julefesten fortsætter kl. 14.45 i Sognets Hus, hvor traktementet traditionen tro er ekstra festligt med kaffe og svesketærte og portvin og juleknas, ligesom der vil være julehistorie og lotteri.
Deltagelse i julefesten er gratis, men af hensyn til pladsforholdene begrænses deltagelsen til
pensionister med tilknytning til Fløng sogn.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest fredag den 19. december. Kirkebilen kører. Fristen for julesalmeønsket er også den 19. december. Det kan ske til kirkekontoret samtidig med tilmeldingen, eller
sendes pr. mail til sognepræst Britta Raakjær Vind, BKV@km.dk

Forsiden: Elever og lærere fra Fløng Skole lytter til Spirekoret, der synger: »En stjerne skinner i nat« (julen 2013).
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Af Orla Roed
Jensen

25 år gammel
tagrendesag afsluttet

For mere end 25 år siden søgte det daværende
menighedsråd om opsætning af tagrender på
Fløng Kirke. Årsagen var dels fugtpletter i kapellet og inde i kirken og dels at regnvandet løb ned
ad kirkemuren udvendig, så tårnet fik en kedelig
grå farve, kort tid efter at kirken var blevet kalket.
Tilladelsen blev givet af Helsingør Stift med Nationalmuseets godkendelse, og i 2004 blev det
økonomisk muligt at få opsat den første kobbertagrende på kirketårnets nordside med afløb til
en faskine på kirkegården nordvest for tårnet.
I de følgende år blev der afsat midler på budgettet til videreførelse af projektet med tagrender
til hele kirken, og de blev i årene efter opsat på
kapellet, våbenhuset og tårnets sydside.
Men tagrender på selve kirkeskibet var en bekostelig affære bl.a. fordi vandet via kirkegården
skulle ledes ud til kloaken i Fløng Byvej, så projektet lå stille en hel del år.

Gravermedhjælper Marianne Bate
viser forskellen på tagstenene.
Nationalmuseet sagde nej
Da der var hensat tilstrækkelige midler, søgte
det nuværende menighedsråd om tilladelse til at
færdiggøre arbejdet, men nu så Nationalmuseet
anderledes på sagen.
-Man påstod fra Nationalmuseets side, at tiden
var løbet fra tagrender, fortæller kirkeværge Preben Stub. – Og så mente man, at en tagrende ville
ødelægge synet af gesimsen foroven, hvor man
kan se, at kirken er bygget i 2 tempi.

Kirkeværge Preben Stub.
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Efter at en klimakonsulent havde gennemgået
kirken, blev ansøgningen genfremsat, og der
blev arrangeret et møde, hvor samtlige instanser deltog. Men Nationalmuseet stod stejlt på,
at tagrender var en dårlig idé – også fordi de var
vanskelige at rense. Derfor kom kirkens arkitekt
Per Axelsen, som har været arkitekt på sagen lige
fra starten, med et kompromis, som viste sig at
blive det endelige resultat: Den yderste række

tagsten skulle forlænges med ca. 10 cm og pigstensbelægningen forneden langs skibet skulle
ændres til 1 meters bredde og have det rigtige
fald væk fra kirken.
En rimelig løsning
Det er det arbejde, der nu er udført for et beløb
af omkring 400.000 kr., og dermed er tagrendesagen afsluttet efter 25 år.
- Og det ser ud til at fungere godt, så vandet
holdes væk fra kirken, siger Preben Stub. –Tid-

»De ni læsninger«
Musikgudstjeneste
onsdag 10. 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.

ligere blev den nederste del af kirkemuren ramt
af regnen, og det var årsagen til fugtpletterne i
kirken, som nu skulle tørre ind og forsvinde. Og
så har vi en aftale med firmaet, der kalker kirken om at gennemgå den udvendige kalkning af
kirken en gang om året. Beløbsmæssigt vil det
koste det samme som at få kalket kirken hvert
4.-5. år, men kirken vil hele tiden se nykalket ud
og firmaet, som bruger lift og ikke stillads, har
stor erfaring med den rigtige sammensætning af
kalken, siger Preben Stub.

Børnehavernes
julebesøg
Et sikkert tegn på jul er børnehavernes julebesøg. Præsten fortæller først om det lille
Jesusbarn og de tre vise mænd i kirken.
Bagefter spiser børnene deres medbragte
madpakker i Sognets Hus, og kirkens personale har dækket bord med røde servietter,
glansbilleder og en mandarin til hver. Børnene spørger ivrigt til alt muligt og hygger
sig med hinanden og de voksne.

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.
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sogneeftermiddage
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
3. december: Pensioneret civilingeniør Erik Hansen, Roskilde:
På flugt for livet.
Erik Hansen er vokset op i et fynsk landsbymiljø under anden verdenskrig, blev uddannet som civilingeniør og har arbejdet på forskningscenter
Risø. Efter Erik Hansen blev pensioneret har han i Bedsteforældre for Asyl beskæftiget sig med flygtninge i de
danske flygtningelejre – specielt Avnstrup. Erik Hansen har fået nære personlige relationer til en lang
række flygtninge fra Østeuropa, Asien og Afrika.
Med udgangspunkt i egne oplevelser under anden verdenskrig og nutidige
flygtningevenners skæbner driver han nu en omfattende foredragsvirksomhed om emnet på flugt for livet.
14. januar: Børge Levinsohn: 				
Filippinerne. Billeder, historier og hverdage.
Børge Levinsohn vil bl.a. fortælle om Filippinernes historie, religion og kultur. Filippinerne er det eneste land i
Asien, som har kristendommen som den dominerende religion. Ca. 95 % af befolkningen er kristne. Filippinerne var
spansk koloni i 330 år og derefter i ca. 90 år domineret af
USA. Landet blev selvstændigt efter 2. verdenskrig, men
amerikansk indflydelse og administration fortsatte helt til
slutningen af det 20. århundrede.
I 2009 tog Børge Levinsohn med sin kone Sylvia til Filippinerne for at finde sin bror, som på
daværende tidspunkt havde opholdt sig derude i små 10 år, uden at familien havde fået livstegn
fra ham. Familien vidste, at han boede ude i junglen med sin filippinske kone. Det blev en rejse
til en verden, som har stået stille i over 100 år.
11. februar: Tommy Hansen: Peter i Grøften.
Peter på landevejen/Peter i grøften eller som han rigtigt
hed, Hardy Hedager, havde i hvert fald én ven gennem de
sidste 30 år af sit liv – nemlig foredragsholder Tommy Hansen. Tommy Hansen fik gennem årene Peters fortrolighed
og har dermed som den eneste fået Peters livshistorie over
86 år.
Peter havde ikke et spiritusproblem, men en skuffende familiehændelse og sygdom sendte ham på gaden allerede,
da han var 40 år. Peter havde ikke et fast opholdssted, og fik aldrig et cpr. nr. og har dermed aldrig modtaget noget fra det offentlige. Tommy Hansen har optaget deres samtaler, som foregår
som en form for dialog, hvor Peter forsvarer sin livsstil, og som forventet ofte fremfører sit had
til det offentlige i almindelighed og politiet i særdeleshed.
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Ny legestue i sognets hus
Som en ny aktivitet i Sognets Hus har menighedsrådet besluttet at starte en legestue for børn
til og med 4 år. Det er menighedsrådsmedlem
Elsa Zachariasen, der står for legestuen. Elsa har
selv prøvet at deltage i en sådan kirkelig legestue
i København sammen med to børnebørn, og hun
lægger vægt på, at den nye legestue kommer til
at foregå både i Sognets Hus og i kirken.
Beslutningen er truffet af menighedsrådet efter
henvendelse fra en dagplejemor, som også selv
vil medvirke i legestuen, hvor både dagplejemødre og forældre, som selv passer deres børn,
er velkommen.
Legestuen starter mandag den 8. december og
vil derefter finde sted den anden og fjerde man-

dag i hver måned fra kl. 9.45
Af Orla Roed
til 12.00. Der vil blive sang
Jensen
og musik og fortællinger for
børnene og sammen spiser
man sine medbragte madpakker. Det er gratis at
deltage, og det kræver ikke tilmelding. Se mere på
siden for børn og unge.

Torsdags-café
Torsdagscaféen holder juleferie fra og med
11. december, men åbner igen 8. januar.
Der er gratis adgang og alle er velkomne hver
torsdag fra 10.00 – 12.00.

5 Højskoleaftner
foregår onsdage kl. 19.00 i Sognets Hus
28. januar kl. 19.00: Litteraturhistoriker Erik A. Nielsen: Bibelen og
poesien. »Bibelen som billedbog«
Erik A. Nielsen er én af dem, der ved mest indenfor sit felt, men samtidig
besidder han en stor pædagogisk evne til at formidle sin viden, så alle kan
være med. I mange år har han arbejdet med Bibelens betagende række af
billeder, der hænger sammen fra skabelsesberetningen i Første Mosebog til
Johannes Åbenbaringen i slutningen af Det Ny Testamente.
25. februar kl. 19.00: Lone Hertz, skuespiller og foredragsholder:
Bibelen får selv ordet! Det nye bud: I skal elske hinanden.
Skuespiller Lone Hertz indlever sig i Bibelens hovedpersoner og holder
foredrag om sine refleksioner og personlige erfaringer i mødet med Bibelen. Denne aften begynder i kirken, hvor hun læser op af Johannesevangeliets tekster, og efterfølgende vil hun komme med et oplæg, hvorefter der
er mulighed for dialog om Bibelen og om tro.
Pris for et enkelt foredrag: 40 kr.
Spisning: Hver gang kan man deltage i spisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget.
Man medbringer selv tallerken, bestik og glas. Husk tilmelding til kirkekontoret hver gang du ønsker at deltage i spisningen på tlf. 46 56 27 49 eller på mail: loes@km.dk senest fredagen før mødet.
Pris for spisning og foredrag: 120 kr. Drikkevarer kan købes.
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Koncerter
foregår søndage kl. 15.00
21. december: Julekoncert, Händel & Haugen.
I et nyt musikalsk arrangement erstattes det store kor og
orkester af trompet, orgel og malerier. Dorthe Zielke og Søren
Johansen fortolker i samspil med Arne Haugen Sørensens
malerier Händels »Messias«.
25. januar: Blaagard Kammerkor.
Koret er et blandet koncertkor, som synger værker
fra alle perioder og i alle genrer med særlig vægt på
a cappella-repertoire. Blaagaard Kammerkor holder
jævnligt koncerter i Danmark, og gennem årene
har koret være på en lang række koncertrejser. De
seneste par år har Blaagaard Kammerkor fået flotte
placeringer i flere internationale korfestivaler. Koret
dirigeres af Erik Dynesen, som er lektor i musik ved
Blaagaard Statsseminarium i København.
22. februar: Michala Petri & Lars Hannibal.
For adgang til denne koncert kræves adgangskort til
unummererede pladser. Adgangskort kan bestilles eller
afhentes gratis på Fløng Kirkes kontor fra mandag den
2. februar. Evt. uafhentede adgangskort udleveres ved
indgangen.
Koncerten er gratis, men du er velkommen til at støtte
Fløng Kirkes Ydre Missions-projekt: Diakoni i Tanzania
– omsorg for din nabo. Pengegaver distribueres via 					
Danmission. Det gælder alle koncerter i Fløng Kirke.
1. marts: Det Kongelige Kapels Strygekvintet og Lars Hastrup, basun.
Helt ekstraordinært og eksklusivt er det lykkedes at få dette ensemble til Fløng. »Det Kongelige Kapels Strygekvintet og Lars Hastrup« har
arbejdet sammen i Det Kongelige Kapel gennem
mange år. I 2012 begyndte de at spille sammen
også i musikalsk sammenhæng. Kvintetten skal
på tourné til Sydamerika i foråret 2015. Formålet med denne tourné er at udbrede kendskabet til fortrinsvis dansk og nordisk musik. Derfor
spilles værker af bl.a. Carl Nielsen, Jean Sibelius, Lars Erike Larsson og Edward Grieg.
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Børn & Unge
Legestue
Kom og vær’ med. Sang, musik og fortællinger for børn
i alderen 0 til 4 år. Sted: I Sognets Hus og i kirken.
Tidspunkt: Legestuen starter mandag 8. december
og vil derefter finde sted den anden og fjerde mandag
i hver måned fra kl. 9.45 til kl. 12.00. Vi synger, leger
og fortæller, og spiser vores medbragte mad sammen.
Kontaktperson: Elsa Zachariasen tlf. 46 56 14 56.

Babysalmesang
Et nyt hold med babysalmesang
begynder tirsdag 6. januar kl.
10.00 og fortsætter følgende 10
tirsdage undtagen uge 8. Tilmelding
på Fløng Kirkes Kontor tlf. 46 56 27
49 senest fredag den 2. januar.

fastelavnsFamiliegudstjeneste

Juniorkonfirmander

Søndag 15. februar kl. 10.00: 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.

Fra 8. januar kan børn fra 3. B på Fløng
Skole gå til »Juniorkonfirmand«. Det foregår torsdag lige efter skoletid i alt 10 torsdage fra 8. januar. Der er vinterferie i uge
8. Sognemedhjælper Trine May Knutzen
udleverede tilmeldingssedler i slutningen
af november.

Konfirmationer i Fløng kirke 2016
		

Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2016 er:
• Søndag 17. april: 8. B Fløng skole
• Bededag 22. april: 8. A Fløng skole
• Søndag 24. april: Kan vælges frit af alle fra 8. A og B, 		
			 samt af unge, der går på andre skoler.
Der holdes flere konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Bemærk at der
er begrænset plads til gæster i kirken, ca. 10-12 pr. konfirmand. Er der flere end 24 unge samme
dag afholdes tre konfirmationer kl. 9, 11 og 13. Det anbefales at flere vælger konfirmation den
24/4, som er åben for alle. Denne dag vil der formodentlig være plads i kirken til et større antal
gæster pr. konfirmand. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7. klasser. De vil blive
undervist af præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8. klassetrin.
Tilmelding inden sommerferien 2015 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen
Finn Risum og Britta Raakjær Vind, sognepræster
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Formandens hjørne
Høje-Taastrup Provsti v/
provst Steffen Ringaard Andresen indkalder 3-4 gange
Af formand
årligt alle formænd fra
Inge Jacobsen
menighedsrådene og vores
valgte repræsentant fra Stiftsrådet til formandsmøde. Disse møder er uformelle og betragtes
som en gensidig orientering om, hvad der rører
sig i provstiet. Alle formænd orienterer om aktuelle sager fra deres sogn. Ved sidste møde var Trine Mie Keinicke Hansen, som er nyansat skolekirke-medarbejder, indkaldt for at orientere om
det kommende arbejde i Skole-kirketjenesten i
lyset af den nye skolereform.
For at opnå et bredt samarbejde i provstiet blev
der blandt andet drøftet: Skal vi oprette en fæl-

les konto for større fælles arrangementer? Jeg
foreslog, om ikke valg til menighedsråd kunne
gøres bedre, således at man ikke bliver udpeget
men valgt. Jeg forestiller mig at kandidater, der
ønsker at opstille, skriver lidt om baggrunden
for ønsket om at være kandidat og sender det til
valgformanden. Herefter udfærdiges en stemmeseddel. Indkaldelse til valgmøde offentliggøres
med kandidatliste og afstemning foregår på valgmødet. Det er en stor opgave med stort ansvar
at være medlem af et menighedsråd, og derfor er
det vigtigt at kandidaterne gør sig det klart. Jeg
vil arbejde videre med denne opgave til næste
valg. Dette er en orientering om hvilke opgaver
formændene også har.

Fløng Kirke med i kampen mod sult
Sogneindsamling 2015
Søndag 8. marts 2015 sender Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere rundt i landet for at
samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens fattigste. Du kan også være med og støtte kampen mod sult. Meld dig hos indsamlingsleder Ralph
Dänhardt på tlf. 29 29 20 25.

Kom og syng med
I samarbejde med Ældre Sagen fortsætter den månedlige sangeftermiddag i Sognets Hus følgende mandage kl. 14.30 – 16.30: 8. december, 12. januar, 9. februar, 9. marts og 13.
april. Der er fællessang efter Højskolesangbogen og andre sangbøger. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Der betales 20 kr. for kaffe og kage.

Fløng Kirkes
Filmklub

Filmaftenerne foregår i Sognets
Hus den første mandag i måneden
kl. 19.00: 1. december, 5. januar, 2. februar, 2. marts og 20.
april.
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Litteraturkredsen
mødes kl. 16.30 følgende dage: 21. januar, 18.
februar, 18. marts og 22. april. Kontakt Bente
Gormsen tlf. 46 56 09 61.

Læsehesten

Mødes følgende tirsdage kl. 16.00: 16. december,
13. januar og 17. februar.
Kontaktperson Anne Marie Ørving tlf. 40406481

Berømt præst i Fløng
for 180 år siden
I 1829 blev den 32-årige præst Ernst Sofus Wilhelm Zahle sognepræst for Hvedstrup og Fløng
sogne. Han var trods sin unge alder allerede på
det tidspunkt landskendt som forfatter til en
mængde lyriske, nationale og religiøse digte og
sange. Bl.a. havde han modtaget en pris for den
bedste mindesang om Martin Luther »I Betlehem
var lyset tændt« og fra hans studentersange huskes endnu sangen ved Regensens 200-års fest:
»Kong Christian lægger ned sit sværd« til minde
om Christian 4. med melodi af A. P. Berggreen.
Sangene »Jeg kender et land, som har Bølgen til
Vold« og »I Danmark jeg fødtes og der vil jeg dø«
var dengang kendte fædrelandssange.
Da de kom til Hvedstrup-Fløng var hustruen
Vilhelmine uhelbredelig krøbling som følge af
en fejlbehandling i forbindelse med datterens
fødsel 2 år tidligere, og efterhånden stødte der
andre sygdomme til. Men datteren Natalie, der
siden blev en kendt skoleleder, fortæller i sine
erindringer om glade barndomsminder fra Hvedstrup Præstegård og om en far, der messede
smukt og bragte poesi ind i sine prædikener,
hvilket kompenserede for det manglende orgel.
Og konfirmanderne blev mødt med hans sange,
husker hun. Natalie Zahle fortæller endvidere
følgende episode:
Skød en hare på vej til gudstjeneste
»Om min faders jagtlyst er der senere fortalt mig
følgende: Husjomfruen havde sagt til fader, at
vi i den nærmeste tid manglede kød, som mo-

Sophus
Zahles
gravsted på
Hvedstrup
kirkegård

der kunne tåle. Det var just
Af Orla Roed
som han en søndag steg til
Jensen
hest for at ride til annekset
Flyng. Fader tog sin bøsse
med, og da han på vejen fik kig på en hare, skyndte han sig hen til degnen for at bede ham synge
en lang psalme efter indledningsbønnen.
Snart efter kom fader tilbage, tog sin plads for
alteret, messede, prædikede og forrettede den
hele tjeneste. Ved hjemkomsten fik jomfruen haren. Men nogle dage efter kom der en mand fra
Flyng og fortalte præsten, at en modstander af
ham havde hørt om hans bedrift og ville klage
over ham til kongen ved første audiens.
Manden tilbød fader straks at køre ham lige til
hovedstaden. Fader tog sin præstekjole med, og
iført den mødte han ved audiensen, hvor ganske rigtig hans »fjende«, som manden havde
sagt, også var mødt. På grund af præstekjolen
kom fader først ind og fortalte kongen, hvad der
var sket. Frederik den Sjette hørte ham stille til
ende, klappede ham så på skulderen og sagde:
»Vær De rolig, der skal ikke blive rørt et hår på
Deres hoved! Hils Deres kone og ønsk hende god
bedring!«
Biskop Mynster holdt mindetalen
Måske var episoden med haren og den efterfølgende audiens medvirkende til, at kongen
indbød ham til at prædike for hoffet og til hans
senere udnævnelse til hof- og slotspræst i København. Det blev dog en kort embedstid, for ½
år efter døde hustruen i Hvedstrup Præstegård,
og det, at han ikke nåede hjem og fik sagt farvel, bevægede ham så dybt, fortælles det, at han
selv døde 7 uger senere, 40 år gammel. Ved begravelsen holdt Sjællands biskop J. P. Mynster
mindetalen for den afholdte præst, mens Adam
Oehlenschläger havde skrevet sørgekvadet. Bønder fra Hvedstrup og Fløng sogne bar ham fra
boligen bag Børsen til kirken og kørte ham derefter til Hvedstrup, hvor han blev begravet ved
siden af sin hustru. Frederik den Sjette lovede
ham på dødslejet at støtte hans to forældreløse
børn. Gravstedet i Hvedstrup er bevaret som kirkegårdens ældste.
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Gudstjenester
novmber

Søndag 30. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind

december

Søndag 7. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Britta Raakjær Vind

januar

Torsdag 1. januar kl. 10.00
Nytårsdag
Britta Raakjær Vind
Efter gudstjenesten: Godt nytår i
Sognets Hus!
Søndag 4. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Britta Raakjær Vind

Onsdag 10. december kl. 19.00
Søndag 11. januar kl. 10.00
Musikgudstj.: »De ni læsninger«
1. søndag efter helligtrekonger
Finn Risum
Finn Risum
Kaffebord og lotteri
Søndag 18. januar kl. 10.00
Søndag 14. december kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Finn Risum
Søndag 25. januar kl. 10.00
Søndag 21. december kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
4. søndag i advent
Britta Raakjær Vind.
Finn Risum
Onsdag 24. december
Juleaften
Kl. 13.30: Finn Risum
Kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
Kl. 16.30: Britta Raakjær Vind

februar

Søndag 1. februar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Finn Risum

Søndag 8. februar kl. 10.00
Torsdag 25. december kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Britta Raakjær Vind
Søndag 15. februar kl. 10.00
Fredag 26. december kl. 10.00
Fastelavns Søndag
2. Juledag
Finn Risum
Finn Risum
Familiegudstj. m. tøndeslagning,
Søndag 28. december kl. 13.30 fastelavnsboller, kaffe og kakao
- bemærk tidspunktet!
Søndag 22. februar kl. 10.00
Julesøndag. Salmesangsgudstj.
1. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
Britta Raakjær Vind
Julefest i Sognets Hus.
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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

