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Påske – årstid eller højtid?
Ordet Påske får nok
mange til at tænke på
forår: Naturen, der vågAf sognepræst
Britta Raakjær Vind ner igen og får nyt liv efter at have ligget hen som
næsten død. Det er selvfølgelig fordi, påsken altid falder om foråret, og denne kirkelige højtid
handler jo også om død og opstandelse. Naturens nye liv bliver i lyset af påsken et billede på
håbet om livets sejr over døden, og kærlighedens
sejr over ondskab og had, - det håb, som er knyttet til Jesu opstandelse fra de døde.
Som Guds søn blev Jesus dødsdømt og korsfæstet og begravet. Det var et nederlag og en fiasko.
Når man hører Bibelens fortællinger om de sidste dage i Jesu liv, er de fyldt med svigt og angst,
dårlig samvittighed og vrede, lidelse og sorg.
Men fortsættelsen er en voldsom kontrast: sorgen bliver til glæde. Den opstandne Jesus går i
forvejen for sine disciple, og møder dem med
tilgivelse og nye muligheder og opgaver. Glæden
og et helt nyt håb bliver født, og det vokser og
bliver til en opstandelsestro og et levende håb,
som har fået afgørende betydning for mennesker i slægt efter slægt.

Opstandelsen får ikke kun betydning for
vores syn på døden, og for håbet om opstandelsen fra de døde, men i lige så høj grad for vores
syn på menneskelivet og hvordan vi lever sammen.
Troen på opstandelsen indebærer en tro på at
forandringens mulighed findes! Opstandelse er
også forsoning og tilgivelse, og enhver, der har
oplevet at blive forsonet med sin uven, eller at
blive tilgivet for sin skyld, har erfaret opstandelsens kræfter, som genføder til et nyt liv. Overalt
hvor vi forsøger at begrænse andre, ved at holde
dem fast i en fortid eller en skyld; hver gang vi vil
låse andre fast i et bestemt billede eller en »særlig udgave« som de absolut skal bære på - dér forkynder påskemorgen det modsatte: At der altid
er en ny mulighed og et nyt håb for et menneske,
for Gud er altid foran os. Kristus er jo gået i forvejen for os!
Denne påsketro kan give næring til håbet om,
at kærligheden og hjertegløden altid er stærkere
end døden, og at tilgivelsen og glæden overvinder bekymring og frygt og had.

Troen på opstandelsen
indebærer en tro på
at forandringens
mulighed findes!

Det sker i kirken
Musikgudstjeneste »Vi synger påsken ind« onsdag 9. april kl. 19.00
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus efter gudstjenesten
Aftengudstjeneste Skærtorsdag 17. april kl. 19.30
Fællesspisning i Sognets Hus kl. 17.30
Tilmelding senest fredag 11. april til kirkekontoret. Pris: 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
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Sjov Søndag 23. marts
Familiegudstjeneste kl. 10.00
og kirkeopera om Noahs Ark

Søndag 23. marts inviterer Fløng Menighedsråd alle børnefamilier til familiegudstjeneste og Sjov Søndag. Det begynder
kl. 10.00 i kirken, fortsætter med spisning i Sognets Hus og slutter med kirkeopera om
Noahs Ark.
En musikalsk fortælling om glæde og håb
En engel synger - men der er ingen, der lytter. De voksne taler og har alt for travlt med at skændes
- de er helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så Gud bliver vred, og han beslutter at nu
skal jorden vaskes fin og ren.
Men der er én, der er sød! Det er Noah. Han synger og leger, kysser sin kone og krammer sine børn.
Så Noah skal bygge et stort skib - en ark - og bo der med sin familie og alle dyrene i et helt år, indtil
regnen stopper og arken støder på grund.
Noahs Ark er for alle børn fra 0 år og opefter - og det er gratis! Voksne er også velkomne!
Pris for spisning: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn, øl kan købes for 10 kr. og et glas sodavand for
5 kr. Tilmelding på Fløng Kirkes kontor tlf. 46 56 27 49 senest onsdag 19. marts.

Spaghettigudstjenester
i foråret

Børnefamilier i Fløng inviteres til kirkegang og spisning torsdag 6. marts og torsdag 3. april
kl. 17.30 i Fløng Kirke.
Vi samles i kirken kl. 17.30, hvor vi lytter til musik, synger nogle børne-			
venlige 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.
For at deltage i en spaghettigudstjeneste er det nødvendigt med tilmelding. 				
Ring til kirkekontoret senest tirsdag 4. marts, hvis du vil med til spisning				
6. marts - og gerne før! Og ring senest tirsdag 1. april for tilmelding til 3. april.			

3

Af Orla Roed
Jensen

Alle ved, at en forening ikke kan eksistere uden
frivillig arbejdskraft, og det samme gælder det
kirkelige arbejde.

bejdelse og omdeling af »Nyt fra Fløng Kirke».
Og så virker nogle af de frivillige endda inden for
flere områder.

Som en påskønnelse for udført frivilligt arbejde
i det forløbne år havde Fløng Menighedsråd i december måned indbudt hele 50 frivillige medarbejdere til frokost i Sognets Hus. Og det kom vist
som en overraskelse for de fleste, at så mange udfører et frivilligt arbejde ud fra Fløng Kirke.

Også repræsentanter for menighedsrådet deltog i frokosten, hvor sognepræst Britta Raakjær
Vind bragte en tak til de fremmødte på menighedsrådets vegne.

Det drejer sig om frivillige til at sørge for kaffe og
brød til Torsdagscafeen, til at bage kage til Sogneeftermiddagene, til at stå for borddækning og
oprydning m.m. ved Højskoleaftnerne, til madlavning efter Spagettigudstjenesterne, og til at
stå for Filmklub, Litteraturkreds, Lotterikreds
og Kom og Syng Med.

Ninna Tomczyk er en af de 15 omdelere af »Nyt
fra Fløng Kirke«, og det har hun været gennem
6 år. Trods en dårlig fod, problemer med balancen og følgerne efter mislykkede knæ- og hofteoperationer sidste sommer passer hun stadig ruten omkring Fagerbo og Månebakken med 142
husstande, selv om hun for tiden deler den med
en anden. Hun transporterer sig til rutens udgangspunkt i sin handicapbil med automatgear
og håndbetjente bremser og speeder, for så kan
rollatoren være i bagagerummet. -Og en rollator
er nu ikke så tosset en idé, når der skal omdeles
kirkeblade, mener Ninna Tomczyk, -for så kan
bladene opbevares i kurven foran.

Det kom vist
som en overraskelse, at så
mange udfører
frivilligt
arbejde ...
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50 FRIVILLIGE ARBEJDER
UD FRA FLØNG KIRKE

Det gælder også Lægmandslæserne ved
gudstjenesterne, og
dem, der syr på kirkens nye altertæppe, samt dem der
medvirker ved udar-

OMDELER KIRKEBLADE TRODS HANDICAP

lide at male, og det er blevet til en del malerier,
som har været udstillet i Sognets Hus.
- Og hvor længe vil du så blive ved med at omdele
kirkeblade, spørger jeg.
- Så længe, jeg kan, svarer Ninna Tomczyk, som
snart runder de 80. - Min mening er, at man skal
holde sig i gang, og derfor vil jeg gerne fortsætte.
FRIVILLIG MED MANGE OPGAVER
Susanne Bech Jensen er et godt eksempel på, at
en frivillig ved Fløng Kirke kan have mange opgaver inden for det frivillige arbejde. Det er arbejdet med børnene, der står hendes hjerte nær, og i
3 år har hun hjulpet sognemedhjælper Trine May
Knutzen med Babysalmesang i kirken og med de
9-10-årige juniorkonfirmander samt medvirket
ved de månedlige spagettigudstjenester med omkring 30 deltagere. Og så deler hun i øvrigt også
kirkeblade ud og er en af de 15 lægmandslæsere
i kirken.
Jeg møder hende en formiddag i januar efter
Hun begyndte at gå med kirkeblade, samtidig babysalmesangen i kirken, hvor et nyt hold på 9
med, at hun for 6-7 år siden anskaffede sig en mødre med børn mellem 4 og 9 måneder netop
computer og manglede hjælp til
er startet op.
opsætningen og til genopfriskning
- Børn har altid interesseret mig,
af brugen. Den fik hun af lederen
Min mening
siger Susanne. Hun er uddannet
af datastuen på skolen, og da hun
er,
at
man
klinikassistent og sekretær, og har
spurgte, hvad hun kunne gøre til
også haft med børn at gøre i sit job.
skal
holde
sig
gengæld, var svaret: Du kan gå med
Det er bl.a. grunden til, at hun nu,
kirkeblade.
igang...
hvor tiden tillader det, har valgt at
gøre en indsats inden for kirkens
Man skal holde sig i gang
børnearbejde.
Ninna Tomczyk stammer fra Pedersborg ved
Sorø og har med sin økonomauddannelse arbejdet på hospitaler, men senere blev hun også han- Arbejdet her har
delsuddannet og arbejdede på kontor bl.a. i OBS i givet mig en stor
City2 gennem 21 år. Sammen med sin mand Bør- glæde
ge, som hun mistede for 2 år siden, flyttede hun - Juniorkonfirmanind i huset på Jasminvej i 1964. Hans forældre derne bliver hentet
var indvandrede roearbejdere fra Polen - deraf på skolen, fortæller
navnet Tomczyk.
Susanne, - og vi får
Trods skavankerne, hvor hun bruger megen tid en hyggelig lille snak
på genoptræning, klarer hun hus og have selv - på vejen til kirken
blot med lidt hjælp til græsslåning, og i den tid, om noget, de har opder er tilovers, kan hun godt lide at deltage i ar- levet eller noget, de
rangementerne i Sognets Hus, Sogneeftermid- har tænkt på. Og den
dage, Højskoleaftner, Kom og Syng Med, Film- nærhed, vi har til børnene, er en vigtig del af at
klub og Læseklub. Og så kan hun i øvrigt godt have juniorkonfirmander, mener hun.
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(fortsat fra side 5)
- I kirken er det sognepræsten og sognemedhjælperen, der står for en lille andagt, hvor der indgår
sang og historiefortælling samt Fadervor, men
organisten og graveren er også med og kan fortælle spændende historier om kirken, for børn
vil altid gerne høre, om der er noget mystisk ved
kirken. Når vi bagefter går i Sognets Hus til boller og saftevand og synger og leger, er der meget
disciplin, for vi vil gerne holde fast i nogle af de
gamle dyder.

Vi får kontakt med så mange, og det med kontakten synes jeg er spændende. Tit møder jeg mødrene fra babysalmesang i Rema, og jeg møder nye
eller tidligere juniorkonfirmander i byen, når jeg
er ude at gå. Og så er der altid åbne arme, og vi
får os en hyggelig snak. Og det er så berigende.
Jeg nyder det. Det at være frivillig har hjulpet
mig og givet mig en stor glæde, siger Susanne
Bech Jensen.

Sogneeftermiddage
foregår altid om onsdagen kl. 14.30 i Sognets Hus
26. marts: Sygeplejerske, cand. cur. Chirstin Plate 			
om William Heinesens forfatterskab.
Den færøske digter, forfatter, tegner og maler William Heinesen er et
interessant bekendtskab, som man aldrig bliver helt færdig med. Den
danskskrivende forfatter er kendt for bl.a. romanerne »De fortabte
Spillemænd«, »Moder Syvstjerne« og »Tårnet ved verdens ende«. Heinesen har skrevet en række romaner samt novelle- og digtsamlinger.
I dette foredrag vil Chirstin Plate se på Heinesens forfatterskab med
fokus på bl.a. temaer som hans syn på kvinder, alderdom, religion,
tro/overtro og død.

Sangaften

efter Højskolesangbogen
onsdag 7. 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 nødvendig.
Sangaftnerne er bl.a. opstået ud fra
ønsket om at markere Danmarks befrielse 5. maj 1945, men også fordi det er dejligt at synge sammen.
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Højskoleaftner
foregår kl. 19.00 i Sognets Hus
I denne sæson er temaet frihed, fællesskab og demokrati - forholdet mellem den enkelte og fællesskabet! De to sidste foredrag i rækken hedder »Det sansende menneske« og »Mister vi vores fællesskab?«
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 fredagen før mødet.
Tirsdag 4. marts kl. 19.00: »Det sansende menneske« 		
- one man show med musiker og sanger Peter A.G. Nielsen.
Om livsmod, livsglæde og det sansende menneske. Peter A.G. Nielsen
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.
I foredraget fortæller Peter A.G. om sig selv og sin opvækst. Om at være et opmærksomt menneske og om at svare på de udfordringer, som livet byder på.
Tirsdag 1. april kl. 19.00: »Mister vi vores fællesskab?«
Sørine Gotfredsen, præst og forfatter.
Her til lands hylder vi både individ og fællesskab, men de to begreber
kan modsige hinanden!
Det danske individ er efterhånden blevet så formet af velfærd, lighed,
mediekraft og dyrkelsen af familie og tryghed, at det måske kan miste
sans for det fælles.
Vi må spørge, om et stærkt fællesskab ikke kræver, at mennesket står
i forhold til det hellige? Eller om netop kristendommens syn på den
enkelte over for Gud kan bidrage til at svække fællesskabet? Foredraget
forsøger at finde et svar!

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.
Anmodningen skal ske til kirkekontoret i Fløng tlf. 46 56 27 49 senest fredag kl. 11.00. Kirkebil
vil også kunne bestilles til påskedag og pinsedag. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage, der finder sted på onsdage. Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12.00.
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Koncerter i Fløng Kirke
Kielland Friends
Søndag 16. marts kl. 15
Katrine Kielland-Brandt (fløjte), Jørgen Ellegård Frederiksen (klaver/orgel)
Gennem mere end 30 år har Katrine og Jørgen været musikalske venner
og har nydt samspillet.
For få år siden dannede de basisensemblet Kielland Friends for at nyde samspillet med andre musik- venner. Katrine er til daglig solofløjtenist
i Den Kongelige Livgardes Musikkorps, og Jørgen er organist i
Bagsværd Kirke. Med sig har de vennen Peter Halaburt med sin
udtryksfulde obo.
Harmoniorkesteret Conductor
Søndag 6. april kl. 13.30
Orkesteret vil præsentere et alsidigt musikalsk program inspireret af kirkemusik gennem tiderne.
Hele koncerten vil blive ledet af orkesterets
faste dirigent Anne Lind.
Koncerten arrangeres af Conductor, og der er
gratis adgang.

Gudstjeneste
som sognevandring

Bededag, fredag 16. maj finder gudstjenesten sted i forbindelse med en vandretur rundt i Fløng
sogn. Her kan man få skærpet sanserne for foråret og undervejs deltage i en gudstjeneste i det
fri i løbet af den 4½ km lange rute.
Vi begynder på Møllebakken, hvorefter vi vandrer sammen ad stierne til Ny Fløng, til Kirsebærlunden ved Bronzealderen. Herfra videre til Marbjerg, og derfra tilbage til Fløng, hvor vi slutter
i Engvadparken. Hvis vejret tillader, kan vi spise vores medbragte mad sammen dér. Under
vandringen vil der være ophold, hvor sognepræst Britta Raakjær Vind holder gudstjeneste med
både salmesang, prædiken og nadver.
Det står enhver frit for at deltage hvad enten man vil gå, cykle eller transportere sig på anden
måde. Bemærk, at der er gudstjeneste i Fløng Kirke alle søndage året rundt, hvor man kan deltage uden at man behøver at vandre.
Sognevandringen er for alle, der har lyst til at kombinere den åndelige fordybelse med fysisk
aktivitet. Få mere information om tidspunkter og ruteplan i Fløng Kirke, på hjemmesiden eller
hos Britta Raakjær Vind.
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formandens hjørne
En ny pris STIFTSINITIATIVPRISEN er blevet
tildelt Lindehøj Kirke for deres indsats med projekt gestus. (Hjælp til sognets borgere).
Fløng Kirke havde indgivet projekt Bibelske figurer og altertæppe begge projekter med udgangspunkt i frivilliges arbejde og fællesskab. Vores
projekt nåede så langt at vi er blandt de projekter, der blev omtalt i Stifts Magasinet. Et stort til
lykke med dette.
Flere steder i folkekirken bliver det omtalt at det
er svært at få frivillige engageret i større opgaver. Det viser sig heldigvis ikke at være tilfældet
ved Fløng Kirke.

Af formand
Inge Jacobsen

Jeg kunne ønske mig at vi kunne få en debat om
initiativer menighedsrådet fremadrettet kunne
arbejde med. Jeg formoder, at der er baggrund
for og ønsker om at blive spurgt til råds og blive
involveret i lignende projekter. Har du tid og lyst
til at deltage i debat så modtager jeg gerne henvendelser.

Husk at melde dig som indsamler
til Folkekirkens Nødhjælps indsamling

Søndag 9. marts sætter Folkekirkens Nødhjælp og Fløng Kirke igen alle sejl
til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige sogneindsamling. Bemærk, at der denne søndag er morgengudstjeneste kl. 9.00 ved
provst Steffen Ringgaard Andresen. Meld dig som indsamler til Arne på
tlf. 46 56 24 15 eller på mail: abkr@webspeed.dk

Fløng Kirkes Filmklub
Klubbens formål er at vise et antal kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker gode etiske, sociale,
kunstneriske og kristne værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. Filmaftnerne foregår i Sognets Hus den første mandag i måneden kl. 19.00:
3. marts og 7. april. Henvendelse vedrørende medlemskab af filmklubben sker til Arne Kristiansen
tlf. 46 56 24 15, Rud Werborg eller Bente Justesen tlf. 46 56 23 17

Menighedsrådsmøder

Læsehesten

I den kommende periode holder Fløng Menighedsråd offentlige møder den 18. marts, den
30. april og den 20. maj, alle dage kl. 19.00
i Sognets Hus.

Vi mødes i Sognets Hus den 3. mandag i måneden fra kl. 16.15 - 17.45, hvor vi diskuterer
en bog, som man i fællesskab har udvalgt. Nærmere oplysninger: Kirsten Jensen, tlf. 46564141.

Kom og syng med

Litteraturkredsen

Fællessang efter højskolesangbogen og andre
sangbøger mandag 10. marts og mandag
14. april kl. 14.30 – 16.00. Deltagerprisen er
sat op til 20 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

mødes som sædvanlig den tredje onsdag i
hver måned kl. 14.30. Henvendelse kan ske
til Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61 .
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Udsmykning af Sognets Hus
af billedkunstner Lene Enghusen
Første søndag i advent var der
festgudstjeneste i Fløng Kirke,
og i forbindelse med en efterfølgende kirkefrokost, fernisering
af en ny udsmykning af kontorerne i Sognets Hus.
Billedkunstner Lene Enghusen har fortalt om
udsmykningen:
Fløngs smukke kirke, den velholdte kirkegård og
det flotte Sognets Hus udgør en treenighed, som
fik mig til at tænke på treenigheden Faderen,
Sønnen og Helligånden i form af tallet 3. Derfor
er alle mine værker udført i 3 dele eller deleligt
med tallet 3 og desuden fyldt med symboler.
Den lange gang
Gangarealet er udsmykket med glasplader, som
hører sammen tre og tre. De hviler alle på birketræsøjler, og alt det birketræ, som Lene har benyttet i sine værker, er fra kirkegården, hvor der
blev fældet et birketræ.
De atten glasplader er alle inddelt i tre zoner:
Nederst ser man symbolet for vand (Fløng = flo
= vandsamling, vand som livets kilde, vand som
fostervand = den nye generation).

I midten ses de liturgiske farver: rød, grøn og violet, som bruges i kirken for at markere forskellen på de forskellige perioder i kirkeåret. Over
de liturgiske farver er der en masse små figurer,
som symboliserer menigheden.
Øverst ser man forskellige symboler: 1) omrids
af Sognets Hus - symbol for kirken - symbol for
husene omkring kirken. 2) Adam (et figenblad) et æble - Eva (et figenblad). 3) tro - håb – kærlighed. 4) Guds Ord/Bibelen - præsten - nadveren.
5) dåben - ægteskab/familie - døden. 6) De hellige tre konger.
For enden af gangen, ud for organistens kontor,
ser man et digitalfoto, som er i seks dele, trukket
på lærred. Billedet viser glasrør i forskellige farver fra Murano, glasøen ved Venedig. På en æstetisk måde giver billedet en glad stemning, som er
god i hverdagen.
Kirkekontoret har vand som tema
Bag skrivebordet er der et billede af et vandfald
fra Sydafrika, som er sammensat af to plader
med akrylfarve på lærred. Derover er der et digitalfoto i mat akrylglas med samme tema, således
at billedet får en slags 3D virkning. På den modsatte væg er også et digitalfoto i akrylglas, i tre
dele, også af et sydafrikansk vandfald.
Desuden er der et relief i hvidt, med de symboler,
som også ses på gangen. Dette billede er en gave
til Sognets Hus. På væggen ved siden af skrivebordet ser man tre konsoller samt to kunstbokse. Meningen er, at kordegnen selv kan vælge dag
for dag, hvad hun gerne vil se på: 1) tre skulpturer med temaet »hjælpende hånd«. 2) digitalfotos i objektrammer med vand i de liturgiske
farver. 3) glasskulpturer i de liturgiske farver på
birketræ.
Graverens kontor
Bag skrivebordet hænger tre konsoller med hver
en glasskulptur i liturgiske farver. På billedet tv.
ses en af de tre konsoller. Overfor ser man tre
digitalfotos af spor, trukket på aluminiumspla-
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Fakta
Lene Enghusen er født i København og opvokset i
Helsingør. I 1987 rejste Lene til Köln i Tyskland og
blev i 1990 tysk gift. Lene er uddannet folkeskolelærer og har været bankansat i Tyskland. Siden begyndelsen af 1990’erne har Lene arbejdet med fotografi og fra 2002 kom maleri og siden installation
og skulptur til. Lenes spektrum er bredt og hendes
glæde ved at eksperimentere stor.

der, som derefter er blevet malet over med tynd
akrylfarve i de liturgiske farver. Sporene er valgt
som symbol for den vej, vi har gået, den vej vi går
og den, vej vi skal gå. På den tredje væg ved døren
er der en billedreol, hvor der står tre digitalfotos,
trukket på aluminium, med billeder af forskellige redskaber, som graveren bruger. Disse fotos
er også overmalet med tynd akrylfarve.
I foyeren hænger to billeder, som er en gave til
Sognets Hus. Her er birketræsskiverne anbragt i
et abstrakt mønster i hvide objektrammer

Torsdagscaféen - et godt mødested
Torsdagscaféen er så populær, at det begynder at knibe med pladsen. Men deltagerne ønsker stadig at
blive i Foyeren - her er så hyggeligt, siger de. Formand for Møde-og Aktivitetsudvalget Ole Nygaard,
bakker dem op.
»Så længe der er plads, vil vi helst være i Foyeren«, udtaler Ole Nygaard. »Vi har været inde på at
anskaffe flere borde og stole, men synes alligevel, at der skal være god plads, når man træder ind i
Foyeren. Bliver vi mange flere, kan vi flytte ind i Store Sal. Men foreløbig går det, for vi har fået 3
ekstra caféstole«. Torsdagscaféen er tænkt som et uforpligtende mødested, hvor alle kan komme
og få en snak over en kop kaffe hver torsdag formiddag kl. 10.00 – 12.00. Der er ingen tilmelding
og det er frivillige, der brygger den gratis kaffe og smører ostemadder. Torsdagscaféen er åben
hver torsdag indtil 19. juni, dog ikke Skærtorsdag 17. april og Kr. Himmelfarts dag 29. maj.

Orientering om konfirmationer i Fløng kirke 2015
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2015 er:
Søndag 26. april (forbeholdt 8.b Fløng skole) · Bededag 1. maj (forbeholdt 8.a Fløng
skole) · Søndag 3. maj(kan vælges frit af alle fra 8.a og b, samt fra andre skoler).
Tilmelding til konfirmation 2015: Tilmelding sker ved at konfirmanden kommer med én af
sine forældre onsdag 4. juni i Sognets Hus, Fløng Byvej 16. Man kan vælge mellem at komme
enten kl. 16.00, eller kl. 17.00. Sognepræst Britta Raakjær Vind giver en fælles orientering.
Tilmeldingsblanket skal udfyldes og afleveres. Tilmeldingsblanket og information fås på Fløng
Kirkes hjemmeside www.floengkirke.dk
Med venlig hilsen sognepræsterne Finn Risum og Britta Raakjær Vind
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Gudstjenester
Marts

Søndag 2. marts kl.10.00
Fastelavns søndag. Familiegudstj.
ved Britta Raakjær Vind.
Tøndeslagning, fastelavnsboller
og kaffe.
Torsdag 6. marts kl. 17.30
Spaghettigudstj. Finn Risum
Søndag 9. marts kl. 9.00
1. søndag i fasten
Morgengudstjeneste uden nadver
Steffen Ringgaard Andresen
Sogneindsamling
Søndag 16. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten. Finn Risum
Søndag 23. marts kl. 10.00
Familiegudstj. Sjov Søndag med
spisning og kirkeopera
Britta Raakjær Vind
Søndag 30. marts kl. 10.00
Midfaste. Britta Raakjær Vind

April

Torsdag 3. april kl. 17.30
Spaghettigudstj. Finn Risum
Søndag 6. april kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
Finn Risum
Onsdag 9. april kl. 19.00
Vi synger påsken ind
Musikgudstjeneste
Kaffebord og lotteri

Palmesøndag 13. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Skærtorsdag 17. april kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Britta Raakjær Vind
Langfredag 18. april kl. 10.00
Finn Risum
Påskedag 20. april kl. 10.00
Festgudstj. Britta Raakjær Vind
2. påskedag 21. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Søndag 27. april kl. 10.00
1. s. e. påske. Finn Risum

Maj

Søndag 4. maj kl. 10.00
2. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Søndag 11. maj kl. 10.00
3. søndag efter påske. Finn Risum
Fredag 16. maj kl. 9.30
St. Bededag. Sognevandring.
Britta Raakjær Vind
Omtale side 8
Søndag 18. maj kl. 10.00
4. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Søndag 25. maj kl. 10.00
5. s. e. påske.
Torsdag 29. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfart. Finn Risum
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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

