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Af sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Kampen mellem
karneval og faste

I maleriet »Kampen mellem karneval og faste« af Pieter Bruegel den Ældre (1559) vises modsætningen mellem karneval og faste ved de to kæmpende personer i billedets forgrund; den overvægtige person, som rider
på en vintønde repræsenterer karnevallet og den magre kvinde på stolen repræsenterer fasten.
På maleren Pieter Brueghels tid i 1500-tallet var
der en modsætning mellem karneval og faste.
Det kan vi se på maleriet. Karneval handlede om
fest og vellevned, mens faste handlede om det
modsatte: at sulte, eller i hvert fald undlade at
spise kød. Oprindeligt er karneval de dage, der
strakte sig fra Fastelavns søndag til Askeonsdag.
Ordet »karneval« kommer af italiensk carnevale,
der kan tolkes som carne vale, »farvel til kød«,
inden den lange fastetid begynder. Tanken er, at
man slår sig løs, fester og spiser god mad, inden
man skal begynde på fasten, hvor man både skal
afholde sig fra god mad og fest. Det festlige københavnske karneval, hvor man danser i gaderne
til samba-rytmer, har arrangørerne henlagt til
Pinsen, fordi man formoder at vejret så vil arte
sig bedre til udendørs dans.
Hvorfor faste?
Når det første slag på tønden giver et højt smæld,
så er vi i gang. Det er fastelavn…
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Men hvorfor holder vi egentlig fastelavn, og hvad
betyder ordet? Fastelavn er en fordanskning af
det tyske ”Fastelabend”, den sidste aften inden
fasten. Fasten er den periode i kirkeåret, hvor
man forbereder sig til den største festdag: påskedag. Fasten varer 40 dage fra askeonsdag til
påskedag.
I den katolske kirke er Askeonsdag den første
dag i fasten, hvor præsten symbolsk strør aske,
eller hvor kirkegængerne får tegnet et kors af
aske i panden. Asken bruges her som symbol på
ydmyghed og bodfærdighed, jf. udtrykket »klædt
i sæk og aske«. Fasten er fra gammel tid den periode, hvor de kristne lod være med at feste og
at spise kød, for at mindes Jesu lidelse og død.
Påskedag kunne man igen begynde at feste, for
da opstod Kristus fra de døde!

Fløng Kirke
får nyt altertæppe

Af Orla Roed
Jensen

Nu er det sidste sting taget på kirkens nye altertæppe, som en kreds af damer med tilknytning til Fløng
Kirke har syet på gennem de sidste 3-4 år. Altertæppets 3 dele er herefter blevet spændt ud og syet
sammen hos Selskabet for Kirkelig Kunst, og når et
særligt underlag er lagt i kirken, vil det nye tæppe
blive lagt på, formentlig ved påsketid.
Gammelt tæppe slidt efter 50 år
Allerede ved kirkesynet i 2005 konstaterede menighedsrådet, at det gamle altertæppe visse steder var ved at være slidt. Tæppet blev i 1965-66
syet af nogle damer fra sognet med assistance
fra nu afdøde sylærer og garnhandler Aase Børresen, der havde forretning på hovedgaden i Hedehusene. Udgifterne blev dækket af en anonym
giver, og altertæppet blev taget i brug i juni 1968
efter at alterbordet var blevet renoveret.
Det var så ved kirkesynet for 10 år siden, at menighedsrådet besluttede at begynde at afsætte
penge på budgettet til et nyt tæppe, idet lederen
af Selskabet for Kirkelig Kunst havde oplyst, at
et nyt altertæppe ville koste omkring 150.000
kr., hvis de skulle sy det. Og man havde dengang
ingen forventning om, at der kunne findes frivillige til så stort et projekt.
Blå bølger og
gylden midterkrans med fisk
Det lykkedes faktisk at finde 8 damer, som ville
påtage sig opgaven, hvorefter kirkeværge Preben
Stub kontaktede den kendte kunsthåndværker og
farvespecialist Kirsten Kamadula, som nogle år
forinden havde været konsulent ved farvesætningen, da kirkens stolerækker skulle males og føres
tilbage til de oprindelige farver. Hun fandt frem
til det smukke mønster, som menighedsrådet
godkendte. Hun var med ved igangsættelsen af
projektet og har siden tilset arbejdet et par gange.

Det færdigsyede tæppe, fotograferet
hos Selskabet for Kirkelig Kunst.
Hvor det gamle tæppe er holdt i blå og gråblå
farver, er farverne på det nye mørkere grønne
og blå, og de mørke farver brydes smukt af den
gyldne midterkrans af fisk. Bølgerne kan være
et symbol for vandet – dåbsvandet og fiskene et
symbol på Jesus Kristus, idet forbogstaverne til
Jesus Kristus Guds Søn Frelser, ICHTHYS, netop
betyder »fisk« på hebræisk, og tegningen af fisken var brugt som symbol hos de første kristne.
Der ligger et kæmpearbejde bag det færdige altertæppe, og menighedsrådsformand Inge Jacobsen siger, at det har været en god oplevelse
for alle at deltage. For at bevare et minde om det
gamle tæppe, foreslår hun, at en del af tæppet
anvendes til ombetrækning af klaverbænken i
Sognets Hus.
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Af Orla Roed
Jensen

Britta Raakjær Vind
har 25-års jubilæum

Som engageret sognepræst er hun kendt af de fleste
i Fløng sogn. Som leder af Sogneeftermiddage og
Højskoleaftner. Som underviser af konfirmander og
juniorkonfirmander. Og som den lyttende præst, der
altid giver sig god tid ved samtaler i forbindelse med
dåb, bryllup og begravelse.
For Britta Raakjær Vind er søndagens gudstjeneste
en væsentlig del af præstegerningen, og hun lægger
vægt på altid at være godt forberedt.
Og så har hun også haft overskud til at være tillidsrepræsentant for sine præstekolleger i provstiet og
til at tage til Irak som flyverpræst.
Den 1. april har hun været sognepræst i Fløng i 25 år.
Mynsters præstegård
Britta Raakjær Vind er opvokset i en gammel historisk præstegård i Spjellerup ved Fakse, hvor
hendes far var præst i Danmarks første 4 sogns
pastorat. Her i præstegården havde den kendte
præst J.P. Mynster boet og virket først i 1800-tallet, før han blev Sjællands biskop.
-Min mor er født i Kina, hvor min morfar og
mormor var missionærer, uddannet henholdsvis
havebrugskandidat og sygeplejerske, fortæller
Britta Raakjær Vind. -Dem har jeg kendt, og de
har været med til at præge mig.

Det var spændende at flytte til Københavns centrum, hvor undervisningen fandt sted, og jeg var
heldig at få et værelse lige i nærheden, i KFUK´s
bygning i Store Kannikestræde. De første år tjente jeg lidt ved at være kirkesanger i en af min fars
kirker, og det kunne næsten betale huslejen. I
ferierne havde jeg job som hjemmehjælpervikar.
Efter nogen tid begyndte jeg at involvere mig i
det civile KFUK-arbejde.
Ægteskab og barn

Et liv i KFUK
-Som barn og ung var jeg KFUK-spejder og senere patruljefører, hvor jeg var med til at holde
aftensang på spejdermøderne. Det har nok været
medvirkende til den beslutning, jeg traf i mit sidste gymnasieår om at læse teologi på universitetet. Jeg tænkte, at hvis kristendommen og bibelhistorierne fortsat skulle gives videre, så var der
nogen, der skulle gøre det, og det kunne da godt
være, det var mig.
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Året efter mødte jeg Jens, der læste til ingeniør,
og siden giftede vi os, og flyttede ud på Østerbro,
hvor vi blev viceværter og fik en lejlighed i Sions
kirkes menighedshus. På den måde lærte vi kirke- og menighedslivet i et rigtigt københavnsk
sogn at kende.
Da Jens var færdig med sit studium, fik vi Rasmus. Peter kom først til, efter at vi var flyttet til
Fløng.

Et godt sted at være præst
Da Jørgen Bruun rejste fra Fløng i 1989, blev der
en stilling ledig. Den søgte jeg, bl.a. fordi det lå
godt i forhold til Jens’ arbejde. Jeg havde fået
at vide, at det var et godt sted at være præst, og
det blev bekræftet ved det første møde med menighedsrådsformand Kaj Gormsen, hvor vi sad i
køkkenet i det gamle Sognets Hus.
Jeg var så til prøveprædiken i februar 1990, hvorefter det blev besluttet, at jeg skulle have stillingen. Jeg blev indsat Skærtorsdag den 12. april,
efter at være blevet ordineret den 1. april i Helsingør Domkirke af biskop Johannes Johansen.
Så var det bare lige på. Det gik over stok og sten.
25 år! Jeg forstår det stadig ikke helt. Men jeg må
jo tage til efterretning, at flere og flere af dem,
som jeg dengang døbte, i dag kommer for at få
døbt deres børn, ligesom jeg har viet rigtig mange af mine gamle konfirmander.
Jeg kunne mærke, jeg kom til et sted hvor der var
et godt kirkeliv. Noget af det, der gør Fløng til et
særligt sted at være præst, er, at der er så mange,
der involverer sig i det frivillige arbejde ved kirken, men også i selve gudstjenesterne. F.eks. er
lægmandslæsningerne noget helt særligt, som er
med til at vise, at gudstjenesten er noget, som
menighed og præst er fælles om.
Pulsslaget i sognets kirkeliv
Jeg går op i at vælge salmer, så de både er gode og
passer til dagens tekster. Salmerne er en utrolig
vigtig – og meget levende - del af vores kultur, så
vi skal helst både synge de »gode gamle« salmer,
samtidig med at vi får lært de mange nye, gode
salmer, som mange efterhånden har taget til sig.
I Fløng har vi været priviligerede, da vi altid har
haft gode medarbejdere til at gennemføre gudstjenesten.
I mit præsteliv fylder gudstjenesten meget, og
jeg opfatter den som pulsslaget i sognets kirkeliv - sammen med de kirkelige handlinger som
dåb, bryllupper, begravelser og bisættelser - og så
konfirmanderne. Det er de primære ting. Det er
jo det, der er rygraden i mit arbejde som præst,
selvom jeg i ugens løb bruger tid på utrolig mange andre opgaver, som melder sig. Det betyder

Fra indsættelsen i Fløng Kirke
meget for mig, at der er tid nok til at mødes med
mennesker der kommer til dåbs- og begravelsessamtaler.
Igennem årene er der blevet skabt en god kontakt
mellem kirken og børnene. Det er sket i samarbejde med menighedsrådet, hvor vi indførte juniorkonfirmander, hvilket også kunne lade sig
gøre, fordi vi fik en sognemedhjælper, som siden
har været med til at udbygge kirkens arbejde for
børn og børnefamilier betydeligt.
Folk er almindeligvis meget positive over for
kirken, og jeg oplever, at mange er særlig stærkt
knyttet til Fløng Kirke. Her vil de døbes, giftes og
begraves. Udadtil kan folk ofte være blufærdige
med at »reklamere« med deres tro, men det sker
alligevel jævnligt, at nogen fortæller mig, at de
hver dag beder deres Fadervor.
Højt aktivitetsniveau
Det var en meget vigtig begivenhed, - også for
mig som præst - at det lykkedes at få bygget
det nye Sognets Hus. I menighedsrådet brugte
vi utrolig mange kræfter igennem mange år på
dette projekt, og nu kan vi så se kirkens arbejde
folde sig ud i den nye ramme. En stor del af det
sker ved hjælp af de mange frivillige. Det er glædeligt, at der er så mange, der har ideer til noget,
og som så vil være med til at gennemføre det.
Fløng kirke har et meget højt aktivitetsniveau,
og det er kun muligt fordi så mange mennesker
vil være med til at gøre en indsats for det.


fortsættes næste side
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Et af mine hjertebørn er sogneeftermiddagene,
som jeg ser som et diakonalt arbejde – også gerne med lidt indhold. Og hvor har vi haft mange
gode sogneeftermiddage gennem årene! Et andet er Højskoleaftnerne, hvor vi mod lidt betaling byder på en række foredrag over et bestemt
tema med forudgående spisning. Siden jeg forelagde ideen for menighedsrådet for en del år siden, er de blevet en fast tradition. Livsoplysning
efter grundtvigsk tradition, vil jeg kalde det,
hvor vi er optaget af at forbinde kirke og kristendom med noget af dét, som ellers rører sig i samfundet, så der bliver sat en samtale i gang, siger
Britta Raakjær Vind.
Feltpræst og tillidsrepræsentant
Mange spændende og tidskrævende opgaver har
Britta Raakjær Vind haft gennem årene, og hun
har aldrig skånet sig selv, når noget skulle gennemføres. Alligevel fik hun overskud til at være

feltpræst, eller flyverpræst, som det hedder inden for Flyvevåbnet. Det var hun igennem 14
år, hvor hun blandt andet oplevede at blive den
første kvindelige flyverpræst, der blev udsendt.
Det var i 2007, hvor hun var i Irak i 2½ måned
sammen med et helikopterdetachement. Og hun
er glad for, at hun gjorde det, selv om det var en
barsk oplevelse både for hende og for familien.
På 17. år er hun tillidsrepræsentant for sine præstekolleger i Høje-Taastrup provsti. En opgave
på tværs af sognene, hvor hun både er engageret
i fagpolitik og i samtalen om, hvordan folkekirken og samarbejdet skal fungere i provstiet.
På trods af præstens travlhed skal der nu være
tid til at fejre jubilæet. Det sker søndag den 12.
april med en festgudstjeneste i Fløng Kirke kl.
10, hvor også biskop Lise Lotte Rebel deltager,
og med en efterfølgende reception i Sognets
Hus, hvor alle er velkomne.

sogneeftermiddage
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
11. marts: Pastor emeritus Flemming O. Nielsen: Chagall
– livsunderet i farvens glød. Om Chagalls billedunivers.
Chagalls billedunivers var en medvirkende årsag til, at Flemming O. Nielsen i en årrække var præst i Nice på Côte d’Azur.
Chagall var rundet af den østeuropæiske jødedom. Som ung
russer og modernistisk kunstner engagerede han sig i den russiske revolution, men udvandrede til Frankrig, hvor han før
1. verdenskrig var blevet kunstnerisk genfødt i mødet med farver og former hos van Gogh,
Gaugain, Matisse og Picasso.
15. april: Forfatter, journalist og samfundsdebattør Gretelise Holm:
Jesus, pengene og livet.
Denne eftermiddag handler om Gretelise Holms erindringer,
der udkom som bog med ovennævnte titel. Erindringerne
handler om barndommen. Gretelise Holm, som blev født 1946,
og skildrer sine første 25 leveår. Der har ellers været nok at
klynke over i hendes ludfattige barndomshjem i det sydlige Jylland: 10 børn, heraf otte levende og to døde, satte hendes mor,
kaptajn i Frelsens Hær, i verden på blot 15 år. Erindringsbogen:
»Jesus, pengene og livet« udkom på Teli Media i 2012.
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Højskoleaftner
Tema: Dig og mig og Bibelen. Bibelen har stor betydning i dag som en væsentlig del af vores kulturarv.
Dens fortællinger handler om mennesket og Gud. Vi må altid læse Bibelen ind i vores egen tid, og ved
forårets højskoleaften handler det om Bibelen og det onde.
»Gud må forsvare sig selv!«,
Jakob Wolf, lektor i teologi
tirsdag 17. marts kl. 19.00
Det ondes realitet har til alle tider været en anfægtelse for menneskets tro på Gud. Hvis Gud,
der er almægtig og god, eksisterer, hvordan kan
det onde så eksistere?
Sygdomme, død, ulykker og utrøstelige tab, som
ingen mennesker har ansvaret for, rammer os
ind imellem. Hvis det er rigtigt, at Gud er den almægtige skaber – så må det onde være Guds ansvar. Gud fører sig ellers frem som den gode og
barmhjertige, så hvordan hænger det lige sammen?
Jakob Wolf fortæller om Bibelens bud på Guds ansvar for det onde, blandt andet ud fra Jobs Bog
i Det Gamle Testamente.
Tilmelding til spisning kl. 18.00 til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest fredagen
før mødet.

Koncerter
foregår søndage kl. 15.00
Søndag 1. marts: Det Kongelige Kapels Strygekvartet
og Lars Hastrup.
Helt ekstraordinært og eksklusivt er det lykkedes at få dette
ensemble til Fløng, som allerede blev annonceret i »Nyt fra
Fløng Kirke« sidst. Giv dig selv denne enestående oplevelse i
kirken.
Søndag 15. marts: Sacred Music Quartet
Med en meget unik sound tager Sacred Music Quartet udgangspunkt i jazztraditionen og bryder de konventionelle
grænser ned. Gruppen skaber en original, frisk og unik sound
med en dyb musikalsk og emotionel gennemslagskraft. Musikalsk blandes salmer & jazz, med rytmer fra verdensmusikken
og elementer fra den moderne kompositionsmusik. Med fokus på spontanitet og kommunikation, leverer Sacred Music Quartet en spændende musikalsk rejse i tid og rum.
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Børn & Unge
Familiegudstjeneste og Sjov søndag
Søndag 22. 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 teaterforestilling om Tornerose.
Tornerose
Dette er en historie om Tornerose. Den stakkels pige, der måtte
sove i hundrede år - bare fordi hun havde en far, der kun havde
12 guld-tallerkner.
En historie om de perfekte vuggegaver og en forbandelse. Om de
voksnes forventninger og om lysten til at være sig selv.
Tornerose er for børn fra 7 år og opefter – og forestillingen er gratis! Maden skal du selv betale. Det koster 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 18. marts.

Spaghettigudstjenester
– nu igen om tirsdagen
Den første spagettigudstjeneste i det nye år blev afholdt
tirsdag 3. februar.
Her i foråret inviteres børnefamilier i Fløng til
gudstjeneste og spisning tirsdag 3. marts
og tirsdag 28. april fra kl. 17.30
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.
Pris pr. voksen 20 kr., børn 10 kr. – for en hel
familie 50 kr. Efter spisningen er der børne
aktivitet indtil aftensang og godnat
kl. 19.00.
For at deltage i en spagettigudstjeneste er det nødvendigt med
tilmelding. Ring til kirkekontoret
på tlf. 46 56 27 49 senest fredagen
før.
Kirkekontoret er åbent kl. 10-12
mandag, tirsdag, onsdag og fredag,
men lukket torsdag.
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babysalmesang
Såfremt der er interesse for det, kan
endnu et hold oprettes med start
14. april kl. 10.00 i Fløng Kirke.
Kontakt sognemedhjælper Trine
May Knutzen, tlf. 46 56 42 47,
sognemedhjaelper@floengkirke.dk

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 finder sted
den anden og fjerde mandag i hver
måned fra kl. 9.45 til kl. 12.00. Næste gang 9. marts, 23. marts, 13.
april, 27. april og 11. maj. Legestuen holder lukket i juni, juli og
august og starter igen i september.
Vi synger, leger og fortæller og spiser vores medbragte mad sammen.
Kontaktperson Elsa Zachariasen tlf.
46 56 14 56.

Konfirmander 2015
Konfirmation 26. april kl. 10.00
ved Finn Risum
• Maria Rose Braune
• Alexander Michael Lander Brun
• Noah David Størup Hansen
• Josephine Baagøe Jensen
• Sarah Ree Lindholt
• Kathrine Kusk Pedersen
• Emil Dines Schlünssen
• Emil Dose
Konfirmation i Fløng kirke
Bededag 1. maj 2015 kl. 9.30
• Jonathan Hansen
• Mads Vinther Edvardsen
• Søren Christian Nørgaard van Hauen
• Oscar Ortega Vestersten
• Nicolas Guldberg Holm
• Mikkel Kjær Hansen
• Lucas Jacobsen Aalsing
• Magnus Fog Bjørnlund
Konfirmation i Fløng kirke
Bededag 1. maj 2015 kl. 11.30
• Elena Maria Aldenborg Mitsopoulos
• Freja Sejrup Olsen
• Lea Blicher Wildenradt
• Sara Louise Karll
• Emilia Gjurup Kristensen
• Emma Baltzer Strube
• Line Milo
Konfirmation 3. maj kl. 10.00
• Dennis Kousholt Østerbye

Tilmelding
til konfirmation
i Fløng kirke 2016
Onsdag 27. maj i Sognets Hus
kl. 16.00 og kl. 17.00
Tilmelding sker ved at konfirmanden kommer med
én af sine forældre enten kl. 16.00 eller kl.17.00.
Tilmeldingsblanket skal udfyldes og afleveres, og
sognepræst Britta Raakjær Vind giver en fælles orientering. Tilmeldingsblanket og information fås på
Fløng Kirkes hjemmeside www.floengkirke.dk Man
kan vælge at komme enten kl. 16.00 eller kl. 17.00.
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2016 er:
Søndag 17. april (forbeholdt unge fra 8.b Fløng
skole) Bededag 22. april (forbeholdt unge fra 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).
Med venlig hilsen
sognepræsterne Finn Risum og Britta Raakjær Vind

Det sker i kirken
Musikgudstjeneste »Vi synger påsken ind« onsdag 25. marts kl. 19.00
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus efter gudstjenesten
Aftengudstjeneste Skærtorsdag 2. april kl. 19.30
Spisning i Sognets Hus kl. 17.30. Tilmelding senest 27. marts til kirkekontoret, tlf. 46 56 27 49.
Pris: 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Festgudstjeneste pinsedag kl. 10.00, morgenkaffe kl. 9.00 i Sognets Hus
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Formandens hjørne
Kirken er et fælles projekt:
Frivillige, ansatte og menighedsråd.
Af formand
Inge Jacobsen
Hvor bevæger vi os hen?
Skal vi have en fælles debat
om vores mål for vort kirkeliv?
Vi kan debattere hvilken verden, vi egentlig skal
være kirke i, og hvad skal vores mål være for kirkelivet i Fløng Sogn og hvor skal det føre os hen.
Jeg mener, vi gennem en debat med oplæg kan
nå frem til fælles mål, visioner og ønsker til, hvad
menighedsrådet kan tage stilling til og arbejde
videre med.

Kom og syng med
Fællessang efter højskolesangbogen og
andre sangbøger mandag 9. marts og
mandag 13. april kl. 14.30-16.30.
Tilmelding ikke nødvendig.

Litteraturkredsen
mødes onsdag 18. marts og onsdag 22.
april begge dage kl. 16.30-19.00
Henvendelse kan ske til Bente Gormsen
tlf. 46 56 09 61

Har Du/I interesse for en sådan debat, ret da
venligst henvendelse til formanden for menighedsrådet.

Møder
I den kommende periode holder Fløng Menighedsråd offentlige møder 18. marts,
22. april og 20. maj, alle dage kl. 19.00
i Sognets Hus. Der er adgang til at overvære
det åbne møde.

Fløng Kirkes
Filmklub
Filmaftnerne foregår i Sognets Hus den første mandag i måneden kl. 19.00: 2. marts
og 20. 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.

Læsehesten
mødes 17. marts, 21. april og 19. maj
kl. 16.00-17.30. Henvendelse til Anne
Marie Ørvig, tlf. 40406481

Kirkebil til Fløng Kirke og Sognets Hus
Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til
Fløng Kirke, kan der til gudstjenesten den første søndag i hver måned 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

Sangaften efter Højskolesangbogen
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onsdag 6. 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 opstået fra ønsket om at markere Danmarks befrielse 5. maj 1945, men også
fordi det er dejligt at synge sammen.

Husk at melde dig som indsamler til
Folkekirkens Nødhjælps indsamling
Indsamlingsleder Ralph Dänhardt siger med et glimt i øjet: »Meld dig som indsamler, eller sørg for at være hjemme den 8. marts og hav pengene parat.
Alternativt send et beløb via mobile pay eller swipp 50 90 40 40«.

Reception - 25 års jubilæum
I anledning af at Britta Raakjær Vind har været sognepræst i Fløng i 25 år
inviteres til reception efter gudstjenesten
søndag 12. april kl. 10.00 i Fløng kirke
Prædikant er Britta Raakjær Vind
Biskop Lise-Lotte Rebel deltager i gudstjenesten.
Alle er velkomne både i kirken og til receptionen.
Fløng Menighedsråd

Pinse og Picnic - Gudstjeneste i det fri!
2. pinsedag 25. maj kl. 11.00 i Præstegårdshaven i Høje Taastrup, Præstegårdsvej 3
(10 minutters gang fra Høje-Taastrup station)

Fællesgudstjeneste i Høje Taastrup Provsti, hvor jazzkvartetten Boogaloo Brothers medvirker
sammen med et stort kor, som består af mange forskellige børnekor fra kirker i hele provstiet.
Medbring tæppe og picnickurv eller køb pølser og kage på stedet. Der er stole for dem, der har
behov for det. Fløng kirke er med i denne fællesgudstjeneste 2. pinsedag.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Høje Taastrup kirke.
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Gudstjenester
Marts

Søndag 1. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 3. marts kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 8. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Finn Risum
Søndag 15. marts kl. 10.00
Midfastesøndag
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. marts kl. 10.00
Mariæ Bebudelsesdag.
Familiegudstjeneste
og Sjov Søndag
Britta Raakjær Vind
Onsdag 25. marts kl. 19.00
Vi synger påsken ind
Musikgudstjeneste
Kaffebord og lotteri
Søndag 29. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Finn Risum

April

Skærtorsdag 2. april kl. 19.30
Aftengudstjeneste
med nadver
Finn Risum
Langfredag 3. april kl. 10.00
Stille gudstjeneste uden nadver
Britta Raakjær Vind
Påskedag 5. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
2. påskedag 6. april kl. 10.00
Finn Risum

Søndag 12. april kl. 10.00
1. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind
Menighedsrådet afholder efterfølgende reception i anledning af
Britta Raakjær Vinds 25-års jubilæum.
Søndag 19. april kl. 10.00
2. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind
Søndag 26. april kl. 10.00
3. søndag efter påske
Konfirmation ved Finn Risum
Tirsdag 28. april kl. 17.30
Spagettigudstj. ved Finn Risum

Maj

Fredag 1. maj St. Bededag
kl. 9.30 og 11.30: Konfirmation
Britta Raakjær Vind
Søndag 3. maj kl. 10.00
4. søndag efter påske
Konfirmation ved Britta Raakjær Vind
Søndag 10. maj kl. 10.00
5. søndag efter påske
Finn Risum
Torsdag 14. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag
Britta Raakjær Vind
Søndag 17. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind
Søndag 24. maj kl. 10.00
Pinsedag. Morgenkaffe kl. 9.00
Festgudstj. ved Britta Raakjær Vind
Mandag 25. maj kl. 11.00
2. pinsedag. Fælles friluftsgudstj.
i Høje Taastrup Præstegårdshave
Søndag 31. maj kl. 10.00
Trinitatis Søndag. 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

