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DEN »SKØRE« JULEFEST
Julen er en mærkelig fest. Den
er en blanding af
mange
forskellige
elementer, fra forskellige kulturer, som igen
er opsamlet igennem epoker, der har været vidt forskellige – og som har baseret sig på forskellige grundsyn på livet. Julen fejres heller ikke på
samme måde globalt set – og den har heller ikke
de samme gennemgående navne, som eksempelvis Pinse og Nytårsaften, der mere eller mindre
hedder det samme verden over.
I Danmark kalder vi højtiden »Jul«. I England
siger de »Christ-mass«, i Tyskland: »Weinacht«,
i Frankrig: »Nôel« osv. Den fejres heller ikke på
samme måde i de forskellige lande. Mange steder fejres dagen d. 25. december og i dagtimerne
(England, USA m. fl. Lande) - i modsætning til
eksempelvis i Danmark, hvor højdepunktet jo er
den 24. december om aftenen.
Herhjemme er højtiden en noget uigennemskuelig og lettere forvirrende sammenblanding af
hedenske skikke med strå-gedebukke, figurer af
underjordiske - eller nisser om man vil, alt sammen baseret på forestillinger fra en før-kristen
tid.
Dertil kommer så de kristne traditioner og skikke med julegudstjeneste, krybbespil og med dans
omkring juletræet og salmesang om Jesus-barnet, der blev født julenat.
Oveni dét kommer så en art kapitalistisk fabel
om julemanden, (som vist nok er en blanding
af en coca-cola-reklame og den kristne helgen
Santa Claus), der kører i en slæde med rensdyr
foran!? Hvorfra end siden dén idé så måtte være
kommet?
Alt sammen meget, meget mærkeligt – og især
når man blander de ting sammen, bliver det virkelig svært at se den højere mening eller sammenhæng i julen som højtid.
Hvis man træder nogle skridt tilbage og betragter julen helt nøgternt og objektivt, så ville man
kunne sige, at den ganske enkelt ikke hænger
sammen som fænomen. For mange modsatrettede forestillinger er på spil, og blandet sammen til
én stor pærevælling, til at man rigtigt kan forkla2

re, hvad det hele egentlig
går ud på. Alligevel fungerer den jo i praksis i bedste
velgående. Det oplever vi
Af stud. theol.
jo selv på nærmeste hold år
Jakob Agerskov,
efter år.
konfirmandlærer
Selv har jeg mange og rare
i Fløng
juleminder. Da jeg var
barn, gik jeg væsentligt mere op i gaverne end i
salmesangen rundt om træet – det vedgår jeg. Nu
er jeg blevet så gammel, at det forhold er vendt
på hovedet, så jeg nu sætter væsentligt mere pris
på det sidste end det første. Men mine barndomsminder fra julen er meget fokuserede på den ekstatiske følelse det gav, at få alle de dejlige gaver.
Særligt et flag med Liverpool F. C, en meget fin
badminton-ketcher og et fjernsyn til min Commodore 64 træder her særligt frem i hukommelsen.
De fleste børn i Danmark bliver jo virkelig forkælet juleaften – og jeg var ingen undtagelse. Men
jeg har også andre minder end gaverne fra familiens fejring af julen igennem årene: Et år, under
ris a la manden, hang adventskransen over spisebordet. Der gik ild i silkebåndene, hvori kransen
var ophængt, og de brændte hurtigt over. Min
mor nåede lige at se det, og råbe til min storebror
Søren, der sad bøjet ind over desserttallerkenen,
at han skulle rykke tilbage i stolen, før adventskransen med stor præcision og stadig med lysene
(og kransen og båndene) brændende ramte lige
ned midt i tallerkenen med ris a la mande, hvor
han netop havde haft hovedet. Var han ikke rykket tilbage i stolen millisekunder før, var den landet lige oven på håret af ham, og havde sat sig
som på en anden Lucia-brud. Vi fik slukket branden og julehyggen kunne fortsætte.
I familie-arkiverne er der en smalfilms-optagelse
af mig en juleaften. Jeg havde fået et cowboysæt, med sherif-hat, vest og pistol. Af en eller
anden grund ville jeg ikke have tøj på underkroppen. Så jeg rendte rundt med cowboyhat, hvid
rullekrave-bluse, sherif-vest med stjerne på og så
ellers bar numse for resten af pengene, og skød
løs til højre og venstre med min nye skyder. Det
er et meget ømt syn.
Jeg har mange andre gode minder fra julen men
for nu vil jeg bare sige: »Julen er nu virkelig en
dejlig tid«.
Glædelig Jul alle sammen.

JULEFEST I SOGNETS HUS MED
BENTE OG ERIK HARBO
Mandag 28. december kl. 14.00 - 16.30
afholder Fløng Menighedsråd den traditionsrige
julefest for pensionister i Sognets Hus

Ved julefesten i år vil operasanger Erik Harbo og
organist Bente Harbo bl.a. fortælle, læse og synge
tekster af præsten og forfatteren Steen Steensen
Blicher. Der bliver også mulighed for et par fællessange. Blicher har bl.a. skrevet en julesang »Midt i
natten, midt i vinters mørke«. Han har også i sine
noveller beskæftiget sig med julen ikke mindst i
»De tre helligaftener« og i »Juleferierne«, så underholdningen vil lægge op til en rigtig julestemning.
Erik Harbo, der er formand for Blicher Selskabet,
har udgivet adskillige cd-er med sange af bl.a. Blicher.
Ind imellem er der traditionen tro kaffebord med
svesketærte, og senere serveres der et glas portvin
og juleknas. Sognepræst Britta Raakjær Vind vil
læse en julehistorie, og der er gratis lotteri med
fine gevinster til de heldige.
Deltagelse er gratis for pensionister i eller med tilknytning til Fløng Sogn.
Tilmelding er påkrævet og foretages med fulde
navn og adresse til kirkekontoret, tlf. 46 56 27
49 senest mandag 21. december.
Dårlig gående kan samtidig bestille kirkebil.
Deltagerlisten bliver lukket ved et deltagerantal på 80. Eventuelle afbud skal meddeles til kirkekontoret.
Da kirkekontoret har lukket den 28. december,
ringes der den 28. december kl. 10-12 på telefon
30 69 44 49.

Bestil kirkebilen til julefest
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, julefest for pensionister, 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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ORGANIST I FLØNG I 25 ÅR

Fløng Kirkes organist Carl Viggo Jespersen
kan 1. januar 2016 fejre 25 års jubilæum
- Første gang, jeg spillede til
en højmesse var i Fløng Kirke
i november 1990, fortæller
Carl Viggo Jespersen. - Så blev jeg ansat og mødte
op nytårsdag 1991, hvor jeg blev budt velkommen
og fik en buket blomster. Jeg var arbejdsløs musiker,
og da jeg lagde ansøgningen i postkassen i det gamle
Sognets Hus, tænkte jeg: »Nu kan jeg lige få et år eller to til at gå her«, men jeg fandt hurtig ud af, at en
bedre arbejdsplads kunne man ikke ønske sig.
Af Orla Roed
Jensen

tuba og afsluttede uddannelsen i 1982. Efter en
lang periode som delvist arbejdsløs musiker genoptog jeg i slutningen af 80-erne orgelspillet, og
på Kirkemusikskolen kunne jeg overføre nogle af
fagene fra Konservatoriet. Derfor kunne jeg nøjes med at tage et enkelt modul, fordelt over 2 år.
Efter bare 1 år søgte jeg stillingen i Fløng.
Glad for ris og ros
Jeg blev ansat kun 9 måneder efter sognepræst
Britta Raakjær Vind, og det var befriende, at vi
begge havde mulighed for at prøve ting af. Der
var ikke nogen, der slog os i hovedet, fordi vi
ikke gjorde, »som man plejer«. Men folk har været gode til både at give ris og ros, og det kan jeg
godt lide. Der har været gensidig respekt. Og jeg
har haft et godt samarbejde med præsterne og
det øvrige personale – ikke mindst de skiftende
kirkesangere.
Jeg har altid mødt velvilje fra menighedsrådet,
når jeg har søgt forhøjelse af budgetrammen til
koncerter eller anskaffelse af instrumenter m.m.
og ikke mindst beløbet til udvidelse af orglet.

Carl Viggo Jespersen (Foto: Jacob Skjødt Jespersen)
Fra tuba til orgel
Carl Viggo Jespersen er født i Gladsaxe og bor i
dag i Søborg sammen med hustruen Inge. De 2
voksne børn er flyttet hjemmefra.
- Jeg begyndte som 10 årig med at spille althorn i
FDF, og så talte jeg med mine forældre om at blive musiker. Men det var de ikke meget for. »Det
var jo en usikker tilværelse«. Og så foreslog de, at
jeg i stedet blev organist, og det gik jeg med til,
fortæller han.
- Så jeg startede til en hel del forberedende undervisning i orgelspil, klaver, hørelære, teori og
korsang, før jeg søgte ind på Konservatoriet.
Men jeg kom ikke ind. Året efter søgte jeg ind på
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Koncerterne er jo en fast tradition, og her forsøger jeg hver sæson at lave »en gang blandede bolsjer« både med noget løssluppent og noget mere
seriøst. Jeg holder selv af de fleste musikalske
genrer, - men der er noget jeg ikke forstår, f.eks.
heavy rock og rap, siger Carl Viggo med et glimt
i øjet. Jeg har i øvrigt gemt et eksemplar af alle
de koncertplakater, jeg har lavet gennem årene.
Arbejdet med børne- og ungdomskor var en
vigtig del af ansættelsen, og mange unge sangtalenter har været med en kortere eller længere
periode. Jeg har haft kontakt med ca. 180 børn
gennem årene. Mange af »de gamle« dukker op
og synger med juleaften. Det holder jeg meget af,
siger Carl Viggo.
Også som komponist til forskellige salmer og
til korarrangementer har kor og menighed haft
glæde af organistens evner.

Spiller for dronningen
- Jeg har dog ikke sluppet tubaen, siger Carl Viggo. Jeg underviser stadig messingblæsere på musikskolerne i Gentofte og Furesø. Og jeg er tilknyttet forskellige orkestre, bl.a. er jeg assistent
i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Her har
jeg adskillige gange spillet ved vagtskiftet fra Rosenborg til Amalienborg, og også ved Gråsten,
Marselisborg og Fredensborg.
Jeg har også spillet for dronningen ved nytårstafler på Amalienborg, ved jagttafler på Fredensborg og ved de store officielle middage ved
statsbesøg på Christiansborg. Her spiller det 36
mands store harmoniorkester i et sidegemak
med åben dør til Riddersalen. Vi kan ikke ses,
men vi er alligevel i rød galla.
Orglet kan mere nu
Om den seneste udvidelse af orglet med 26 digitale stemmer, hvorefter man i alt er kommet op
på 40 stemmer, siger Carl Viggo: -Det fine ved det
er, at de nye stemmer smelter rigtig
godt sammen med
de oprindelige pibestemmer.
Orglet har nu fået
mange flere klanglige variationsmuligheder, som det
både er spændende og udfordrende
at arbejde med.

Med det nye orgel vil det være så let som ingenting at blæse folk ud af kirken, men jeg har altid
tilstræbt at afpasse lydstyrken i forhold til antallet af kirkegængere. Det vigtigste formål er jo at
underbygge salmesangen. Så kan man altid lege
lidt med præludium og postludium, siger Carl
Viggo. Det mestrer han, så det for menigheden
lyder smukt og legende let.
Og man kan godt undre sig over, at en så dygtig
og alsidig organist er blevet alle de år i en lille
landsbykirke. Til det siger Carl Viggo: -Efter de
første ca. 10 års ansættelse var det vel naturligt
at overveje at finde andre græsgange. Men så
kom jeg til at tale jeg med en erfaren præst, som
havde været vikar ved mange af stiftets kirker,
og hun sagde: »Der findes ikke noget bedre sted
end Fløng«. – Og det tror jeg, hun har ret i.
I forbindelse med jubilæet afholder Fløng
Menighedsråd en reception i Sognets Hus for
Carl Viggo Jespersen søndag den 3. januar efter gudstjenesten.

Organisten og
orgelbygger
Flemming Fald
foran det
udvidede orgel
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sogneeftermiddage
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus

2. december: Fhv. biskop Erik Norman Svendsen: Fra Nørrebro til Nørregade
To lokaliteter spiller en særlig rolle i Erik Norman Svendsens liv:
Nørrebro, hvor han er født og opvokset, og Nørregade, hvor han
boede i 17 år som biskop over Københavns stift. Han er født under
2. verdenskrig og gik af som biskop i 2009, men er stadig aktiv som
kongehusets præst og præst ved Garnisons kirke.
Han har været formand for salmebogskommissionen, der udarbejdede den nye salmebog, og
desuden været optaget af det religionsmøde, som finder sted i disse år i Danmark. Sammen med
sin kone rejste han rundt i Mellemøsten i 2005 for at møde både kristne og muslimer, og som
biskop har han besøgt danske kirker og menigheder over hele verden. Som biskop mødte og
forhandlede han med 9 kirkeministre og var talsmand for en friere folkekirke i forhold til staten.
13. januar: »Min morfars morder« - om tilgivelse og forsoning
Elsa Zahariasen medlem af Fløng menighedsråd vil tilrettelægge
sogneeftermiddagen.
I anledning af 70 års for Danmarks befrielse, viser vi en dokumentarfilm,
»Min morfars morder«. Instrueret og spillet af Søren Fauli og Mikala Krogh.
Søren Fauli beslutter sig at rejse til Tyskland for at tilgive sin morfars morder. Men for hans mor Mona Clemmesen er dette tilgivelsesprojekt vanskeligt, da hun mistede sin far Henrik Clemmensen som 13 årig og sorgen over
tabet har præget hele hendes liv. Filmen handler om tilgivelse og forsoning,
og om hvordan man som efterladt tackler situationen fremover.
10. februar: Neurolog og overlæge Troels W. Kjær:
Knivskarp – også hjernen kan trimmes
Ny forskning viser, at også hjernen kan trimmes ved hjælp af træning. Vore tankegange og hele adfærd er indgroede vaner, der også
kan forandres. I sin nye bog »Knivskarp« viser hjerneforsker og
overlæge ved Roskilde Sygehus, Troels W. Kjær, hvordan.
Hør ham fortælle, hvordan du ved at udføre en række øvelser af
mental og fysisk art kan styrke din hukommelse og koncentrationsevne, blive bedre til at bevare overblikket under pres, og huske det vigtigste frem for unødvendige informationer. I sandhed et tankevækkende foredrag.
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4 Højskoleaftner
i Sognets Hus 2015-2016

Onsdag 27. januar kl. 19.00: Forfatter og foredragsholder
Jens Andersen: Denne dag, et liv – et foredrag om Astrid Lindgren.
Med udgangspunkt i sin Astrid Lindgren biografi går Jens Andersen bag om
forfatterskabets facade og fortæller om den elskede børnebogsforfatters
kampe, nederlag og sejre. Som kun 18-årig blev hun gravid og måtte føde i
hemmelighed på Rigshospitalet i København, for derefter af overlade sønnen til en plejemor i tre år, mens hun hutlede sig igennem som maskinskriverske i Stockholm.
Det gav hende en forståelse for, hvor vigtig tryghed og kærlighed er i den tidlige barndom, og
hendes bøger vrimler med ensomme, forsømte børn, der må ty til fantasien for at klare livet.
Jens Andersen belyser Astrid Lindgrens splittede forhold til berømmelse og rigdom, ensomhed,
magt – og mænd, og fortæller historien om hvordan Astrid Lindgren blev verdenskendt forfatter
og mor til udødelige skikkelser som Pippi, Emil, Brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter.
Onsdag 2. marts kl. 19.00:
Fhv. minister Birthe Rønn Hornbech: Ytringsfrihed og grænser.
Birthe Rønn Hornbech har gjort sig til talsmand for at fastholde ytringsfriheden – men med ansvar: »Med ytringsfriheden har vi fået et ansvar for at vise
hinanden respekt. Vi, der har boet i Danmark altid, har al mulig grund til at
vise, at vi har overskuddet til at respektere mindretallet. Ved at insistere på at
gøre grin med muslimernes profet, som om det var en frihedskamp, er vi med
til at vanskeliggøre integrationen. Vi skal ikke opgive ytringsfriheden, men det har aldrig været
meningen, at den skulle anvendes til en latterliggørelse, der af mindretallene må føles som en hetz«.
Forårets sidste højskoleaften sætter fokus på forholdet mellem frihed og ytringsfrihed. Kan man have grænser for ytringsfriheden uden at sætte den over styr?
De fire foredrag koster samlet 150 kr., pris for et enkelt foredrag 40 kr. Spisning og foredrag koster 120
kr. pr. gang inkl. kaffe. Drikkevarer købes separat. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf. 46 56
27 49 senest fredagen før mødet.

Kom og syng med
Foregår i Sognets Hus den 2. mandag i måneden kl. 14.30-16.30. Det bliver derfor følgende dage:
14. dec., 11. januar, 8. februar, 14. marts og 11. april. Deltagelse i sangeftermiddagene er for
alle sangglade – det er gratis, men vi giver 20 kr. for kaffe og kage.
Efter planen skulle årets sidste »Kom og syng med« den 14. december have været en afsked med
Jytte og Gunnar Kaspersen som aktive ledere af sangeftermiddagene, idet Gunnar på grund af
svigtende helbred ikke kunne deltage i disse eftermiddage længere. Denne sidste sangeftermiddag med Gunnar som leder nåede vi desværre ikke, idet Gunnar afgik ved døden d. 11. november.
Initiativet til »Kom og syng med« kom fra Jytte og Gunnar i 2002 og var et samarbejde mellem
Ældre Sagen og Fløng Menighedsråd. Rigtig mange holder af at synge, og som Gunnar formulerede det: »at synge er som at lege. Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle, men vi bliver
gamle, hvis vi holde op med at lege«. Æret være Gunnar Kaspersens minde!
Arne Kristiansen
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Koncerter i Fløng Kirke
foregår søndage kl. 15.00

Søndag 24. januar: Sacred Music Quartet
Med en meget unik sound tager Sacred Music
Quartet udgangspunkt i jazztradition 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.

Søndag 28. februar: Usmifka
Usmifka betyder »smil« på bulgarsk.
Usmifka er et københavnsk kvindekor, der har specialiseret sig i bulgarsk a capella kormusik. Det vil sige
sang uden instrumenter. Sangene
handler om krig og kærlighed – om
menneskets drømme og håb og om
livets på én gang tragiske og komiske
vilkår.
Usmifka inviterer publikum til et
musikalsk møde med den bulgarske
folkemusikkultur. En musik, der indbyder til alt fra tårer til højlydt latter, griber sit publikum og tager det med på en temperamentsfuld, stemningsmættet og sanselig rejse.
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.

»De ni læsninger«

Musikgudstjeneste onsdag 9. 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.
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Børn & Unge
Kirkens Legestue fylder 1 år
Kom og vær med. Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 0 til 4 år.
Sted: I Sognets Hus og i kirken.
Tidspunkt: Den 2. mandag og den 4.
mandag kl. 9.30 til kl. 12.00.
Næste gang: 7. december, her er det 1
år siden, at Kirkens Legestue begyndte og
dagen festligholdes sammen med børnene.
Vi synger, leger og fortæller, og spiser vores
medbragte mad sammen. Vi mødes også den
21. december og synger julesange.
Kontaktperson: Elsa Zachariasen tlf.
46561456. Der kræves ingen tilmelding.

Nye datoer for konfirmationer i 2017
De datoer, der i første omgang blev udmeldt er nu blevet ændret, da Fløng skoles nuværende
7.klasse ikke er opdelt i klasser eller hold. Derfor bliver der nu mulighed for at ønske konfirmation
i Fløng kirke én af følgende dage:
Bededag 12. maj – Lørdag 13. maj – Søndag 14. maj 2017.
Afhængigt af, hvor mange konfirmander, der melder sig, vil de blive fordelt på konfirmationsgudstjenester med forskellige klokkeslæt, de enkelte dage.
Man kan ønske, hvilken af de udbudte konfirmationsdage, man helst vil have. Bemærk
dog, at kirkens størrelse sætter begrænsninger for, hvor mange der kan konfirmeres de enkelte
dage. Derfor har vi et oplæg til hvordan konfirmanderne kan fordele sig på de tre dage:
Vi foreslår, at Bededag 12.maj fortrinsvis vælges af de elever, der tidligere tilhørte Stamhold 1,
mens lørdag 13. maj fortrinsvis vælges af de elever, der tidligere tilhørte stamhold 2. Herudover er
søndag 14.maj en dag, som også kan vælges af alle. Det anbefales, at man vælger søndagen, hvis
man ønsker at have mange gæster med i kirken, (flere end ca. 12 stk) da der formodentlig vil være
plads til flere gæster i kirken denne dag. Konfirmanderne vil blive undervist i hold af præsterne
inden for skoletiden. Undervisningen finder sted på 8. klassetrin.
Forhåndstilmelding: Ønsker man allerede nu at kende konfirmationsdatoen med sikkerhed,
kan man aflevere en blanket til Fløng kirkes kontor, Fløng Byvej 16 (fås på hjemmesiden www.
floengkirke.dk eller på kirkens kontor) hvoraf det fremgår, hvilken dato man ønsker, samt konfirmandens navn, cpr.nr. og adresse, samt kontaktoplysninger.
Herefter vil man få besked på mail eller brev om hvilken dato, man får. Alle kan blive konfirmeret
den ønskede dag i det omfang, der er plads.
Endelig tilmelding og information inden sommerferien 2016 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen sognepræsterne Finn Risum og Britta Raakjær Vind
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Børn & Unge
Babysalmesang
Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag 5. januar kl. 10.00
og følgende 10 tirsdage undtagen uge
8. Tilmelding til Fløng Kirkes kontor tlf.
46 56 27 49 senest tirsdag 22. december.

Juniorkonfirmander
Efter juleferien kan børn fra 3. B gå til »Juniorkonfirmand«. Det foregår torsdag lige efter skoletid i kirken
og Sognets Hus fra torsdag 7. januar. Der er vinterferie i uge 8. Sognemedhjælper Trine May Knutzen
udleverede tilmeldingssedler på Fløng Skole i slutningen
af november.

Familiegudstjenester i Fløng Kirke
Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
søndag 7. februar kl. 10.00
Efter gudstjenesten kan du være med til tøndeslagning udenfor.
Bagefter kårer vi årets kattekonge og kattedronning på de to
tønder i Sognets Hus, hvor der serveres varm kakao og fastelavnsboller. Gratis adgang og tilmelding ikke nødvendig.

Spaghettigudstjenester
følgende tirsdage:
26. januar, 8. marts og 26. april
Vi samles i kirken kl. 17.30, hvor vi lytter til musik, synger nogle
børnevenlige salmer og hører en kort prædiken eller fortælling.
Kl. 18.00 er maden færdig i Sognets Hus. Vi spiser sammen
– maden er lavet af frivillige. Pris for spisning: børn 15 kr.
og voksne 25 kr. – for en hel familie 60 kr.
Efter spisningen er der en børneaktivitet indtil aftensang
og godnat kl. 19.00. Tilmelding til Fløng Kirkes kontor
tlf. 46 56 27 49 senest fredagen forinden kl. 10-12.

Litteraturkredsen
Kontaktperson er Bente Gormsen,
tlf. 46 56 09 61.
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Læsehesten
Kontaktperson er Anne Marie Ørving,
tlf. 40 40 64 81, mail: rie@2640reerslev.dk

formandens hjørne
Faldende dåbstal er et aktuelt emne på landsplan.
Hvorfor falder dåbstallene?
Kan vi gøre noget lokalt?
Hvordan skaber vi kontakt til
Af formand
de nybagte forældre?
Inge Jacobsen
I Fløng Sogn bliver næsten
100 % af de nyfødte døbt, det er vi selvfølgelig
glade for. Skyldes det at vi tilbyder nybagte forældre en mulighed for kontakt med kirken via
babysalmesang, legestue, spagettigudstjeneste,

juniorkonfirmanden og særlige gudstjenester for
børnefamilierne?
Jeg tror, at denne kontakt er medvirkende til et
dåbstallet er højt i Fløng Sogn.
Kan vi blive endnu bedre? Det kunne måske ske
ved en sammenkomst hvor der drøftes tradition,
ritual og andre tanker om hvad man modtager
som menneske når man blive døbt.
Emnet faldende dåbstal vil i den kommende tid
blive drøftet provst og præster imellem og senere
vil sognene blive inddraget

Godt nytår
med et glas i Sognets Hus
Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 10.00 ved sognepræst Britta
Raakjær Vind byder Fløng Menighedsråd på et glas i Sognets Hus.

Fløng Kirkes
Filmklub
Filmaftenerne foregår i Sognets Hus den 1.
mandag i måneden kl. 19.00- 22.00.
Det bliver derfor følgende mandage:
7. dec., 4. januar, 1. februar, 7. marts
og 4. april .
Deltagelse i filmaftenerne kræver medlemskab. På grund af den stor tilslutning har
bestyrelsen besluttet, at der indtil videre
ikke optages nye medlemmer. Læs mere om
filmklubben og de kommende film på Fløng
kirkes hjemmeside: www.floenskirke.dk

torsdagscafé
Kom og vær med hver torsdag formiddag
kl. 10.00-12.00. Der er ingen tilmelding.
Arrangementet er gratis og Menighedsrådet byder på kaffe og brød.

Julekoncert

Høje Taastrup Senior-kor afholder julekoncert søndag 6. december kl. 15.00 i Fløng Kirke
Høje Taastrup Senior har bestået siden september
2009, og har 51 kormedlemmer – glade pensionister, som kan lide at synge. Koret synger gerne på
plejehjem og andre steder, hvor man har lyst til at
høre et kor. Koret vil synge forskellige jule-og vinterarrangementer. Korets dygtige leder, Camilla
Donovan, som er organist i Osted og Allerslev Kirker, har flere kor og musikalske arrangementer.
Der er gratis adgang.
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Gudstjenester
december

Søndag 6. december kl. 10.00
2. søndag i advent. Finn Risum
De ni læsninger
Onsdag 9. december kl. 19.00
Musikgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 13. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Søndag 20. december kl. 10.00
4. søndag i advent. Finn Risum
Juleaften
Torsdag 24. december
Kl. 13.30: Finn Risum
Kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
Kl. 16.30: Britta Raakjær Vind
Juledag
Fredag 25. december kl. 10.00
Festgudstj. Britta Raakjær Vind

Søndag 3. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Finn Risum. Menighedsrådet
holder efterfølgende reception
i anledning af organist C.V.
Jespersens 25-års jubilæum.

Fløng Kirkes kontor
Kordegn: Stillingen er vakant
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.

Søndag 10. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind

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.

Søndag 17. januar kl. 10.00
Sidste sønd. efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 24. januar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Finn Risum
Søndag 31. januar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Britta Raakjær Vind

februar

2. Juledag
Lørdag 26. december kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

Søndag 7. februar kl. 10.00
Fastelavns søndag
Familiegudstj. m. tøndeslagning,
fastelavnsboller, kaffe og kakao
Finn Risum

Julesøndag
27. december kl. 10.00
Finn Risum

Søndag 14. februar kl. 10.00
Første søndag i fasten
Britta Raakjær Vind

januar

Søndag 21. februar kl. 10.00
2. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind

Nytårsdag fredag 1. jan. kl. 10
Britta Raakjær Vind
Efter gudstjenesten:
Godt nytår i Sognets Hus!

Søndag 28. februar kl. 10.00
3. søndag i fasten
Gæsteprædikant Jakob Agerskov

Nyt fra Fløng Kirke
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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
Stillingen er vakant
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

