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Hvad er det, der gør
jul til noget særligt?
Af Orla Roed
Jensen

Det er nok et spørgsmål,
der kan komme mange forskellige svar på.

Spørger man børnene, vil svaret fra de fleste vel
være julegaverne, og det vil butikshandelen, som
i lang tid har reklameret for julen, være enig i.
Som voksen glæder man sig over børnenes glæde
og ser det at give gaver som en god skik, bare det
ikke tager overhånd.
Men der er også noget særligt ved at samles med
familien på årets mørkeste tid og tænde lys og
skabe hygge og nyde den gode julemad med andesteg og risalamande og at opleve børnenes
glæde og forventning. Man har måske været ude
sammen og fælde juletræet, og nu står det pyntet
med tændte lys og stjernen i toppen, klar til at vi
tager hinanden i hånden og går rundt om træet
og synger de kendte gamle julesalmer.
Traditionerne betyder meget. Det, at julen er,
hvad julen var engang. Men er det nu også det
alene, der gør julen til noget særligt? Sidste år før
jul udskrev Danmarks Radio en konkurrence om
en ny julesang, og den blev vundet af gymnasielærer Peter Sander Andersen fra Ringkøbing og
han kollega Svend Erik Petersen, som stod for
melodien, der er enkel og sangbar og let kan hentes på nettet.
Den blev valgt som vindersang af 5.400 af DR’s
lyttere og seere og blev første gang opført ved
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koncerten »Danmark synger julen ind« i koncertsalen sidste år i december.
Og her er så den nye julesang, der skal minde os
om, at mellem alle de traditionelle ting, der hører julen til, er det vigtigt, at vi i lyset af julens
stjerne kan se, at barnet i krybben betyder så
meget mere:
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen lyser mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.
Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

JULEFEST I SOGNETS HUS

MED BLOKFLØJTE- OG GUITARMUSIK
Onsdag 28. december kl. 14.00 afholdes
menighedsrådets traditionelle julefest i Sognets
Hus.

Duo Barevito

I år er det Duo Barevito, som består af Marit
Ernst Bock og Allan Thorsgaard, der står for den
musikalske underholdning på hhv. blokfløjte og
guitar. Begge er konservatorieuddannede og har
spillet talrige koncerter i ind- og udland. I Fløng
vil de sammensætte programmet med julemusik
og »Musik omkring Danmark«.
Deltagerne kan også glæde sig til det traditionsrige kaffebord med svesketærte, ligesom der til
julehistorien serveres juleknas og portvin.
Det er gratis at deltage i julefesten, men deltagerantallet er begrænset til 80 pensionister med
bopæl i Fløng Sogn eller med særlig tilknytning
til sognet.

Tilmelding skal foretages til kirkekontoret på tlf.
46 56 27 49, eller på kirkens mailadresse: 		
floeng.sogn@km.dk med oplysning om navn og
adresse senest torsdag 22. december. 		
Dårligt gående kan samtidig bestille kirkebil.

Jul og nytår i Fløng Kirke
Musikgudstjenesten »De ni læsninger« 						
Onsdag 30. november kl. 19.00: Advents-og julesalmer 					
afvekslende med oplæsninger fra Bibelen og solo-og korsang. 					
Efterfølgende indbydes til kaffebord og lotteri.
Juleaften gudstjeneste kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.30					
ved sognepræst Britta Raakjær Vind.
Juledag festgudstjeneste kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind.
Julefest for pensionister onsdag 28. december kl. 14.00
Fløng Menighedsråd ønsker alle godt nytår med et glas 					
i Sognets Hus søndag 1. januar.
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. 46562749 senest torsdag 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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Nyt Menighedsråd i Fløng
Vibeke Enghoff Jensen
boet i Fløng 20 år (faktisk ret præcist), opstillet som suppleant for 4 år siden,
trådt ind i menighedsrådet foråret 2013. Jeg fortsætter i menighedsrådet, i
menighedens maskinrum. Der er et utal af små og store beslutninger, der skal
håndteres, diskuteres og sættes i værk. Vigtigst er det at kirken er levende og
åben for alle sognets medlemmer.

Jógvan Sundskard
Som færing er den kristne tro en stor del af min indentitet, og de kristne værdier
har været en fast del af min virkelighed fra jeg var helt lille. Og selvom jeg nu
ikke har boet på Færøerne i 30 år er jeg stadig helt sikker på vigtigheden af disse
værdier, for i Fløng møder man også sin nabo med venlighed og hjælpsomhed.
Her møder man folk med et smil og hjælper dem man kan. Disse ting er det der
betyder noget for mig, og en af grundene til, at jeg gerne vil gøre noget for at
Fløng Kirke kan bestå, og måske genopstå, som et samlingspunkt for alle os i
Fløng. Jeg er 66 år gammel og stadig i fuldt vigør. Jeg arbejder som kaptajn og
sejler i de nordlige farvande halvdelen af året. Når jeg er hjemme er jeg fuldtidsmand, babba og abbe,
for i min verden er der intet vigtigere end min familie og mine venner.
Kenneth Landgren
Jeg har boet i Fløng (Ny Fløng) hele livet, næsten – i hvert fald den del jeg kan
huske. Mine forældre og bedsteforældre stammer oprindeligt fra Holbæk egnen.
Så selv om jeg føler mig som indfødt er det dog ikke tilfældet. Men det er her
jeg har hjemme – og mine tanker har kun kort overvejet noget andet. Familien
og undertegnede har altid haft et godt og naturligt forhold til Fløng Kirke. Alle i
min nære familie har derfor også haft kirken som det naturlige samlingspunkt.
Både de glade stunder men også de mere alvorlige. Derfor har jeg i flere omgange
overvejet, om menighedsrådsarbejdet skulle være noget for mig. Dog aldrig fået
gjort noget aktivt ved det. Men denne gang havde jeg så reserveret tid i min kalender – og da en person, som jeg har kendt i mange år og har stor tillid til, kontaktede mig, blev det så til et aktivt initiativ
og altså ikke bare en tanke.
Kurt Keldebæk Rasmussen
Jeg er revisionsuddannet, gift og har 3 voksne børn samt et par børnebørn. Jeg
er vokset op i Fløng, har fra mit barndomshjems forhave set etableringen af
motorvejen i 1960, gået på Fløng Skole, er konfirmeret i Fløng Kirke. Har været
flyttet fra området nogle år men kom tilbage i 1981. Vores børn er også konfirmeret her. Jeg er vokset op med et kristen medmenneskeligt livssyn, Kommer
selv i kirken en gang imellem, men ikke fast. Har deltaget i mange aktiviteter
igennem årerne, blandt andet i relation til spejderarbejdet mens børnene var
med til det, i skolen med klasseråd og senere skolebestyrelsen i et par valgperioder til det yngste barn forlod skolen. Jeg vidste en del om hvad der sker i og omkring Fløng Kirke, og
er imponeret af alle de aktiviteter der er. Jeg stillede op på opstillingsmødet og blev valgt, da der kun
var denne ene liste. Jeg håber at kunne deltage i en fortsat positiv udvikling af de mange aktiviteter,
der sker i sognet i og omkring Fløng Kirke. Vi har haft det første møde i det nye menighedsråd, og jeg
ser frem til et spændende konstruktivt samarbejde.
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Hanne Hansen
Jeg hedder Hanne Hansen og bor i Marbjerg, hvor jeg flyttede til for 11 år siden
sammen med mine to teenage-drenge. Jeg er født og opvokset på Lolland, og
mine lollandske rødder fornægter sig ikke, hvilket nok især kan høres på dialekten, som jeg ikke har sluppet, selv om jeg nu har boet i hovestadsområdet i mere
end 30 år. I min fritid deltager jeg aktivt i Fløng Kondi, som jeg løber sammen
med flere gange om ugen, og derudover spiller jeg saxofon i et harmoniorkester,
som hører hjemme i Ballerup. Jeg nåede også at synge i Fløngkoret et par år,
inden det desværre måtte lukke ned på grund af svigtende medlemstal. Jeg har sagt ja til at stille op
til menighedsrådet, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi passer godt på vores kirker, som udgør en stor
del af vores kulturarv. Jeg holder selv meget af at komme i kirken, selv om der ind imellem kan gå lidt
lang tid mellem besøgene. Især salmer, sange og musikken er jeg glad for.
Søren E. Sørensen
En af Grundtvigs salmer indledes med »Kirken den er et gammelt hus -«. Dette
udsagn passer rigtigt godt til Fløng kirke. Den er et historisk symbol på kristendommen i sognet siden ca. 1150, er en ren kulturperle og et bygningsværk der
er værd at værne om. Det er en af grundene til at jeg er gået ind i menighedsrådsarbejdet i Fløng Sogn. Selv er jeg tilflytter til sognet, men har dog boet her
siden 1977. Jeg har haft et langt og spændende erhvervsliv, som projektingeniør
og afdelingsleder i en større entreprenør- og ingeniørvirksomhed, med mange
spændende opgaver world wide. Jeg er gift med Anni. Vi har to børn (opvokset i
Fløng og konfirmeret i Fløng Kirke) og tre børnebørn. Jeg har nu forladt erhvervslivet, og kan derfor
dyrke min interesse for det lokale samfund ved bl.a. at være formand for Landsbylauget i Fløng, samt
denne nye udfordring som medlem af menighedsrådet for Fløng Sogn. Jeg har i menighedsrådet fået
hvervet som Kirkeværge, hvilket falder i god tråd med mine kompetencer. Jeg glæder mig meget til
samarbejdet med de øvrige medlemmer af rådet, som jeg havde lejlighed til at møde ved det konstituerende møde.
Anette Balle Jepsen
Min familie og jeg har boet i Fløng i lidt over tre år. Jeg er født og opvokset på
Amager, hvor jeg har gået på katolsk privatskole, hvor vi var i kirke hver 14. dag,
så kirken har været en stor del af min barndom. Jeg så et opslag på Facebook,
at der var ledige pladser i menighedsrådet, og da mit netværk i Fløng ikke er
så stort, tænkte jeg, at det kunne være en god måde at lære lokalsamfundet at
kende.

Carsten Smith Thorius
Jeg flyttede fra Sønderjylland i 1992, og blev i 1993 gift med en »Fløngboer«, og
vi bor i min kones barndomshjem på Magnoliavej sammen med vores søn, som
naturligvis er døbt i kirken. Jeg er tiltrådt menighedsrådet for at kunne påvirke
kirkens og personalets arbejde og værdier i en positiv retning, således at det skaber større værdi for ALLE beboere i sognet!
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Sogneeftermiddage
- foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
7. december: »MATADOR OG KRISTENDOM - 24 fortællinger om vort liv«,		
adventseftermiddag med valgmenighedspræst Ronald Risvig.
Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for ny bog om kristne værdier, som de afspejler sig i hverdagen. For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i Korsbæk, som vi spejler os i - men under det
hele ligger den varme og forløsende humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser
hinanden som dem vi er - på trods af alle skel - for humoren er i sit væsen beslægtet
med evangeliet. Valgmenighedspræst Ronald Risvig, fortæller uddybende og levende om nye
vinkler på Matador.
18. januar: »Alderdom er visdom«
Forfatter og foredragsholder Marianne Hesselholt, Randers
Man taler meget om de ressourcer, samfundet bruger på de ældste af os, men i
virkeligheden findes der et hav af ressourcer hos vore ældre, som vi alle kunne få
glæde af. Det vidste man alt om i tidligere tider, hvor man med rette betragtede de
gamle ikke bare som ældre, men også som visere end de unge. Vi vil foretage en historisk rejse
og se på, hvordan man gennem tiderne har betragtet de forskellige aldre.
15. februar: »Russerne på Bornholm«						
tidligere provst og sognepræst Karsten Woll
Bornholm blev besat en dag senere end resten af Danmark, nemlig 10. april 1940. Øen var af
strategisk betydning, for derfra kunne tyskerne kontrollere dele af Østersøen. Derfor befæstede
tyskerne øen og byggede radar- og målestationer.
Med Adolf Hitlers angreb på Sovjetunionen 22. juni 1941 blev Bornholm dog af mindre strategisk betydning, men efterhånden som krigens afslutning nærmede sig fik Bornholm atter større
betydning. Store mængder af
tyske flygtninge drog mod vest
og Østersøen blev et vigtigt område, hvor man transporterede
flygtninge og soldater.
I februar 1945 blev Bornholm
fra tysk side udvalgt til at spille
en hovedrolle i de evakueringsplaner, der skulle bringe tyskere
fra Baltikum, Østpreussen og
Pommern til Tyskland og man
besluttede, at øen skulle holdes
på tyske hænder så længe som
muligt.
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Russere på Rønne havn i forbindelse med den russiske besættelse af Bornholm. Russerne blev de nye besættere i et år fra maj
1945-46. Arkivfoto.

Højskoleaftener
- foregår kl. 19.00 i Sognets Hus
To forskellige røde tråde væves sammen i vinterens højskoleaftner, hvor 500-året for Reformationens begyndelse markeres. Samtidig afsluttes temaet ”Ansigt til ansigt med Livet” med
foredrag om at få ny mening i livet, selv om man har mistet sin førlighed.
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 send mail til floeng.sogn@km.dk senest torsdagen før mødet.
Pris for et enkelt foredrag: 40 kr.
Foto 28. september 2002
Tirsdag 31. januar kl. 19.00: »Historien om Martin Luther«. 			
Bruno Rasmussen, sognepræst og forfatter.
2017 markerer 500-året for Reformationens begyndelse med
Luthers opslag af de 95 teser mod pavekirkens afladshandel
i Wittenberg i Tyskland. Reformationen fik skelsættende betydning, ikke bare for de kristne og kirken, men den satte
også afgørende aftryk på vores liv, kultur og samfund.
Vi vil få indsigt i Martin Luthers liv med fokus på nogle af
de centrale begivenheder og tanker i hans lære, bl.a. afladshandlen, salmerne og katekismerne. Bruno Rasmussen har skrevet bogen: »… og springe højt
af glæde«.
Tirsdag 28. februar kl. 19.00: At få livet to gange – kan man få livet igen?		
Anne-Mette Gravgaard, kunsthistoriker og sognepræst
Anne-Mette Gravgaard overlevede på mirakuløs vis en alvorlig trafikulykke, hvor hun mistede en arm og et ben. Hun vil fortælle om, hvordan det er helt bevidst at udvikle sig fra det totale nulpunkt til at blive
et rigtigt menneske – en udvikling barnet gennemgår fra det bliver
født til det rejser sig på to ben og går. Hun fortæller også om, hvor
væsentlige projekter er for et menneskes identitet, og hvor vigtigt det
er, at engagere sig i noget uden for sig selv for at komme videre. Kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard er sognepræst ved Davids kirke på
Østerbro i København.
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Koncerter
Søndag 8. januar kl. 15.00 i Sognets Hus: Nytårskoncert med Baldanseorkestret
De fleste har hørt om Johan Strauß og
H.C. Lumbye. Men også mestre som
Schubert og Sousa samt en række nu
ukendte komponister komponerede en
overvældende mængde dansemusik,
og i deres store produktion gemmer
sig rene små perler. Det er fra dette
kæmpemæssige repertoire Baldanseorkestret har udvalgt og sammensat
programmet til denne søndag eftermiddag. Vi får mulighed for at lytte til indsmigrende og
iørefaldende toner, vemodige og livsglade, kendte og ukendte mellem hinanden. Der er altså
lagt op til en festlig eftermiddag, hvor vi bliver ført igennem en musikalsk verden af i går og i
forgårs - alt under afslappede former og med mulighed for at købe forfriskninger undervejs!
Søndag 5. februar kl. 15.00 i kirken: Mads Granum Kvintet
Publikum kan glæde sig til en swingende jazzkoncert med afsæt i
danske og nordiske salmer og den gode historie.
Mads Granum Kvintet har eksisteret i mere end 10 år, udgivet 3
anmelderroste album og givet mere end 150 koncerter i Danmark,
Norge og Tyskland. Foruden jazzklaver spiller Mads Granum rytmisk
kirkeorgel som ingen anden, og har komponeret flere salmer til det
nye salmebogstillæg.
Mads Granum Kvintet består af Mads Granum - piano, Mads Hansen
- saxofon, Thomas Ovesen - bas, Ricco Victor - trommer og percussion, Regitze Glenthøj - vokal
Søndag 5. marts kl. 15.00 i kirken: Vokalgruppen ARS NOVA
Den internationalt berømmede danske vokalgruppe Ars Nova Copenhagen under ledelse af chefdirigent
Paul Hillier synger et program, som
markerer Niels W. Gades 200 års
fødselsdag 22. februar.
Foruden værker af Gade selv præsenterer programmet også en række
andre komponister, som enten inspirerede ham, eller som på anden måde
dannede kontekst for hans musikalske virke.
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Børn & Unge
Babysalmesang
Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag 10. januar kl. 10.00 i Fløng Kirke og fortsætter
de følgende 10 tirsdage undtagen uge 8. Tilmelding på Fløng Kirkes Kontor tlf. 46 56 27 49 eller
floeng.sogn@km.dk senest 27/12, det koster 100 kr. at gå til babysalmesang.

Legestue i Fløng Kirke
Kom og vær med. Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 1 til 4 år.
Sted: Sognets Hus. Tidspunkt: den anden og den fjerde tirsdag i måneden kl. 9.30 til kl. 11.30.
Vi synger, leger og fortæller, og spiser vores medbragte mad sammen.
Kontaktperson: Elsa Zachariasen tlf. 46 56 14 56.

Juniorkonfirmander
Efter juleferien kan børn fra 3. C på Fløng Skole gå til »Juniorkonfirmand«. Første gang er torsdag
12. januar, hvor sognemedhjælper Trine May Knutzen henter børnene lige efter skoletid.

Familiegudstjeneste

Fastelavns søndag 26. 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.

En uhyggelig Halloween!
Fredag 28. oktober deltog ca. 50 børn og voksne i Halloween i kirken. Først var der workshop, hvor
man kunne udskære græskar, som det ses her på billedet, dernæst gudstjeneste og til sidst en uhyggelig flagermustur i tårnet. Foto: Britta Raakjær Vind.
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Ny formand for Fløng Menighedsråd
Det nye Fløng Menighedsråd har holdt sit konstituerende møde, hvor
Vibeke Enghoff Jensen er valgt som formand og Jégvan Sundskard som
næstformand.
Som kirkeværge er valgt Søren E. Sørensen og som kasserer Kurt Keldebæk Rasmussen. Kenneth Landgren er valgt som menighedsrådets
kontaktperson til personalet.
Se hvordan de enkelte udvalgsposter er besat på kirkens hjemmeside
www.floengkirke.dk
På forsiden ses fra venstre: Jégvan Sundskard, Hanne Hansen, Kurt Keldebæk Rasmussen, Annette Balle Jepsen, Kenneth Landgren, Søren E. Sørensen, Carsten Thorius, Vibeke Enghoff
Jensen og sognepræst Britta Raakjær Vind.

#konfevent16
Fredag 23. september deltog alle konfirmander i
konfirmandevent 2016 på Frilandsmuseet.
Billederne her er fra denne begivenhed.
Fotos: Trine May Knutzen
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Julekoncert

med Høje Taastrup Seniorkor
2. søndag i advent, helt præcis den 4. december,
afholder Høje Taastrup store Seniorkor på 50 personer,
julekoncert kl. 19.00.
I lighed med sidste år håber vi at fylde kirken, så kom i
god tid. Både dirigent, Camilla Donovan, og koret glæder
sig til at skabe julestemning.
På gensyn 4. december. Gratis adgang.

Godt nytår med
et glas i Sognets Hus
Kom til gudstjeneste Nytårsdag 1. januar kl. 10.00 ved
sognepræst Britta Raakjær
Vind. Bagefter byder Fløng
Menighedsråd på et glas i Sognets Hus.

Torsdagscafeen

Torsdagscaféen er åben hver torsdag fra
kl. 10.00 – 12.00, undtagen 22. december og 29. december.
Caféen er et åbent fællesskab, hvor alle kan
komme og få en gratis kop kaffe og et stykke brød. Det er frivillige, der står for alt i
caféen.

Læsehesten
Mødes i Foyeren tirsdag 13. december,
tirsdag 17. januar og tirsdag 14. februar, kontaktperson Anne Marie Ørving, tlf. 40
40 64 81, rie@2640reerslev.dk

Litteraturkredsen
Mødes i Sognets Hus tirsdag 18. januar
og tirsdag 15. februar kl. 15-17, kontakt
Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61

FLØNG KIRKES FILMKLUB
Velkommen til en månedlig filmaften i Sognets Hus. Filmaftenerne er følgende mandage:
5. december, 2. januar, 6. februar kl.
19.00-22.00. Deltagelse i filmaftenerne kræver medlemskab af filmklubben. Oplysning
om de enkelte film finder du på kirkens hjemmeside, under Aktiviteter, Fløng Kirkes Filmklub. Her vil du også finde mere information
om filmklubbens formål og virke.

Kom og syng med
De fleste elsker at synge og derfor fortsætter sangeftermiddagene i Sognets Hus den
2. mandag i måneden kl. 14.30 – 16.30.
Det bliver: 12. december, 9. januar, 13.
februar. Der er fællessang efter Højskolesangbogen og andre sangbøger. Alle er
velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der betales 20 kr. for kaffe og kage.

Ny graver
ved Fløng Kirke
Gitte Andersen, der blev ansat
som gravermedhjælper i april
2016, er nu blevet ansat som graver. Graveren træffes bedst tirsdag, onsdag og torsdag
fra kl. 10.00 - 11.00
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Gudstjenester
November

Onsdag 30. november kl. 19.00
Musikgudstjenesten »De ni Læsninger‹ Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri

december

Søndag 8. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 15. januar kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger
Vikar

Søndag 4. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Britta Raakjær Vind

Søndag 22. januar kl. 10.00
3. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind

Søndag 11. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind

Søndag 29. januar kl. 10.00
4. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind

Søndag 18. december kl. 10.00
4. søndag i advent
Kort gudstjeneste
Steffen Ringgaard Andresen
Lørdag 24. december
Juleaften
Kl. 13.30: Britta Raakjær Vind
Kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
Kl. 16.30: Britta Raakjær Vind
Søndag 25. december kl. 10.00
Juledag. Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Mandag 26. december kl. 11.30
– bemærk tidspunktet!
2. juledag
Steffen Ringgaard Andresen

januar

Søndag 1. januar kl. 10.00
Nytårsdag. Britta Raakjær Vind,
efter gudstjenesten: Godt nytår i
Sognets Hus!

februar

Søndag 5. februar kl. 10.00
Sidste s. efter helligtrekonger
Vikar
Tirsdag 7. februar kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Søndag 12. februar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Britta Raakjær Vind
Søndag 19. februar kl. 10.00
Søndag Seksagesima
Britta Raakjær Vind
Søndag 26. februar kl. 10.00
Fastelavns søndag
Familiegudstjeneste med
tøndeslagning,
fastelavnsboller,
kaffe og kakao

Nyt fra Fløng Kirke
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Kirkelig
vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn Helle Johnsen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46562749 · floeng.sogn@km.dk
Kontoret er åbent mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00
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, tors. kl. 17-18, samt efter aftale
Sognepræst
Stilling vakant
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus hver dag
undtagen onsdag og hver 2. fredag.
Graver Gitte Andersen
Graverkontoret
Fløng Byvej 16, tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- tors. 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
Vibeke Enghoff Jensen
Kuglens Kvarter 4
mobil 60 53 40 09
vibekeenghoff@gmail.com
Kirkeværge Søren E. Sørensen
Bøgevang 30, Fløng
tlf. 46 56 26 33
mobil 23 68 80 14
ses@sorensen44.dk
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

