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Påsken er den største
kristne højtid
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind

menneskelige erfaringer, som vi alle kender til: håb,
forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet, men
også svigt, ensomhed, lidelse og død.

Mange forbinder påsken med havearbejde og
chokoladeæg, men Påsken handler også om nære

I Fløng kirke fejrer vi påske på alle helligdagene
med gudstjenester, der hver især gennemlever
den sidste uge i Jesu liv, med salmer, musik og
bibeltekster. Ugens begivenheder spænder fra
fællesskabet om nadveren, sorgen over Jesu
lidelse og død - til glæden over, at han opstod fra
de døde.

Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk
uge: Fra Palmesøndag, hvor
Jesus rider ind i Jerusalem
og bliver hyldet som konge - over den sidste nadver
Skærtorsdag og korsfæstelsen Langfredag - til kulminationen Påskedag, hvor Jesus opstår og siden
viser sig for sine venner og disciple.

Påskens dage i Fløng kirke:
Søndag 9. april kl. 10.00 i Fløng kirke: Palmesøndag ved
Stine-Helene Riedel. Påskeugen begynder denne dag, med at
Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og hyldes som konge.
Torsdag 13. april kl. 17.30 i Sognets Hus og kl. 19.30 i
Fløng kirke: 		
Skærtorsdag ved Britta Raakjær Vind. Skær er gammelt
dansk, som betyder ren. Jesus vasker disciplenes fødder, og
spiser sit sidste måltid med disciplene, hvorefter han bliver
forrådt af Judas. Nadveren indstiftes og fællesskabet med Jesus og med hinanden er i fokus denne aften, hvor vi indbyder
alle til at spise påskelam i Sognets Hus, forud for aftengudstjenesten. Se mere om tilmelding til spisning nedenfor!
Fredag 14. april kl. 10.00 i Fløng kirke: Langfredag ved Britta Raakjær Vind.
En stille gudstjeneste uden nadver på denne dag, hvor Jesus bliver dømt til døden, korsfæstet
på Golgata og begravet i en hule.
Søndag 16. april kl. 10.00 i Fløng kirke: Påskedag ved Stine-Helene Riedel.
En festgudstjeneste med tak for livet, lyset og håbet. Graven er tom og Jesus viser sig for
nogle af disciplene som opstanden. Musikken og salmerne er fyldt med glæde over livets sejr
over døden.
Mandag 17. april kl. 10.00 i Fløng kirke: 2. påskedag ved Britta Raakjær Vind.
Kirkens største højtid fejres med endnu en helligdag, med påskesalmer. Den opstandne Jesus
kommer og følges med nogle af disciplene, og de genkender ham, da han bryder brødet sammen med dem.
Tilmelding til spisning Skærtorsdag 13. april kl. 17.30 i Sognets Hus skal ske til Kirkekontoret senest
fredag 7. april, floeng.sogn@km.dk tlf. 46 56 27 49. Pris: 150 kr. pr. kuvert. Øl, vin og vand 10 kr.
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Gør en verden til forskel
- søndag den 12. marts inviteres du med ud
og samle ind til verdens fattigste
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at
samle ind - men det gør en verden til forskel for
mennesker, der intet har i dag. Når du går en rute
kan Folkekirkens Nødhjælp give:
•

30 flygtningebørn næringsrig mad 		
i en måned.

•

25 mennesker midlertidigt husly 		
efter en katastrofe.

•

5 familier en køkkenhave, 			
der sikrer mad og indtægt

Det går pengene til
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste,
og mennesker i nød, ud fra princippet »hjælp til
selvhjælp«. Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24
lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.
Mon det nytter?
Det nytter - og det virker. Folkekirkens Nødhjælp holder skarp kontrol med korruption og
regner omhyggeligt på projekter, så de gavner
mest muligt og bærer sig selv, når de rejser igen.
Siden den første indsamling i 1999, har frivillige samlet godt 210 millioner kroner, som har
forbedret livet for millioner af mennesker udsat

for sult, sygdom, minefare,
Af indsamlingsletørke, oversvømmelser,
der Kurt Keldebæk
overgreb, at blive frarøvet
Rasmussen, Fløng
jord og anden ekstrem
Menighedsråd
uretfærdighed. Folkekirkens
Nødhjælp er derude - og
ser fremgang hver dag. Hver en krone har gjort
forskel.
Der er brug for dig
Du kan tilmelde dig som indsamler hos Kurt
Keldebæk Rasmussen på mobil 2449 6716 mail
kurt.keldebaek@gmail.com, eller Fløng Kirkes
kontor tlf. 46 56 27 49 - gerne så hurtigt som
muligt. Vi kontakter dig, når indsamlingen
nærmer sig, og fortæller dig præcis, hvad du skal
gøre. Hvis du har specielle ønsker til en rute,
så vil vi prøve at tage højde for det. Der er altid
brug for flere, som vil bidrage til en givende søndag på tværs af generationer og grænser. Tag en
ven med - eller hele din familie - og se, hvem der
samler mest ind! Indsamlingen begynder efter
gudstjenesten 12. marts kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. Når du har gået din
rute, byder Fløng Menighedsråd på varm suppe
i Sognets Hus.
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it CV
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er dit netværk
• Man blive
r glad af at g
ive og du får		
en god dag
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Af Orla Roed
Jensen

NY MENIGHEDSRÅDSFORMAND LÆGGER
VÆGT PÅ FÆLLESSKABET

For Fløng Sogns nye menighedsrådsformand, Vibeke Enghoff Jensen, betyder fællesskabet meget.

i Kirkens Korshær, som på det tidspunkt havde
kontor i Sct. Nikolaj Kirke i København.

- Jeg er vokset op i et fællesskab omkring kirken,
spejderne og FDF siger hun, men også i mit arbejdsliv som sygeplejerske har jeg gode erfaringer med at
arbejde i et fællesskab.

-Jeg har en søster og en bror, og vi er næsten
jævnaldrende, fortæller Vibeke. Når vi gik i
kirke i Taastrup Nykirke, sad vi børn på pulpituret, og jeg fandt ud af, at når jeg fra trappen
lænede mig lidt frem, så kunne jeg nå tavlerne
med salmenumre. Det holdt jeg op med, da jeg
havde fået pillet tilstrækkeligt ved dem.

- Derfor er mit billede af at være formand for
menighedsrådet, at nok har jeg nogle forskellige
funktioner i forhold til rådet, men vi er først og
fremmest et fællesskab, og det er vigtigt. Jeg er glad
for den gode stemning, der er i det nye menighedsråd. Vi fungerer godt sammen. Vi kan noget forskelligt, og det er der behov for. Det vil der helt sikkert
komme noget godt ud af, siger Vibeke Enghoff.
Hun kom ind i menighedsrådet som suppleant i
sidste periode, hvor hun sad i møde- og aktivitetsudvalget, kirke- og kirkegårdsudvalget og en kort
overgang i ejendomsudvalget. Som formand har
hun ingen udvalgsposter.
En dejlig tid
Vibeke Enghoff er vokset op i Taastrup, i
Nykirkens Sogn. Moderen var sygeplejerske på
det gamle amtsplejehjem, og faderen var ansat
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Jeg startede som KFUK-spejder, da jeg var 8
år, og det var en fordel, at vi kun var piger. Så
var det os, der skulle lave det hele, f.eks. når vi
var på sommerlejr - rejse telte, hugge brænde
og lave bål. Der var ingen drenge til de tunge
ting. Som 14-årig blev jeg spurgt, om jeg kunne
tænke mig at komme med som leder i FDF, og
det sagde jeg ja til. Her var det blandet piger
og drenge, og mange ting gjorde de forskelligt
fra KFUK-spejderne. Det var en dejlig tid, og
jeg fortsatte som leder, indtil vi blev gift og fik
børn.
Men vi har holdt fast ved FDF, og senere har vi
taget af sted hele familien, én gang til Island. Og
nu er alle vore 4 børn ledere i FDF i Taastrup.

Flyttede til Fløng
Efter at have boet i Taastrup de første 2 år af
ægteskabet, flyttede vi til Fløng, som vi kun
kendte fra afkørselsskiltet på motorvejen. Det
er nu 20 år siden. Men det er jo et dejligt sted
at bo, tæt på skole, daginstitution, kirke og
indkøbsmuligheder, siger Vibeke.
Nu bor hun alene med to af børnene i Kuglens
Kvarter. De to andre børn har valgt at bo hos deres far. En af døtrene synger i kirkekor i Rønnevangskirken, hvor Vibeke i øvrigt også selv har
sunget. Tidligere sang de tre af børnene i Fløng
Kirkes ungdomskor. Det at synge sammen ligger
altså til familien, ligesom flere af dem spiller på
forskellige instrumenter.
Vibeke har altid gerne villet være sygeplejerske.
Som barn fulgte hun med i moderens arbejde på
plejehjemmet, og - sådan et menneske som min
mor, har jeg altid gerne villet være, siger hun.
Vibeke arbejdede i mange år på Glostrup Sygehus, men i de sidste 6 år har hun været ansat
på Holbæk Sygehus med skiftende arbejdstider,
hvilket giver en ugentlig fridag, der kan bruges
til mange ting.
Store anlægsarbejder venter
Er der noget, du kunne tænke dig at ændre som ny
formand?
- Der sker meget i Fløng Kirke og i Sognets Hus,
og jeg har ikke nogen speciel tanke om at lave
noget om, siger hun. Det kan da godt være, at
de andre menighedsrådsmedlemmer har nogen
gode ideer, vi skal drøfte. Men det kræver jo alt
sammen noget.
Og så har vi en del praktiske ting, som kommer
til at fylde meget i den nærmeste fremtid. Der
skal ændres ting i forbindelse med ansættelse
af den nye præst, der skal lægges et nyt, tæt
tag på Sognets Hus, og til kirken er der bevilget
penge til en varmepumpe, som dels kan regulere temperaturen og dels virke som affugter af
hensyn til inventaret. Endelig skal kirken kalkes
indvendig i løbet af de næste par år, hvilket betyder lukning af kirken i en periode og flytning
af gudstjenesterne til Sognets Hus.

Gudstjenestens form
Hvad mener du om gudstjenesteformen?
- Mit syn på gudstjenesten er nok præget af, at
jeg selv er vokset op med den, siger hun. –For
nogen kan formen nok virke lidt firkantet og
reguleret. Men det er jo så også det, der ligger
den store befrielse i. Man skal ikke være forberedt på hvad som helst, når man kommer til
gudstjeneste. Køreplanen er lagt, og det giver ro
til at tænke tanker. Vi får nogle blå mærker af at
tro, at tingene bliver bedre, hvis vi laver rammerne om.
Når det er sagt kan jeg også godt lide, at tingene
nogen gange sker lidt anderledes. Jeg tænker
her på halloween-gudstjenesten, hvor der er
mulighed for at se kirken på et andet tidspunkt.
Selv om det er børn, der er målgruppen, kan
voksne jo også godt være med.
Jeg kan også godt lide, når der bliver taget nogle
af de nye salmer med i gudstjenesten. De gamle
har jo bevist deres værd, men er ofte lidt knudrede i sproget, hvor de nyere er mere mundrette
med melodier, der taler mere til nutiden. Derfor
har vi også besluttet at anskaffe det nye salmebogstillæg med 100 nye salmer. Salmesangen er
i forbindelse med en flot ledsagelse på orgel eller
klaver med til at gøre gudstjenesten festlig. Og
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vi har jo et fint orgel og en dygtig organist, der
formår at udnytte orglet til mere og anderledes
end det traditionelle.
Nye tanker udadtil
På spørgsmålet, om kirken kan gøre mere, end
den gør udadtil, svarer Vibeke - efter nogen betænkningstid: -Det kommer vel an på, hvilket
kirkeliv vi står i. Hvis vi f.eks. vil have flere af
en bestemt aldersgruppe til at gå i kirke eller til
at have deres gang i Sognets Hus, så må vi gøre
mulighederne kendt gennem de kanaler, den
målgruppe bruger. Det kan være kirkebladet,
plakater og avisomtale. Men kan også være
vores udmærkede hjemmeside, som jeg håber,
mange bruger, og det kan være Facebook, som
kom lidt tættere på virkeligheden i forbindelse

med valget til menighedsrådet. Men en Facebookside skal jo passes ligesom en hjemmeside
og et blad. Det kræver noget. Det er nok en af de
diskussioner, vi meget snart skal have i menighedsrådet.
For det er jo vigtigt, at det kommer ud til folk,
alt det, der sker både i kirken og i Sognets Hus,
lige fra babysalmesang og legestue til sogneeftermiddage, filmklub og højskoleaftner - og
Torsdags-cafe. Den er der flere og flere, der har
glæde af.
Måske kunne ideen med Torsdagscafeen bruges
til en eftermiddagscafe for skolebørn, hvor vi
åbnede automaten og serverede en kop kakao,
og hvor de kunne dumpe forbi, når de havde
lyst. Det kræver dog også en nærmere drøftelse i
menighedsrådet, understreger Vibeke Enghoff.

Mød konstitueret
sognepræst Stine-Helene Riedel
Mit navn er Stine-Helene Riedel, og jeg skal
være jeres præst de næste måneder. Jeg bor i
Hvidovre sammen med min mand Kim og vores
datter Anna på 3,5 år. Jeg har været præst siden
2010, og det er 2. gang jeg er tilbage som vikar
i Provstiet. Jeg har været langt omkring i mit
virke som præst og jeg har mødt mange måder
at være kirke og menighed på, og det har været
en spændende og lærerig rejse i folkekirkens
kringelkroge.
Som præst er jeg optaget af, hvordan kristendommen og troen kan forstås og formuleres i
vores tid og hverdag. En tid hvor livet og vores
opfattelse af verdenen omkring os, er så markant anderledes end for de første menigheder.
Jeg tager mit embede som præst alvorligt, og
finder det naturligt og vigtigt, at det vi som
kirke lever på, skal forkyndes, og ikke kun om
søndagen. Når det så er sagt, så ved jeg godt, at
hverdagen, budskabet og embedet har det bedst,
når det krydres med glimt i øjet og godt humør.
Lige nu glæder jeg mig til at lære Fløng, og jeres
måde at være kirke og menighed på, at kende.
6

Sogneeftermiddage
- foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
22. marts: DE DANSK VESTINDISKE ØER 				
- »DET TABTE PARADIS?« ved Gunner Steenberg
Dansk Vestindien – historien og nutiden. Den 31. marts 2017 er det
100 år siden Danmark solgte Dansk Vestindien til USA for 25 mill. dollars. Jubilæet giver anledning til at se nærmere på Dansk Vestindien.
Hvert år fejres Transferday 31. marts på US Virgin Islands. Til 2017 er
den store jubilæumsfest under planlægning. I Danmark er Nationalmuseet og mange andre i gang med deres planer for jubilæet. Vil Dronning
Margrethe repræsentere Danmark ved denne begivenhed?
Gunner Steenberg indleder sit foredrag med Historien om den danske slavehandel. Danske slaveskibe overførte ca. 100.000 mennesker fra Guldkysten (i dag Ghana) som slaver til Dansk
Vestindien. Denne uhyggelige trafik belyses med fregatten Fredensborgs rejse på trekantruten
1767-68. Dette slaveskib og denne sejlads er den bedst dokumenterede i den danske slavehandels historie. Slavekaptajnen opkøbte 265 slaver, sejlede disse over Atlanten og solgte dem i
Dansk Vestindien. Foredraget belyser erobringen og koloniseringen af St. Thomas, St. Jan og St.
Croix. Samt endelig slavernes frihed 1848, givet af generalguvernør Peter von Scholten under et
truende slaveoprør.
Den sidste danskertid op til salget 1917 belyses især ved en del gamle fotos. Salget 1917 samt
øgruppen 1917 - 2017 belyses i hovedtræk. Foredraget ledsages af talrige historiske billeder,
kort, dokumenter m. m., som bringer fortiden tæt på os, samt nye fotos fra de smukke øer, som
foredragsholderen besøgte i februar 2015.

Vi synger påsken ind
Onsdag 5. april kl. 19.00 i Fløng Kirke
Vi Synger Påsken Ind er en musikgudstjeneste, hvor
påskens begivenheder fortælles i et samspil mellem
oplæsning, musik, fællessang, korsang og solosang.
Vi runder af med kaffebord og lotteri i Sognets Hus.

Deltag i kaffebord og lotteri efter
musikgudstjenesten. Her kan du også
købe påskepynt, fremstillet af frivillige.

Sangaften efter Højskolesangbogen
Onsdag 3. 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.
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Højskoleaften mm.
Martin – mennesket & musikken.
Tirsdag 28. marts kl. 19.00 ved fløjtenist og højskolelærer Søren Voigt Juhl og organist og cembalist Viola Chiekezi.
Et musikalsk, fortællende og folkeoplysende »billedshow« med fokus på Luthers salmer og musik, der samtidig runder de vigtigste reformationsbegivenheder.
Koncerten/foredraget henvender sig til alle - uanset viden og forkundskaber - og kombinerer
fortælling, musikalsk optræden og billeder med fællessalmer af Luther. Der spilles musik fra Luthers samtid og - for at understrege stemninger i historien - kendte stykker fra en senere tids klassiske repertoire. Denne aften foregår i kirken.
Tilmelding til spisning og foredrag
Du kan deltage i spisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget.
Man medbringer selv tallerken, bestik og glas. Pris for spisning og foredrag: 120 kr. Drikkevarer købes særskilt. Husk tilmelding til kirkekontoret
hver gang du ønsker at deltage i spisning, tlf. 46 56 27 49 senest torsdag før
mødet, eller send mail til: floeng.sogn@km.dk

Koncert
ARS NOVA - Søndag den 5. marts kl. 15.00
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.
Gratis adgang.
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Børn & Unge
Påsken fortalt med dukker
Søndag 26. marts kl. 10.00 i Fløng Kirke inviteres børn og voksne til familiegudstjeneste efterfulgt af dukketeater om påsken. Måske husker du Nifinger, som lavede dukketeater og tryllede før
jul? Nu kommer han igen og denne gang handler det om påsken.
Medbring selv det du vil spise i pausen mellem gudstjenesten og dukketeateret. Øl kan købes for 10 kr. og
et glas sodavand for 5 kr. Tilmelding på Fløng Kirkes
kontor tlf. 46 56 27 49 senest tirsdag 21. marts.
Her ses »Nifinger«, som i virkeligheden hedder
Keld Hansen, med to af sine dukker.

Spaghettigudstjenester
Tirsdag 14. marts og tirsdag 4. april fra kl. 17.30 – 19.00
Her i foråret inviteres børnefamilier i Fløng til gudstjeneste og spisning. Vi begynder i kirken, 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 25 kr., børn 15 kr. - for en hel familie 60 kr. Efter
spisningen er der børneaktivitet 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 torsdagen før.

Legestue
Kom og vær’ med. Sang,
musik og fortællinger for
børn i alderen 0-4 år.
Sted: I Sognets Hus.
Tidspunkt: Legestuen finder sted den anden og fjerde
tirsdag i hver måned fra kl.
9.30 til 11.30
De næste gange: 		
7. marts, 28. marts 		
og 4. april.
Vi synger, leger og fortæller
og spiser vores medbragte
mad sammen.
Kontaktperson:
Elsa Zachariasen
tlf. 46 56 14 56.

Sigurd fortæller
om Luther
Søndag den 21. maj kl. 16.00 		
på Taastrup Teater
Alt om Luther på 60 minutter.
Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er klar med en helt ny
koncertrække for hele familien om Luther. Sigurd fejrer 500året for reformationen med en ny bog, som udkommer i
2017. Den fortæller Luthers historie i børnehøjde. Hvem var
Luther? Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder reformationen for os i dag? I forlængelse af den kommende bog, som
også omfatter nye sange om Luther, drager Sigurd og hans
orkester rundt i landet, hvor de fejrer reformationsjubilæet
med fortælling, sang, musik og teater. Arrangementet er gratis
for alle. Læs mere på www.hoejetaastrupprovsti.dk/Luther. Bestil
billetter på mail: sognemedhjaelper@floengkirke.dk
9

Konfirmation i fløng kirke 2017
Bededag fredag 12. maj
Bededag fredag 12. maj
kl. 11.30
kl. 9.30
• Trine Guldbæk Wæde
• Patrick Skov Nørring
• Sille Pluszek Sørensen
• Mikkel Holm Harreby
• Christoffer Vejlsted
• Viktor Boelt Boholdt 				
Hansen
• Emilia Jepsen
• Christian Skallerup
• Daniel Gyngstrup
• Rasmus Svane Jensen
• Oscar Emil Ærø
• Oliver Ravnkilde Schmidt
• David Hansen
• Christian Reno Landin
• Benjamin Sørensen

lørdag 13. maj
lørdag 13. maj
kl. 9.00
kl. 11.00
• Lucas Wils Madsen
• Sandra Brodthagen Brorly
• Frederik Tue Ravnkilde
• Sofus Frederik Nørgaard 			
• Mikkel Sellerup Mørk
van Hauen
• Victor Ravnebjerg Meng
• Natalie Asonze Fabricius
• Kristian Schmidt-				
• Max-Emil Smith Thorius
Christensen
• Rhianna Møller Banta
• Lucas Eccles Serup 				
• Erik Santiago Godsk
Henriksen
• Filip Corell Zarp
• Mikkel Markfoged Lassen
• Victor Holm Benattia

lørdag 13. maj
søndag 14. maj
kl. 13.00
kl. 10.00
• Mathilde Esther 				
• Isabella Lina Lanther
Wielstrøm
• Emma Vinther Edvardsen
• Magnus Nielsen Jensen
• Mikkel Gade-Jensen
• Natacha Østrup 				
Villumsen
• Jonas Nymann Nielsen
• Nicolai Brinck
• Theis Møldrup

Alle konfirmationer er ved
sognepræst Britta Raakjær Vind
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Torsdagscaféen

Torsdagscaféen er et initiativ fra Fløng Menighedsråd, hvor Sognets Hus danner ramme om et mødested til hyggeligt samvær.
Der er allerede mange veltilrettelagte arrangementer med fast indhold i det flotte hus, men caféen er tænkt som et mere uforpligtende mødested. Det er frivillige, der står for kaffe og brød i
caféen. Forandring i din livssituation kan betyde, at du kan have lyst til at komme i forbindelse
med andre mennesker i din hverdag. Måske kan vi inspirere, sprede glæde og dermed give hinanden lidt krydderi på tilværelsen. Caféen er et rummeligt mødested, hvor varme og nærvær er
vigtigt. Når man samles i fællesskab med hyggelig snak, dukker der som regel noget positivt op.
Kom og vær’ med hver torsdag formiddag fra kl. 10.00 – 12.00 undtagen Skærtorsdag, der
er ingen tilmelding. Arrangementet er gratis og Menighedsrådet byder på kaffe og brød.

Litteraturkredsen

Læsehesten

Mødes mandag 20. marts og onsdag 19.
april kl. 14.30 – 16.30 i Sognets Hus. I
maj måned er der skovtur. Kontakt Bente
Gormsen tlf. 46 56 09 61 for nærmere information.

- deltagerne mødes i Sognets Hus følgende
tirsdage: 14. marts, 18. april og 16. maj
kl. 15.30 - 17.00 og diskuterer en bog,
som man i fællesskab har udvalgt. Nærmere
oplysninger til Kirsten Jensen, tlf. 46564141.

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: 13. marts og 10. april. Der
er fællessang efter Højskolesangbogen og andre sangbøger. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der betales 20 kr. for kaffe og kage.

Fløng Kirkes
Filmklub
Filmaftenerne foregår i Sognets Hus den første mandag
i måneden kl. 19.00 – 22.00
følgende dage: 6. marts og 3.
april.

»KIRKEBIL« TIL GUDSTJENERSTER

Der har gennem de senere år været mulighed for at bestille »kirkebil« til gudstjenester den første søndag i hver måned, samt til højtiderne, sådan at befordringen foregik i taxa.
Tidligere var det gennem mange år menighedsrådets medlemmer, der påtog sig denne opgave,
og menighedsrådet har godkendt, at der igen etableres en privat kørselsordning.
Ordningen tilbydes ældre i Fløng Sogn og ældre i Hedehusene med tilknytning til Fløng Kirke,
som har svært ved at komme til kirken. For dem vil der til samtlige søndagsgudstjenester være
mulighed for at bestille »kirkebil« ved at ringe til kirkekontoret senest fredag kl. 12.
Det er gruppen af lægmandslæsere, der tilbyder at køre, og foreløbig er der tilsagn fra 5 om at
deltage i kørselsordningen. Vi kunne godt bruge et par deltagere som reserve, og det må gerne
være andre end lægmandslæsere. Send gerne besked herom til undertegnede.
Herudover kan »kirkebil« i form at taxa fortsat bestilles til sogneeftermiddagene ved opringning til kirkekontoret senest forudgående tirsdag kl. 12.00 på tlf. 46 56 27 49.
Orla Roed Jensen, 46 56 06 45, orlaroed@mail.dk
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Gudstjenester
marts

Langfredag 14. april kl. 10.00
Stille gudstjeneste uden nadver
Britta Raakjær Vind

Søndag 12. marts kl. 10.00
2. s. i fasten. Britta Raakjær Vind
Sogneindsamling

Påskedag 16. april kl. 10.00
Festgudstj. Stine-Helene Riedel

Søndag 5. marts kl.10.00
1. s. i fasten. Britta Raakjær Vind

Tirsdag 14. marts kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Stine-Helene Riedel

2. påskedag 17. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Søndag 23. april kl. 10.00
1. s. e. påske. Britta Raakjær Vind

Søndag 19. marts kl. 10.00
3. s. i fasten. Stine-Helene Riedel

Søndag 30. april kl. 10.00
2. s. e. påske. Stine-Helene Riedel

Søndag 26. marts kl. 10.00
Midfastesøndag. Familiegudstj.
Britta Raakjær Vind

maj

april

Søndag 2. april kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 4. april kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Stine-Helene Riedel
Onsdag 5. april kl. 19.00
Vi synger påsken ind!
Britta Raakjær Vind
Musikgudstj. m. kor-og solosang,
oplæsning og fællessang. Kaffebord og lotteri.
Palmesøndag 9. april kl. 10.00
Stine-Helene Riedel
Skærtorsdag 13. april kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Britta Raakjær Vind

Søndag 7. maj kl. 10.00
3. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Fredag 12. maj konfirmationer
Bededag
kl. 9.30: Britta Raakjær Vind
kl. 11.30: Britta Raakjær Vind
Lørdag 13. maj konfirmationer
kl. 9.00: Britta Raakjær Vind
kl. 11.00: Britta Raakjær Vind
kl. 13.00: Britta Raakjær Vind
Søndag 14. maj kl. 10.00
4. s. e. påske. Konfirmation.
Britta Raakjær Vind
Søndag 21. maj kl. 10.00
5. s. e. påske. Vikar
Torsdag 25. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag. Vikar
Søndag 28. maj kl. 10.00
6. s. e. påske. Vikar

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
Konstitueret sognepræst
Stine-Helene Riedel
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
tlf. 29103147 · shr@km.dk
Træffes tirs.-fre. telefonisk og i Sognets Hus efter aftale. Mandag fridag.
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

