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»DET KIMER NU…«
OM MARTIN LUTHERS SALMER
Til babysalmesang bruger
jeg et klokkespil. Når man
Af sogneslår på det, høres først den
medhjælper Trine
tone, der er slået an. DerefMay Knutzen
ter ændrer lyden sig til en
lidt anderledes klang. Jeg
har hørt, det kaldes »efterklangen«. Nu er 500
års jubilæet for reformationen er ved at klinge
ud.
I Fløng er jubilæet blevet markeret med udstilling, foredrag, film, teaterforestilling, træplantning og koncert. Vi er alle blevet lidt klogere på,
hvem Luther var, og hvad det var, han ville. Luther var i hvertfald ikke kedelig. Hør bare, hvad
han selv fortæller om en rejse til Rom:
Jeg har også været sådan en tåbelig helgen, løb gennem alle kirker og kløfter og troede på alle de løgne,
som er udgivne der. Jeg har vel også i Rom holdt en
messe eller ti, og jeg var tilmed ret ked af, at min far
og mor endnu levede; thi jeg ville gerne have udfriet
dem af skærsilden ved mine messer og ved hjælp af
andre fortræffelige gerninger og bønner. Man har i
Rom det ordsprog: »Salig den mor, hvis søn læser en
messe lørdag før Skt. Hansdag«. Hvor ville jeg gerne
der have gjort min mor salig. Men der var så stor en
trængsel, så jeg kunne ikke komme til, og jeg spiste
derfor en spegesild. Når Luther nu ikke kunne udfri sin mor af skærsilden ved at holde en messe,
så kunne han da i stedet spise en spegesild! Situationen med trængslen i Rom er godt beskrevet,
og det er et morsomt sammenfald mellem ordet
»skærsild« og »spegesild«.

FAKTA

Skærsild = (især katolsk-kirke) lutrende,
rensende ild, hvor de sjæle, der ikke har
gjort sig fortjent til straks at komme i himlen, må lide straf for deres synder, inden de
befries.

LUTHERS SALMER
Martin Luther levede fra 1483 - 1546 og var professor i teologi i Wittenberg, og kirkens reformator. Det var henrettelsen af to af Luthers venner,
der gjorde Luther til digter. Den første juli 1523
blev to Augustinermunke, der havde tilsluttet sig
Luthers lære, offentligt brændt som kættere på
markedspladsen i Brüssel. Begivenheden gjorde
dybt indtryk på Luther, og han skrev salmen:
»En vise ny ville vi nu kvæde«. Mange af salmerne
blev til på et år i en voldsom skabelsesrus. Luther
skrev i alt 36 salmer, heraf er 21 salmer optaget i
salmebogen fra 2003.
Ni af disse salmer er oversættelser og bearbejdelser. Især Grundtvig bearbejdede Luthers salmer.
»DET KIMER NU TIL JULEFEST«
Luther skelnede ikke mellem gode og dårlige salmer, men mellem »sande« og »falske« salmer.
En sand, kristen salme skal bygge på Guds ord ja, den er selv Guds ord til os. En falsk salme er
det, hvis salmen udspindes af »egen kløgt«; her
mærker man alt for meget digterens eget indre.
Salmen »Det kimer nu til julefest«, der er nr. 94 i
salmebogen, er så stor en del af julesalmetraditionen, at vi ikke tænker på, at det er en Luther
salme. Igennem salmens 9 strofer hører vi om
barnet, krybben og Davids-harpen. Det høje og
det lave. Og allerede ved det første vers: »Det kimer nu til julefest«, er stemningen slået an. Den
dag i dag kimer vi, når det er jul. »At kime« er
at slå korte, hurtige slag med hammeren på den
ene side af kirkeklokken. Det kimer for »den
høje gæst«. Og hvem er den høje gæst? Jo, det
er naturligvis Jesus, som med sand suspense effekt først nævnes med navn i strofe 4 og i strofe
9, sidste strofe. Her hører vi også David-harpens
klang for det indre øre. Det er stor og stemningsfuld digtekunst - og stadig aktuelt i 2017.
Glædelig jul!
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NY SOGNEPRÆST I FLØNG
En nedlagt og ombygget stationsbygning har
været rammen om min barndom. I en lille fynsk
landsby levede jeg en tryg tilværelse sammen
med en storesøster og lillebror som børn af byens tømrermester, der sammen med sin bror
videreførte deres fars virksomhed, godt hjulpet
af min mor og tante på kontoret. Der har siden
været mange stationer for mig i livet, drevet af
en nysgerrighed på livet og dets mange muligheder. Jeg har boet i flere forskellige byer i både
Danmark og England, og jeg har haft mange forskellige typer arbejde lige fra syerske til socialog sundhedshjælper, og fra flyverkonstabel til
it-konsulent. I min fritid beskæftigede jeg mig
med at udforske teater- og musikverdenen, og
som regissør har jeg rejst rundt på Sjælland med
forestillingen »Hello Dolly«, ligesom jeg har rejst
med et teater-musik band i både ind- og udland,
og har sunget i gospelkor. Når jeg ikke lavede teater i min fritid gik jeg til foredrag og workshops
inden for både den alternative og videnskabelige
verden. Mit sidste fuldtidsjob tilbragte jeg som
teamleder af en it-helpdesk, der hjalp medarbej-

dere ikke kun i afdelingen
i Danmark, men rundt i
hele verden.

Af Annika
Pedersen

Det lå ikke i kortene, at jeg
skulle være præst, selvom jeg som barn både havde en tro på Gud og har deltaget i søndagsskole,
været medlem af FPF og KFUM/K. For da jeg var
blevet kaldt godtroende nok gange, gik jeg ind i
en jagt på »sandheden«. Den absolutte objektive
sandhed så ingen igen kunne kalde mig godtroende i en nedladende tone. Det var først da jeg
opdagede at videnskaben heller ikke kunne komme med nogen absolut sandhed på de eksistentielle spørgsmål, at jeg for alvor vendte mig mod
kristendommen igen. Så da jeg fik muligheden,
valgte jeg at begynde på det teologiske fakultet,
og fandt langsomt ud af at præstegerningen passede godt sammen med mine interesser og personlige ønsker. Det er derfor en stor glæde for
mig at jeg nu skal være præst for jeres menighed,
og jeg ser frem til at lære jer alle at kende.

JUL OG NYTÅR
I FLØNG KIRKE
Musikgudstjenesten »De ni læsninger«				
onsdag 6. december kl. 19.00: Advents- og jule-				
salmer afvekslende med tekstlæsning og solo- og korsang. 			
Efterfølgende indbydes til kaffebord og lotteri.
Juleaften gudstjeneste kl. 13.30 ved Annika Pedersen, 			
kl. 15.00 og kl. 16.30 ved Britta Raakjær Vind.
Juledag festgudstjeneste kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind.
2. juledag gudstjeneste kl. 10.00 ved Annika Pedersen.
Julefest for pensionister torsdag 28. december kl. 14.00.
31. december Julesøndag gudstjeneste kl. 10.00 ved Annika Pedersen
Alle ønskes godt nytår med et glas i Sognets Hus Nytårsdag, 1. januar efter
gudstjenesten kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind.
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JULEFEST I SOGNETS HUS
MED GUITARMUSIK OG
NORSKFØDT SANGERINDE
Af Orla Roed
Jensen

Torsdag den 28. december kl. 14.00 afholdes den
traditionsrige julefest for pensionister i Sognets Hus.
I år varetages den musikalske underholdning af den norskfødte sangerinde
Elsie Smith og »Skyggerne Duo« med guitaristerne Konrad Hove og Jens
Raakjær Vind. Elsie Smith, hvis stemme spænder fra dyb alt til sopran, har
i mange år været en del af den danske jazzscene. »Skyggernes« repertoire
spænder fra den instrumentale beatmusik fra begyndelsen af 60-erne til guitarfortolkninger af nye og gamle sange og viser.
Programmet er delt i to afdelinger, hvor første del tager udgangspunkt i Elsies norske julesange. Her
akkompagneres hun af hendes mand Konrad Hove på klaver. I anden del vil »Skyggerne duo« primært spille en række nordiske viser og sange.

Og så kan deltagerne jo også glæde sig til det velkendte kaffebord med svesketærte, ligesom der til julehistorien serveres juleknas og portvin. Senere er der lodtrækning med fine gevinster til de heldige.
Det er gratis at deltage i julefesten, men deltagerantallet er begrænset til 80 pensionister fra Fløng
Sogn eller med særlig tilknytning til sognet.
Tilmelding skal foretages til kirkekontoret på telefon 46 56 27 49 eller til kirkens mailadresse floeng.sogn@
km.dk med oplysning om navn og adresse senest onsdag den 20. december. Dårligt gående kan samtidig
bestille kirkebil.

JULEKONCERT

MED HØJE TAASTRUP SENIORKOR
1. søndag i advent, helt præcis den 3. december, afholder Høje Taastrup store Seniorkor på 50
personer, julekoncert kl. 15.00 i Fløng Kirke. I lighed med sidste år forventes en fyldt kirke, så
kom i god tid. Både dirigent, Camilla Donovan, og koret glæder sig til at skabe julestemning.
På gensyn 3. december. Gratis adgang.
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SOGNEEFTERMIDDAGE
foregår i Sognets Hus onsdage kl. 14.30
29. november: Ingegerd Auken fortæller julelegender 		
af Selma Lagerlöf
Ingegerd Auken er tidligere leder af Frederiksberg Friskole, som er en
grundtvig-koldsk friskole, hvor der står fortælling på skemaet. 		
Ingegerd har igennem alle sine år som skoleleder fortalt.
Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1858 - 1940) var en svensk forfatter. Hun
var en af de tidlige svenske nyromantikere og fik sit gennembrud med
Gösta Berlings saga. Hun engagerede sig politisk, blandt andet i kampen
for stemmeret til kvinder.
17. januar: Stop op - fjumreår for alle over 55 år 				
ved sognepræst Poul Joachim Stender
Alle voksne mennesker bør tage et fjumreår, hvor de sætter alt på pause og
laver lige præcis intet af det, som deres liv ellers er fyldt op af. Det er Poul
Joachim Stenders klokkeklare budskab i en ny bog, hvor han med udgangspunkt i det moderne menneskes travle liv forklarer, hvorfor et fjumreår er
nødvendigt for alle over 55 år.
Rejs sydpå og brug dagene på at kigge ud over olivenlundene, fordyb dig i
bøger eller golf, eller flyt på landet og fordriv tiden med at plukke æbler.
Bare sørg for at komme ud af det vante og langt væk fra hverdagen. Fjumreåret vil give os nyt perspektiv og mulighed for at generobre glæden ved hverdagen og ikke
mindst glæden ved de mennesker, der omgiver os.
14. februar: DAN TURÈLL
- en moderne klassiker ved
forfatter og foredragsholder
Poul Kragelund
Den farverige poet endte som hele
Danmarks Onkel Danny. Hans genkendelige stemme ramte præcis
tidens toner, farver og rytmer. Og
hans forrygende krimier, svingende
digte og folkelige fortællinger gjorde ham stadig mere populær. Vi skal høre om hans liv og levned og glæde os over eksempler på
hans letløbende, sprudlende tekster.
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5 HØJSKOLEAFTNER
2017 - 2018
Hvad har gjort os til danskere? – vi dykker ned i historien
Vi slår ned på nogle forskellige afgørende perioder og begivenheder i Danmarkshistorien, for at få
et indtryk af, hvad der har været med til at forme os, som dem, vi er i dag.
Danmarks Radio fortæller i en stor TV-serie i løbet af 2017 »Historien om Danmark«, og i Fløng
Kirke tager vi tråden op, og sætter fokus på nogle enkelte af de mange mulige historier, som kan
fortælles og nuanceres. Med 5 foredrag vil vi gerne bidrage til oplevelsen af, at historien på godt og
ondt er en del af os alle sammen, ligesom vi er en del af den.
Spisning
28. september
Hver gang kan manFoto
deltage
i spisning i2002
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.
Fællespris for spisning og foredrag pr. gang 120 kr.
Pris for et enkelt foredrag: 40 kr., drikkevarer købes særskilt.
Onsdag 24. januar kl. 19.00: »Vejen mod 1864«, 			
Rejseleder og forfatter Poul Erik Jespersen
Hvorfor gik det så galt, at Danmark mistede Slesvig, Holsten og måtte opgive sine forestillinger om at være en stormagt?
Meget i slutningen af 1700-tallet og første halvdel af 1800-tallet peger på
et land, som er sig selv nok. Poul Erik Jespersen fortæller om kampen for
demokratiet som fører frem til Grundloven i 1849; om forholdet mellem
nationalfølelse og nationalisme; om Guldaldermalerne og om Danmarks
skæbnetime ved Dybbøl. Poul Erik Jespersen er tidligere lærer og uddannet
som turistfører.
Onsdag 28. februar kl. 19.00: »Lillys Danmarkshistorie«, 		
forfatter Pia Fris Laneth
150 års danmarkshistorie fortalt som en sprudlende familiekrønike. Mormoren fra en fattig, jysk landsby er på nippet til at dø i barselsseng. Farmoren vokser op i et selvbevidst arbejdermiljø i et af Københavns brokvarterer og forsørger sine uægte børn med symaskinen.
Foredragsholderens mor, Lilly, en drømmer fra et indremissionsk hedesogn, kommer i ulykke som syttenårig. En levende beskrivelse af arbejderog bondekvindens liv. Pia Fris Laneth er forfatter, journalist og foredragsholder.

FORSIDEBILLEDE
En flot nykalket kirke set fra stillads ved
Sognet Hus. Foto: Søren E. Sørensen.
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KONCERTER
foregår i kirken søndage kl. 15.00
Søndag 14. januar: Nytårskoncert
Livgardens Messingensemble, som er dannet af fem musikere fra Den Kongelige Livgardes Musikkorps, har eksisteret i over 20 år, og har medvirket ved en lang række kongelige højtider og
statsbesøg. Nu bliver der lejlighed til at høre ensemblet i Fløng, i samarbejde med den unge,
lovende sopran Signe Sneh Schreiber.
Signe, der er uddannet fra operaakademiet, har på det seneste gjort sig bemærket både som
solist med flere forskellige orkestre og i sine roller i forskellige operaer. Ved denne koncert kan
man godt forvente nogle af de kendte og elskede arier af blandt andet Puccini og Mozart, og derudover vil Messingensemblet give prøver på deres repertoire, der spænder lige fra barokmusik
og lettere klassisk musik, til mere moderne toner.
Da det er nytårskoncert, kan man roligt regne med at der er lagt vægt på den festlige musik, og
mon ikke der også vil være lidt H.C. Lumbye. Koncerten finder sted i Sognets Hus.

Søndag 18. februar: Nissen & Friends
Nissen & Friends blev dannet i 2009 og spiller et repertoire bestående af melodier og sange
hentet fra country/gospel, spirituals og egne kompositioner.
Bandet består af fem erfarne musikere under ledelse af kapel-mester Jens Jakob Nissen. Flere af
medlemmerne har professionelle karrierer inden for jazz, gospel, rock og pop. Publikum vil ikke
kunne undgå at blive revet med, når Nissen & Friends spiller gamle klassikere som: »Nobody’s
fault but mine«, »Pass men og oh gentle Savior«, »Blessed Assurance« og »I saw the light«.
Nissen & Friends koncerten indeholder
gode kendte country-og gospelsange.
Koncerten giver et godt indblik i country-gospelmusikkens verden, da numrene bindes sammen med fortællinger
om musikkens, sangernes og komponisternes baggrund. Bandet sætter en ære
i at skabe en god stemning og en levende
koncert.
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Børn & Unge
BABYSALMESANG
Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag 9. 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 mail floeng.sogn@
km.dk senest 2/1 - 2018 det koster 100 kr. at gå til babysalmesang.

LEGESTUE I FLØNG KIRKE
Kom og vær med. Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 10 mdr. til 4 år.
Sted: Sognets Hus. Tidspunkt: Så vidt muligt den anden og den fjerde tirsdag i måneden kl. 9.30 til ca.
kl. 11.30. Vi synger, leger og fortæller, og spiser vores medbragte mad sammen.
Datoer: 12/12, 9/1, 23/1, 13/2 og 27/2.

JUNIORKONFIRMANDER
Efter juleferien begynder et hold med Juniorkonfirmander fra 3. B og 3. C på Fløng Skole. Er dit barn
ikke tilmeldt, da send en besked til sognemedhjælper Trine May Knutzen. Første gang efter juleferien er
torsdag 4. januar, hvor Trine henter børnene lige efter skoletid.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Der er spaghettigudstjenester tirsdage 30. januar, 6. marts og 10. 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. Efter spisningen er der
en børneaktivitet indtil aftensang og godnat kl. 19.00. Tilmelding til Fløng Kirkes
kontor, tlf. 46 56 27 49, senest torsdagen forinden.

FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVNS
SØNDAG 11. 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.
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26-ÅRIG GRAVERMEDHJÆLPER
MED SANS FOR DET GRØNNE
David Quistgaard Klerke blev ansat som gravermedhjælper ved Fløng Kirke den 1. december
sidste år. Nu er han fastansat på 32 timer ugentlig, og han er glad for sin stilling ved kirken.
INTERESSEN FOR DET GRØNNE
David er født i Tølløse, hvor han indtil for nylig
har boet hos sine forældre. Men nu har han egen
lejlighed i Holbæk, hvor han bor sammen med en
yngre bror, som mangler en bolig under fysikstudiet i København. Og afstanden fra Holbæk til
Fløng betyder ikke noget for David, der lige har
købt bil - blot 35-40 minutter.

- Inden jeg kom til Fløng, var jeg gravermedhjælper
ved Gislinge Kirke, fortæller David. – Men det var
et sommerjob på 21 timer, så det var jo svært at
leve af. Jeg har altid interesseret mig for det grønne
område, og da jeg gik i 9. klasse på Rudolf Steiner

GODT NYTÅR MED
ET GLAS I SOGNETS HUS
Kom til gudstjeneste Nytårsdag kl. 10.00
ved sognepræst Britta Raakjær Vind.
Bagefter byder Fløng Menighedsråd på et
glas i Sognets Hus.

Skolen var jeg i praktik hos en
skovløber. Efter 1 år på efterAf Orla Roed
skole og et år i forretning – for
Jensen
at tjene penge, startede jeg
den 3½-årige uddannelse som
skov- og naturtekniker på Nødebo Skovskole.
Men for 5 år siden var jeg så uheldig at blive ramt af
en bil og fik beskadiget mit ene knæ, så det at være
skovarbejder ville være for hårdt. Derfor måtte jeg
søge andre baner, og i jobbet som gravermedhjælper
kan jeg klare alle opgaver - bortset fra at ligge på
knæ og lægge gran på. Så det må jeg klare stående,
siger han.
I KIRKEN
Tjenesten i kirken hver anden weekend kan David godt lide, og det var ikke fremmed for ham,
da han kom til Fløng. Han havde prøvet det i Gislinge. - Men det var jo ikke så aktiv en kirke, som
Fløng, siger han.
Som barn kom David en del i kirke sammen med
sin mor, som var kirkesanger. Han er konfirmeret i en frikirke i København, som er tilknyttet
Rudolf Steiner Skolen, hvor moderen arbejder
som lærer bl.a. med musik. Selv spiller han af og
til violin sammen med moderen. Faderen er psykolog.
David er glad for at være i Fløng og for samarbejdet med graver Gitte Andersen, og han har
egentlig ikke andre planer for fremtiden. –Jo.
Måske vil jeg søge en graverstilling engang, når
jeg har fået lidt mere erfaring, siger han.

IKONSKRIVNING
finder sted mandag 29. januar og mandag 26. februar fra kl. 15.00.
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FORMANDENS HJØRNE
Af formand Vibeke
Enghoff Jensen

Vi har i den forløbne tid
sagt farvel til kirkesanger
Hanne Moltesen og vikarierende sognepræst Katrine
Brix. Hanne har i årevis
sunget til alles fornøjelse og

stopper nu for at nyde sit otium. Katrine har det
sidste halve år vikarieret i den ledige præstestilling, som Annika, vores nye præst, starter søndag 3. december.
Tak for godt samarbejde til jer begge, og held &
lykke fremover.

NY KIRKESANGER
Hanne Brønd Holst har været kirkesanger i den
danske folkekirke siden hun var 15 år, både som
del af et kor og som den eneste sanger. Det har
bragt Hanne vidt omkring at være sanger; både
i Haderslev Domkirke og Jesuskirken, som er
store kirker, men også i mindre landsbykirker
på Sjælland. Hanne er meget interesseret i middelalder, og siger: Min store passion er middelalderen, og især Hildegard von Bingen fordi hun var en
af middelalderens største kvindeskikkelser. Hendes
musik er noget af det mest fantastiske! Udover sit
virke som kirkesanger har Hanne været assistent

LÆSEHESTEN
mødes i Foyeren kl. 15.30 følgende dage:
12. december, 16. januar og 20. februar. Kontaktperson Anne Marie Ørving, tlf. 40
40 64 81, rie@2640reerslev.dk

i Vokalensemblet Ars
Nova. Sangen betyder i
det hele taget meget for
Hanne, der er medlem
af to kor, men også synger koncerter forskellige
steder. Privat er Hanne
gift med Morten og har
4 børn. Hanne glæder sig
til at være kirkesanger i
Fløng og lære menigheden at kende.
Hanne Holst og Trine May Knutzen

LITTERATURKREDSEN
mødes i Sognets Hus kl. 14.30: 15. januar
og 19. februar. Kontakt Bente Gormsen tlf.
46 56 09 61.

KIRKEBIL
Der tilbydes gratis transport til gudstjenesterne for ældre i Fløng Sogn og ældre i Hedehusene
med tilknytning til Fløng Kirke, som af helbredsmæssige årsager har svært ved komme til kirken. Kørslen foregår enten i privat bil eller i taxa. Den tilbydes til alle gudstjenester bortset fra
gudstjenesterne juleaften.
Kirkebilen bestilles ved at ringe til kirkekontoret 46 56 27 49 senest fredag kl. 12. Kirkegængerne vil normalt blive afhentet på bopælen 15-20 minutter før gudstjenestens begyndelse.
Herudover kan kirkebil i form af taxa bestilles til sogneeftermiddagene i Sognets Hus ved opringning til kirkekontoret senest dagen før kl. 12.
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AKTIVITETSKALENDER

FOR DECEMBER, JANUAR
OG FEBRUAR *)

HVORNÅR

HVAD

Mandag 4. december kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub
Kontakt Arne Kristiansen 46 56 24 15

Torsdag 7. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Mandag 11. december kl. 14.30

Kom og syng med!

Torsdag 14. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 28. december kl. 14.00 - 16.30

Julefest for pensionister

Mandag 1. januar kl. 10.00

Nytårsgudstjeneste og derefter Godt nytår
med et glas i Sognets Hus

Torsdag 4. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Mandag 8. januar kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 11. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Søndag 14. januar kl. 15.00

Nytårskoncert i Sognets Hus

Mandag 15. januar kl. 14.30

Kom og syng med!

Onsdag 17. januar kl. 14.30 - 16.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 18. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Onsdag 24. januar kl. 19.00

Højskoleaften

Torsdag 25. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 1. februar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Mandag 5. februar kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 8. februar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Søndag 11. februar kl. 10.00-12.00

Fastelavn. Familiegudstj. og derefter tøndeslagning

Mandag 12. februar kl. 14.30

Kom og syng med!

Onsdag 14. februar kl. 14.30 - 16.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 15. februar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Søndag 18. februar kl. 15.00

Koncert i Fløng Kirke

Torsdag 22. februar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Onsdag 28. februar kl. 19.00

Højskoleaften

*) Undtaget fra kalenderen er højmesse, som vises side 12 samt følgende planlagte begivenheder: Juniorkonfirmander, kor, konfirmationsundervisning, babysalmesang, Legestue og møder i Fløng Menighedsråd, da kalenderen ellers vil blive alt for omfattende. Ikonskrivning omtales side 9, Litteraturkreds og Læsehest side 10.
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Gudstjenester
DECEMBER

Søndag 3. december kl. 10.00
1. søndag i advent
Præsteindsættelse af Annika
Pedersen. Efterfølgende festlig
sammenkomst i Sognets Hus.
Onsdag 6. december kl. 19.00
Musikgudstjenesten »De ni Læsninger«. Britta Raakjær Vind
Kaffebord og lotteri
Søndag 10. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Søndag 17. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Annika Pedersen

Søndag 7. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Annika Pedersen
Søndag 14. januar kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 21. januar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Annika Pedersen
Søndag 28. januar kl. 10.00
Søndag septuagesima
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 30. januar kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Annika Pedersen

Juleaften søndag 24. december
kl. 13.30: Annika Pedersen
kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
kl. 16.30: Britta Raakjær Vind

FEBRUAR

Juledag mandag 25. december
kl. 10.00 Festgudstjeneste.
Britta Raakjær Vind

Søndag 11. februar kl. 10.00
Fastelavns søndag
Annika Pedersen
Familiegudstjeneste med tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe
og kakao

2. Juledag tirsdag 26. december kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Julesøndag
Søndag 31. december kl. 10.00
Annika Pedersen

JANUAR

Nytårsdag mandag 1. januar
kl. 10.00 Britta Raakjær Vind
Godt nytår i Sognets Hus!

Søndag 4. februar kl. 10.00
Søndag seksagesima
Britta Raakjær Vind

Søndag 18. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
Søndag 25. februar kl. 10.00
2. søndag i fasten
Annika Pedersen

NYT FRA FLØNG KIRKE
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KIRKELIG
VEJVISER
Fløng Kirkes kontor
Kordegn Helle Johnsen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49
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
Sognepræst Annika Pedersen
Fløng Byvej 16, Fløng.
Tlf. 29 10 31 47 / 46 56 42 87
Træffes tirs. ons. og fre. efter aftale
Sognemedhjælper/		
Provstikoordinator
Trine May Knutzen
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
i Sognets Hus.
Graver Gitte Andersen
Graverkontoret
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- fre. kl. 10 - 11.
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
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

