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DA JESUS FÓR TIL HIMMELS
I Danmark er Kristi himmelfarts dag en helligdag, og de fleste skoler og
daginstitutioner holder
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind også lukket den følgende
fredag. Derfor kan mange
glæde sig over at holde en lille ferie.
Der er en vigtig fortælling knyttet til denne helligdag: I dagene efter sin lidelse og død, kommer
Jesus og er sammen med disciplene, og fortæller
dem om Guds rige.
Men 40 dage efter sin opstandelse samler han
alle apostlene og sender dem ud i verden for
at fortælle folk om Kristus. Da sker det, at den
opstandne bliver løftet op til himlen og forsvinder for øjnene af dem, mens han velsigner dem.
Billedlig talt sætter Jesus sig ved sin Fars højre
hånd, og bliver dermed eet med Gud.
Men Jesus blev ikke »væk« fra os i himlen! Her
betyder »Himlen« ikke verdensrummet i astronomisk forstand, men Guds virkelighed. Når han
fór til himmels, var det for at vi mennesker skulle
kunne møde ham overalt. For Himlen er overalt,
hvor Gud er.

GUD VIL VÆRE DÉR HVOR MENNESKER ER
Da det bliver Pinse viser Gud, at han vil være dér
hvor mennesker er: Jesus havde lovet, at Helligånden ville blive sendt til apostlene, når han ikke
længere selv kunne færdes sammen med dem.
På Pinsedagen blev de helt overraskende »ramt«
af Guds Ånd. Konkret betød det, at de pludselig
kunne fortælle om Kristus til alle mulige forskellige mennesker, på mange forskellige sprog. Og
sådan erfarede de Guds usynlige nærvær gennem
Åndens virkning.
Selvom Guds Ånd hverken kan ses eller måles,
møder Gud os overalt. Ofte gennem sit Ord, som
han taler til os i kirken, men også ad mange andre uransagelige veje. Jesus kaldes også for Guds
levende Ord, og vi kan også møde ham gennem
vores medmenneske, - når et andet menneske
kommer os til hjælp. Jesus identificerer sig også
med de lidende, som har brug for hjælp fra andre, så hver gang, vi hjælper »en af disse mindste
små«, så har han også mødt os igennem dem!
Pinsen fortæller, at Helligånden er Guds nærvær,
som ånder liv i os, så vi får øje på hans kærlighed
til os og vores medmenneske. Det er også Helligånden, der blæser støvet af de gamle ord, så de
giver mening for os på ny. Guds Ånd giver os liv
og mening.

PÅSKE I FLØNG KIRKE
»Vi synger påsken ind«, musikgudstjeneste onsdag 21. marts kl. 19.00
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus efter gudstjenesten.
Palmesøndag 25. marts kl. 10.00: Påskeugen begynder med gudstjeneste
ved Britta Raakjær Vind.
Skærtorsdag aftengudstjeneste 29. marts kl. 19.30 ved Britta 		
Raakjær Vind, forinden er der fællesspisning i Sognets Hus kl. 17.30,
tilmelding senest 22. marts til kirkekontoret tlf. 46 56 27 49. 			
Menu: lammekølle, flødekartofler og salat. Pris: 100 kr. pr. person. 		
Drikkevarer kan købes.
Langfredag 30. marts kl. 10.00: Stille gudstjeneste ved Annika Pedersen.
Påskedag 1. april kl. 10.00, festgudstjeneste ved Britta Raakjær Vind.
2. Påskedag 2. april kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind.
2

HJÆLP MEDMENNESKER I NØD
Søndag den 11. marts 2018 deltager Fløng Sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle
sognets borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst til
at lukke øjnene for grusomhederne. Men for
mange er det heldigvis en umulighed at vende
ryggen til - for det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe
hinanden på tværs af grænser. Her i sognet
bliver det muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved at gå en rute søndag
den 11. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder husstandsindsamling.
NYE MÅDER AT YDE HJÆLP 		
TIL SELVHJÆLP
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af f.eks. klimaforandringer. I kraft af et
stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative
baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i
flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at
opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt
næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former
for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males til
insektmel, som kan bruges til blandt andet
næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde
i store sække med huller i og vokser så ud af
hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man
firedoble sin høst. Det giver nærende mad til
både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modta-

gerne af hjælpen er altid direkte involverede
og lærer samtidig nye metoder, der gør dem
mere robuste.
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! Når du har gået
din rute, byder Fløng Menighedsråd på varm
suppe i Sognets Hus.
Denne søndag kan du også vælge at deltage i
gudstjenesten kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind,
inden du går ud og samler ind. Bagefter kan du
nyde en dejlig koncert i Fløng kirke kl. 15.00 med
Aquilotto-ensemblet. Der er gratis adgang til
koncerten. Læs mere side 7.
Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi vi
gerne vil støtte det lille spirende håb om en
bedre fremtid for alle uanset hvor håbløs
situationen er lige nu. At det samtidig altid er
en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs
af generationer, deler nogle timer af vores
søndag med hinanden og samtidig støtter
mennesker, der virkelig har brug for hjælp.
Kurt Keldebæk
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TORSDAGSCAFÉEN
ER BLEVET EN SUCCES
Torsdagscaféen er et rummeligt mødested, der samler flere og flere ældre i Foyeren i Sognets Hus. Over en kop kaffe og et stykke brød får man en god snak og
Af Orla Roed
nyder hinandens selskab.
Jensen
I en sen alder, hvor vennekredsen er skrumpet ind, og hvor man måske er blevet
alene efter mange års ægteskab, ligger her en god mulighed for at skabe nye kontakter og få en afveksling i hverdagen. Og den er der rigtig mange, der benytter sig af. 25-30 cafégæster er helt almindeligt, og det gælder hele året, for caféen er nemlig også åben i sommermånederne.
FRIVILLIGE STÅR BAG
Torsdagscaféen har eksisteret siden foråret 2011,
hvor det nye Sognets Hus stod færdigt.
Ole Nygaard fra menighedsrådet har sammen
med sin hustru Grethe været med fra begyndelsen.
- Det var menighedsrådets ønske, at de nye lokaler
skulle kunne bruges af alle, og med Torsdagscaféen
blev der taget et nyt initiativ, fortæller Ole
Nygaard.
- Vi startede med 7-8 gæster, men det har ændret sig
siden, og i dag er vi ved at have pladsproblemer. Vi vil
gerne blive i Foyeren. Det giver den bedste stemning,
men mere end 35 har vi ikke plads til.
Her kommer flest enlige, men også 5-6 ægtepar,
og alderen varierer mellem 60 og 90 år.
Døren her står åben for alle, lige som også kirkens
dør står åben for alle, siger Ole Nygaard.
Bagved står en gruppe på 10 frivillige, som på
skift klarer opgaverne med at købe ind, lave kaffe
og dække borde. Nogle bager selv og tager brød med. - Menighedsrådet har hele tiden været indstillet på
at betale for kaffe og brød. Det skulle være gratis og uforpligtende at deltage, siger Ole Nygaard.
HAR DET SÅ HYGGELIGT SAMMEN
Vi har spurgt to af cafégæsterne om grunden til, at de kommer i
caféen.
Verner Rasmussen på 86 bor på Hedetoften, men er gammel
Fløng-borger fra Skelvej siden 1958, hvor den nye motorvej tog et
stykke af hans have. Han er kommet i Torsdagscaféen, siden han
for 2 år siden mistede sin hustru. Han kommer også i »Herreværelset« i Kulturcentret i Tåstrup.
- Jeg har ikke svigtet en eneste gang, siger Verner. Her er dejligt at
komme, for vi kender efterhånden hinanden. Jeg sidder nu mest ved
mandebordet. Det giver en lidt anderledes samtale.
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Ingrid Bischoff på 69 bor i en ældrebolig i Fløng. Hun har været
professionel musiker hele sit liv og spillet violin i Sjællands Symfoniorkester i 25 år. Hun søgte for 9 år siden fra København til Fløng
for med en lungesygdom at komme ud i den friske luft. Sammen
med sin søster har hun også en kolonihave i Kallerup med et lille
hus på 35 m2.
- Mine venner i København sagde: »Hvad vil du dog derud efter. Du
bliver bare ensom«. Men det blev noget af en solskinshistorie, fortæller Ingrid.
- Jeg nyder at bo i Fløng, og i Torsdagscaféen har jeg fået nogle rigtig
gode venner. Jeg glæder mig til at komme hver uge, siger hun, mens vi
kikker ud på hendes parkerede blå kabinescooter.
Som tidligere katolik blev hun i øvrigt indmeldt i folkekirken, da
hun flyttede til Fløng. - Jeg kan godt lide at komme i kirken, men kommer der sjældent, fordi jeg på grund
af min sygdom har svært ved at komme i gang om morgenen, siger hun. - Bare det var kl. 11.
Jo, man kan roligt sige, at Torsdagscaféen er blevet en succes, og at menighedsrådets ønske om, at
huset måtte blive brugt flittigt af alle, er gået i opfyldelse.

Erik og Karen, som kommer i Torsdagscaféen, har snart været gift i 70 år.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Fløng Menighedsråd holder offentligt møde:
torsdag 8. marts, torsdag 12. april og tirsdag 8. maj.
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SOGNEEFTERMIDDAGE
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
14. marts: Cand.mag., sognemedhjælper Trine May Knutzen:
Kunstnerfællesskabet mellem Anna og Michael Ancher.
Fællesskabet mellem Anna og Michael Ancher var både et ægteskabs- og
et arbejdsfællesskab. De var både ægtepar, kolleger og forældre. Hvordan
tacklede de alle disse roller i en brydningstid, hvor det moderne gennembrud for alvor slog igennem? Men også i en tid, hvor den åndelige vækkelsesbevægelse Indre Mission
blev meget stærk.
Eftertiden har sat Michael Ancher lidt i bås som en,
der kun malede fiskere og ikke udviklede sig, mens
Anna Ancher var et større talent og tog del i det moderne gennembrud. Men er det nu også helt rigtigt?
Her ses de på et fælles maleri: »Dagens arbejde bedømmes«, fra 1882 – et helt enestående værk i nyere
kunsthistorie. For her er de sammen om at male et
fælles portræt af hinanden og samtidig vise deres
yndlingsbeskæftigelse: at se på malerkunst!

HØJSKOLEAFTNER mm.
Onsdag 11. april kl. 19.00, cand.mag. Thomas Harder:
»Anders Lassens krig – 9. april 1945«.
Den danske krigshelt Anders Lassen deltog gennem næsten hele Anden
Verdenskrig i en lang række hemmelige, eventyrlige og dødsensfarlige aktioner. Både ud for Afrikas vestkyst, langs den franske Kanalkyst, i det
græske øhav og i sumplandskabet omkring den norditalienske by Comacchio, hvor han som 24-årig faldt i kamp natten mellem den 8. og 9. april
1945. Den spændende fortælling om Anders Lassens liv og krigsindsats går i detaljer med nogle
af de mest markante aktioner, men sætter samtidig Anders Lassens krig ind i en større historisk
og kulturel sammenhæng. Thomas Harder er cand.mag. i italiensk og historie og forfatter til
bøger om bl.a. mafiaen, Italien og italiensk mad.
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
Sangaften efter Højskolesangbogen - Onsdag 2. 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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KONCERTER

Aquilotto
Søndag 11. marts kl. 15.00
Aquilotto-ensemblet har sit udspring i Roskilde. Kernen i ensemblet er medlemmer af Roskilde
Domkirkes Tårnblæserensemble og/eller musikskolelærere på messinginstrumenter. Aquilotto
betjener imidlertid periodeinstrumenter, d.v.s. barokbasuner og zinker i et con amore-projekt
med henblik på at udforske det klangbillede, som f.eks. Bach, Schütz og Monteverdi kendte og
havde i tankerne, når de skrev for blæsere.
En zink kan nærmest beskrives som en trompet af træ, overtrukket med sort læder eller pergament og med gribehuller som på en blokfløjte. Barokbasunen ligner vore dages trækbasun, men
er mindre fyldig og mere præcis i sin tone bl.a. på grund af et mindre klangstykke.
Ved koncerten opføres en række godbidder fra starten af 1600-tallet af Frescobaldi og hans
samtidige.
Vi synger påsken ind
Onsdag 21. marts kl. 19.00 i Fløng Kirke
Påskens dramatiske begivenheder belyses i en smuk
blanding af oplæsning, sang og musik.
Vi runder af med kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
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Børn & Unge
Deltagere til
babysalmesang
efteråret
2017.

BABYSALMESANG
Et hold med babyer i alderen 2 - 9 måneder har været i gang siden januar måned. Babysalmesang foregår
om tirsdagen kl. 10.00 – 11.15 i Fløng Kirke. De første ca. 40 minutter synger og danser vi os gennem
salmerne og til sidst nyder vi en kop the elle kaffe sammen. Du kan stadig nå at være med. Tilmelding til
floeng.sogn@km.dk, det koster 100 kr. for et forløb på 10 gange.

LEGESTUE I FLØNG KIRKE
Kom og vær med. Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 0 til 4 år. Sted: I Sognets Hus. Tidspunkt: Legestuen finder så vidt muligt sted den anden og fjerde tirsdag i hver måned fra kl. 9.30 til ca.
11.30. De næste gange: 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj og 22. maj. Vi spiser vores medbragte
mad sammen. Legestuen holder sommerferie i juni, juli og august.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Tirsdag 6. marts og tirsdag 10. april fra kl. 17.30 – 19.00
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 spaghettigudstjeneste er det nødvendigt med tilmelding. Ring
til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 torsdagen før.
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KONFIRMATION I FLØNG KIRKE 2018
KONFIRMATIONER BEDEDAG FREDAG 27. APRIL
VED SOGNEPRÆST ANNIKA PEDERSEN
kl. 9.30
• Mads Messerschmidt Knudsen
• Alexander Wisman
• Simon Slott Hansen
• Viktor Balle
• Michael Forster Heinsbøgh
• Tobias Feldborg Nielsen
• Oliver Friis Andersen

kl. 11.30
• Marie Norup Bjergbakke
• Sofie Just Kristensen
• Maja Fog Bjørnlund
• Lærke Knigge Christensen
• Rebecca Egelund Hansen
• Nicoline Søs Halling Andersen
• Nikolai Korsholm Brandtberg
• Amanda Petersen

KONFIRMATIONER LØRDAG 28. APRIL
VED SOGNEPRÆST BRITTA RAAKJÆR VIND
kl. 10.00
• Miguel Alexander Anthony Tersløv Branco
• Bjarke Ellegaard Løfqvist
• Cecilie Torp Jensen
• Mikkel Bang Olin
• Melanie Skovby Vainio
• Simon Halling
• Ingeborg Lyngbye
• Laura Milling Oddershede
• Simon Dose

kl. 12.00
• Frederik Bjørn Vath Thalbitzer
• Jakob Horsman Jensen
• Jacob Milo
• Cille Rask
• Josephine Reuter Juliussen
• Mary Victoria Tandiwe Kristensen
• Kalle Hansen
• Mie Kjær Hansen

KONFIRMATION SØNDAG 29. APRIL
VED SOGNEPRÆST BRITTA RAAKJÆR VIND
kl. 10.00
• Freja Schytte Holmlund
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FORMANDENS HJØRNE
Af Vibeke Enghoff
Jensen

Kirken er det fællesskab, der
er omkring den - den virkelige kirke. Det er noget, der
hele tiden skal arbejdes på.

Vores vigtigste bestræbelse
er et godt fællesskab. Så forslag og kommentarer er altid velkomne.

I menighedsrådet trådte Carsten Thorius ud i november af personlige årsager. Carsten sad i bladudvalget og var aktiv i IT-udskiftning i Sognets
Hus. Tak for indsatsen, Carsten. I stedet er Ole
Nygaard trådt ind i rådet. Ole trådte ud af menighedsrådet i 2016, så han er velkendt med arbejdet. Ole sidder i møde- og aktivitetsudvalget
og er aktiv i TorsdagsCaféen. Velkommen til, Ole.

PINSE & PICNIC

Gudstjeneste i det fri!
2. pinsedag 21. maj kl. 11.00
Sted: Præstegårdshaven i Høje Taastrup,
Præstegårdsvej 3 (10 minutters gang fra 		
Høje-Taastrup Station).
Fællesgudstjeneste i Høje Taastrup Provsti,
hvor jazzkvartetten Boogaloo Brothers medvirker. Organist, Henny Holm, Rønnevang Kirke, står for at lede det til lejligheden oprettede
børnekor, som er et børnekor på tværs af sognene. Medbring tæppe og picnickurv eller køb
pølser og kage på stedet. Der er stole for dem, der har behov for det. I tilfælde af regn holdes
gudstjenesten i Høje Taastrup Kirke.
Børnekorene møder kl. 10.00 for at synge sammen. Sangglade børn »hopper« bare med kl. 10.30

DIASFOREDRAG I VEJLEÅ KIRKE
ONSDAG D. 4. APRIL KL. 19.30 – 21.30: LUTHERS WITTENBERG

I dagene 3. - 7. september 2018 afholder
Høje Taastrup provsti en studierejse til byen
Wittenberg, som kom til at danne ramme om
den lutherske reformation. Som introduktion
og yderligere PR for provstiets rejse holder
sognepræst Michael Rønne Rasmussen et
spændende diasforedrag, hvor han fortæller
om reformationens historiske baggrund og
nogle af de begivenheder, der udfoldede sig i
Wittenberg. Vi får også et indblik i byen, som
den ser ud i dag, og de steder, hvor der gemmer sig en god historie.
Model af byen Wittenberg
Fotograf: Michael Rønne Rasmussen
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Tilmelding til Michael Rønne Rasmussen tlf.
2960 3288 eller mrr@km.dk senest mandag d. 26. marts.

FOR MARTS, APRIL OG MAJ *)

Torsdag 1. marts kl. 10.00 - 12.00
Mandag 5. marts kl. 19.00
Tirsdag 6. marts kl. 17.30
Torsdag 8. marts kl. 10.00 - 12.00
Søndag 11. marts kl. 10.00
Søndag 11. marts kl. 15.00
Mandag 12. marts kl. 14.30 - 16.30
Onsdag 14. marts kl. 14.30
Torsdag 15. marts kl. 10.00 - 12.00
Mandag 19. marts kl. 14.30 - 16.30
Tirsdag 20. marts kl. 15.30 - 17.00
Onsdag 21. marts kl. 19.00
Mandag 26. marts kl. 15.00 - 21.00
Torsdag 29. marts kl. 17.30
Torsdag 29. marts kl. 19.30

Torsdagscafé
Fløng Kirkes Filmklub
Spaghettigudstjeneste
Torsdagscafé
Gudstjeneste og sogneindsamling
Aquilotto, koncert i Fløng Kirke
Kom og syng med
Sogneeftermiddag
Torsdagscafé
Litteraturkreds v/Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61
Læsehesten kontakt Kirsten Jensen tlf. 46 56 41 41
Vi synger påsken ind - musikgudstjeneste
Ikonskrivning v/Hanne Moltesen
Fællesspisning Skærtorsdag m/tilmelding
Aftensgudstjeneste med nadver

Søndag 1. april kl. 10.00
Torsdag 5. april kl. 10.00 - 12.00
Mandag 9. april kl. 19.00
Tirsdag 10. april kl. 9.30
Tirsdag 10. april kl. 17.30
Onsdag 11. april kl. 19.00
Torsdag 12. april kl. 10.00 - 12.00
Mandag 16. april kl. 14.30 - 16.30
Mandag 16. april kl. 14.30 - 16.30
Tirsdag 17. april kl. 15.30 - 17.00
Torsdag 19. april kl. 10.00 - 12.00
Mandag 23. april kl. 15.00 - 21.00
Tirsdag 24. april kl. 9.30
Torsdag 26. april kl. 10.00 - 12.00
Fredag 27. april kl. 9.30 og 11.30
Lørdag 28. april kl. 10.00 og 12.00
Søndag 29. april kl. 10.00

Påskedag, festgudstjeneste i Fløng kirke
Torsdagscafé
Fløng Kirkes Filmklub
Kirkens Legestue i Sognets Hus
Spaghettigudstjeneste
Højskoleaften m/tilmelding
Torsdagscafé
Kom og syng med
Litteraturkreds v/Bente Gormsen
Læsehesten v/Kirsten Jensen
Torsdagscafé
Ikonskrivning v/Hanne Moltesen
Kirkens Legestue i Sognet Hus
Torsdagscafé
Gudstjenester med konfirmation
Gudstjenester med konfirmation
Gudstjeneste med konfirmation

Onsdag 2. maj kl. 19.00
Tirsdag 8. maj kl. 9.30
Tirsdag 15. maj kl. 15.30 - 17.00
Torsdag 17. maj kl. 10.00 - 12.00

Sangaften efter højskolesangbogen
Kirkens Legestue i Sognets Hus
Læsehesten
Torsdagscafé

Søndag 20. maj kl. 10.00
Mandag 21. maj kl. 11.00
Tirsdag 22. maj kl. 9.30
Torsdag 24. maj kl. 10.00 - 12.00
Torsdag 31. maj kl. 10.00 - 12.00

Pinsedag, gudstjeneste i Fløng kirke
Fælles friluftsgudstj. 2. pinsedag i Høje Taastrup præstegårdshave

Kirkens Legestue i Sognets Hus
Torsdagscafé
Torsdagscafé

*) Undtaget fra listen er almindelige gudstjenester, som vises side 12 samt følgende planlagte begivenheder:
Juniorkonfirmander, kor, konfirmationsundervisning, babysalmesang og MR møder.

AKTIVITETSKALENDER
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Gudstjenester
MARTS

Søndag 4. marts kl. 10.00
3. s. i fasten. Britta Raakjær Vind
Tirsdag 6. marts kl. 17.30
Spaghettigudstj. Annika Pedersen

Søndag 15. april kl. 10.00
2. s. e. påske. Annika Pedersen
Søndag 22. april kl. 10.00
3. s. e. påske. Britta Raakjær Vind

Søndag 11. marts kl. 10.00
Midfastesøndag. Britta Raakjær
Vind. Sogneindsamling

Fredag 27. april
Bededag. Konfirmation
kl. 9.30: Annika Pedersen
kl. 11.30: Annika Pedersen

Søndag 18. marts kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Annika Pedersen

Lørdag 28. april. Konfirmation
kl. 10.00: Britta Raakjær Vind
kl. 12.00: Britta Raakjær Vind

Onsdag 21. marts kl. 19.00
Vi synger påsken ind!
Annika Pedersen. Musikgudstjeneste med kor- og solosang, oplæsning
og fællessang. Kaffebord og lotteri.

Søndag 29. april kl. 10.00
4. s. e. påske Konfirmation
Britta Raakjær Vind

Søndag 25. marts kl. 10.00
Palmesøndag. Britta Raakjær Vind

Søndag 6. maj kl. 10.00
5. s. e. påske. Britta Raakjær Vind

Skærtorsdag 29. marts kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Britta Raakjær Vind

Kr. Himmelfartsdag
Torsdag 10. maj kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

Langfredag 30. marts kl. 10.00
Stille gudstjeneste uden nadver
Annika Pedersen

Søndag 13. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske
Annika Pedersen

APRIL

Pinsedag
Søndag 20. maj kl. 10.00
Annika Pedersen

Påskedag søndag 1. april kl. 10.00
Festgudstj. Britta Raakjær Vind
2. påskedag - 2. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Søndag 8. april kl. 10.00
1. s. e. påske. Britta Raakjær Vind
Tirsdag 10. april kl. 17.30
Spaghettigudstj. Annika Pedersen

MAJ

Anden pinsedag
Mandag 21. maj kl. 11.00
Fælles friluftsgudstjeneste i Høje
Taastrups præstegårdshave v/ Høje
Taastrup Kirke
Trinitatis søndag
Søndag 27. maj kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

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
Annika Pedersen
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
Tlf: 29103147 · Ape@km.dk
Træffes tirs.-fre. telefonisk og i
Sognets Hus efter aftale.
Mandag er fridag.
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
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

