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NYAARS-MORGEN

ET RIM AF N.F.S. GRUNDTVIG, PRÆST
Af sognemedhjælper Trine
May Knutzen

Det er vist ikke rimeligt, at
dette Rim vil tækkes Mange,
eller engang læses af synderlig Andre, end min Rim-Stavs
gamle Venner, hos hvem det
vist ingen Fortale behøver…

Sådan skriver Grundtvig selv i Fortalen til rimet
»Nyaars-Morgen«. Grundtvig var kørt fast i sin
digtergerning bl.a. med oversættelsen af heltedigtet Bjovulfs-Drape fra engelsk til dansk og
følte sig som en levende begravet, da han fik nyt
håb med et kald som præst i København. Også
vennen og digteren B.S. Ingemanns udgivelse
af det fortællende digt »Waldemar den Store og
hans Mænd« gav Grundtvig nyt håb. Det er i denne oplevelse af næsten at være som genfødt, at
Grundtvig skriver rimet i 1824.

2

I denne sang findes også de kendte vers: At Lys
uden Varme,/Er Helvedes kval.
Da lærde jeg Arme,
I Midvinters sval,
At Lys uden Varme,
Er Helvedes Kval;
Ei græde jeg kunde
For Gud eller Ven,
Kun grue og grunde,
Og grue igjen,
Jeg kæmpe mig vilde
Til Kjærligheds-Kilde,
Omskabe jeg vilde mig selv!

HVORFOR HEDDER DIGTET
»NYAARS-MORGEN«?
Digtet hedder »Nyaars-Morgen«, fordi det er
skrevet natten mellem 31. december og 1. januar - eller en meget tidlig nytårsmorgen. Grundtvig skriver det konsekvent uden »t«, så det har
vi også valgt at gøre. Ifølge gammel overtro ville
alle de tilkommende års hændelser vise sig i billeder denne nat, men i så utydelig skikkelse, at
man skal have særlige »øjne« til at udlægge og
forstå billederne. Dét har Grundtvig, og digtet er
da også blevet kaldt »profetisk« og i klasse med
»Vølvens spådom«.

I fjerde sang får digteren besøg af ånden i form
af en due, der varsler Ragnarok. I femte sang
rejser digteren med Odin til Telemarken, hvor
han møder »Vor Moder«, der er et billede på Danmarkshistorien. Sammen rejser de til »de Levendes Land«, hvor Vor Moders vugge står. Det er
meget svært at komme herind. Først da hun vrider hovedet af en hane og kaster det over muren,
sker der noget. Hanen begynder at gale på den
anden side af muren, og ismuren smelter. I sjette
sang går det op for digteren, at han selv må spille
hanens rolle, dvs. forkynde kristendommen. Syvende sang er den længste og her indser digteren, at han skal bruge et jævnt folkeligt sprog og
ikke lærde vendinger. Ottende sang handler bl.a.
om Grundtvigs begejstring for Ingemanns digt
om Kong Waldemar, mens niende og tiende sang
er hjemkomst.

RIMET BESTÅR AF 10 SANGE
MED I ALT 302 STROFER
Den første sang indledes med »Guds Fred!« til
folk i Danmark og Norge og fortæller om den
natlige kamp mellem lys og mørke, hvor billederne kommer til syne. Anden sang er et tilbageblik på Grundtvigs »asa-rus« i årene 1806 - 1811,
hvor han erkender, at de nordiske myter kun
delvis genspejler kristendommen. Tredje sang
handler om Grundtvigs kristelige gennembrud,
hvor hans særlige opgave er at finde »Guldet fra
Norden«.

BETALTE SELV UDGIVELSEN
Grundtvig bekostede selv udgivelsen af digtet, og
oplagets størrelse var oprindeligt på 500 eksemplarer. »Nyaars-Morgen« er netop blevet genudgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Forlaget Gyldendal med tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Steen Tullberg. Og det kan
anbefales, selvom det både er dunkelt og mærkeligt. Det hele foregår ligesom i et tusmørke land,
men det har visionens begejstring. Og det virker
meget inspirerende. Bogen kan ikke lånes på Bibliotekerne endnu.

GENSYN MED PER DAHL
VED JULEFESTEN I SOGNETS HUS
Fløng Menighedsråd indbyder atter til den traditionsrige julefest for pensionister.
Den foregår i Sognets Hus fredag 28. december kl. 14.00.
I år er det skuespiller, sanger og parodist m.m. Per Dahl, der står for underholdningen. I 5 år stod Per Dahl i spidsen for Fløng Forsamlingshus,
hvorfra han lavede mad til kirkens højskoleaftner og andre begivenheder. Men her skal vi møde Per i en hel anden sammenhæng. Sammen
med sin musiker Lars Jørgensen vil Per nemlig folde sig ud med sange
og parodier. Gennem 40 år har han underholdt rundt om i landet med
sang og musik, teater og revy, og til denne eftermiddag skruer han et
program sammen af hyggelige julesange, sjove viser og festlige syngmed-potpourrier. Og vi bliver ikke snydt for hans evne til at parodiere
kendte personer, så der er noget at glæde sig til.

Per Dahl, skuespiller og tidligere
indehaver af Fløng Forsamlingshus. Parodierer dog ikke Dronning Margrethe denne gang.

Og så er der selvfølgelig det velkendte kaffebord med svesketærte, ligesom der serveres juleknas og et glas vin til julehistorien, som læses af
sognepræst Britta Raakjær Vind. Senere kan man være heldig at vinde
en af de fine gevinster ved lodtrækningen.

Da julefesten er en meget populær aktivitet, vil tilmeldingen foregå
efter »først til mølle« princippet. Tilmeldingen starter ved sogneeftermiddagen onsdag den 28. november og sidste tilmeldingsdag er mandag den 10. december. Hvis der er flere tilmeldte end 80 pladser, vil der blive oprettet en venteliste, og
derfor er det meget vigtigt at melde evt. afbud i god tid, så en anden kan gøre brug af pladsen. Ring til
kirkekontoret med afbud på tlf. 46 56 27 49.
Pensionister i eller med tilknytning til Fløng Sogn kan afhente gratis billetter i Sognets Hus, så længe der er
pladser tilbage, dog senest mandag 10. december. Dårligt gående kan samtidig bestille kirkebil.

JUL OG NYTÅR I FLØNG KIRKE
»De ni læsninger« onsdag 5. december kl. 19.00 i Fløng Kirke
Traditionsrig optakt til julen. Efterfølgende indbydes til kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
Juleaften gudstjeneste kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.30
Ved sognepræst Annika Pedersen og sognepræst Britta Raakjær Vind
Juledag festgudstjeneste kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
Julefest for pensionister fredag 28. december kl. 14.00 – ca. 16.30
Nytårsgudstjeneste tirsdag 1. januar 2019 kl. 10.00 i 					
Fløng Kirke, herefter ønsker Fløng Menighedsråd alle 				
godt nytår med et glas i Sognets Hus.
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SOGNEEFTERMIDDAGE
foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus

16. januar: Teolog, præst og fortæller Peter Værum: »Humor
og alvor ved Himmerigets Port«. Om at snakke med Sankt
Peter. Alle kender til fortællingerne om Sankt Peter med nøglerne.
Der er mange muntre anekdoter - og f.eks. H.C. Andersen fortalte
alvorlige historier om sjælen ved Himmerigets port. Man kunne
også nævne Mark Twain, folkeeventyrene - og Jesus. Ikke altid er
det nemt at komme ind i Guds Rige. Og hvad er det med denne sjæl?
Et muntert foredrag om et alvorligt emne.

13. februar: Ingegerd Auken genfortæller den lange novelle
/ korte roman »Kejseren af Portugalien« 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.
Den svenske forfatter Selma Lagerlöf blev født i 1858 i Värmland og
debuterede i 1892. Hun fik hurtig succes både i Sverige og resten af
Norden, og senere også i resten af verden. Hun vandt et væld af priser og modtog i 1909 Nobelprisen i litteratur som den første kvinde.
Kejseren af Portugalien blev udgivet i 1914 og handler om husmanden Jan Andersson og konen
Katrine. De får datteren Klara Gulla, som bliver faderens helt store kærlighed. Han mærker endda
et stød af kærlighed gå igennem sig, da han holder barnet i sine arme første gang. Far og datter lever
i harmoni og lykke trods de fattige kår, men da datteren er 17 år, forlader hun hjemmet. Dels for at
tjene penge, så hun kan afværge forældrenes konkurs, men mest fordi hun længes efter at komme
ud i verden.

I marts måned kan du glæde dig
til den 20., hvor Martin og Terese
fortæller om Caribien tur retur i
egen sejlbåd.
Se mere på www.aurasejler.dk

Forsiden: Arkivfoto, Fløng Skoles juleafslutning 2016.
I 2018 har Fløng Skole udvidet antallet af juleafslutninger i kirken.
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5 HØJSKOLEAFTNER 2018 - 2019
Tema: Den moderne teknologis indflydelse på vores liv. Er menneskeligheden under forandring?
De nye teknologiske fremskridt får efterhånden afgørende indflydelse på vores liv og de traditionelle
og kulturbærende værdier. Men hvordan påvirker det mennesket? Det spørger vi om i denne sæson.
Vi kan alle få øjeblikkelig feedback på vores livsførelse via en app på vores mobil, som kan styre vores
søvnbalance, eller sikre at vi går ”nok” skridt i hverdagen. Bliver vores liv lykkeligere af, at vi overlader styringen af det til en app? Vi har allerede hørt forfatter og tidligere medlem af Etisk Råd, Klavs
Birkholm, fortælle om kunstig intelligens, der forudsiges at blive en lige så stor omvæltning for samfundet som den industrielle revolution. Kunstig intelligens kan forbedre sygdomsbehandling, men
kan også skræmme, fordi den udfordrer vores ide om, hvad det vil sige at være menneske.
Slip livet løs! Tidl. sygehuspræst og forfatter til bestselleren:
Skæld ud på Gud! Preben Kok onsdag 30. januar kl. 19.00
Preben Kok vil i lyset af de teknologiske fremskridt og den fremherskende individualisme, se på, hvilken betydning det kan få for mennesket og dets identitet. Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er
helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I
de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt
eller helt glemt den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade
som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op
på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?
At se det ukendte i det kendte!
Lektor i teologi Jakob Wolf onsdag 27. februar kl. 19.00
Naturvidenskaben og den teknologiske udvikling kan føre til at vi i
dag mister sansen for det ukendte, - det fortryllende og gådefulde i
den verden, vi kender. Det skyldes, at vi tror, at verden er forklaret og
dermed »af-fortryllet« af naturvidenskaben. Men det er en illusion.
Kunst og religion kan være med til at genopvække sansen for det
ukendte i det kendte. Det er afgørende for at være menneske, at vi
bevarer og skærper denne sans. Uden den blegner livet.
Foto: Leif Tuxen
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.
Fællespris for spisning og foredrag pr. gang 130 kr.
Pris for et enkelt foredrag: 50 kr., drikkevarer købes særskilt.
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KONCERTER

foregår i kirken søndage kl. 15.00
De Ni Læsninger - onsdag 5. december kl. 19.00		
i Fløng Kirke
Traditionsrig optakt til julen. Efterfølgende kaffebord 		
og lotteri i Sognets Hus.
Arr. Fløng Menighedsråd

JULEKONCERT

med Høje Taastrup Seniorkor
9. december kl. 15.00 afholder Høje Taastrup store Seniorkor på 50 personer, julekoncert i Fløng Kirke. For adgang til denne
koncert kræves gratis adgangsbillet. Kontakt Jytte Kaspersen på tlf. 46 56 13 01 for
billetter. Evt. resterende billetter udleveres
før koncerten i våbenhuset. Både dirigent,
Camilla Donovan, og koret glæder sig til at
skabe julestemning. På gensyn 9. december.

Søndag 6. januar: Nytårskoncert i Sognets Hus 		
med Kim Sjøgren, violin
Kim Sjøgrens soloshow viser hans virtuositet og serveres med
humor og små anekdoter. Repertoiret spænder over de store
klassiske værker til populære hits, folkemusik, jazz og evergreens, og præsenteres i bedste entertainerstil.
For adgang til denne koncert kræves entrébillet. Gratis entrébilletter til unummererede pladser kan afhentes tirsdag den 4. december
2018 kl. 15-16 i Foyeren i Sognets Hus, og herefter på kirkekontoret i åbningstiden. Der kan ikke forhåndsreserveres. Evt. uafhentede adgangskort udleveres ved indgangen til koncerten.
Kommende koncerter:
- Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost søndag 17. marts kl. 15.00
- De små grå synger – korklang til eftertanke søndag 31. marts kl. 15.00
Koncerterne er gratis… Men De er velkommen til at støtte Fløng Kirkes nye ydre missions-projekt:
Fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling i Madagaskar. Vi siger tak for enhver gave til projektet. Pengegaver distribueres via Danmission. Nyt nummer til MobilePay er 13758
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Børn & Unge
BABYSALMESANG

Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag 8. januar kl. 11.00 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 27/12, det koster 100 kr. for 10 gange 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: udvalgte tirsdage i måneden kl. 9.30 - kl. 11.30, i den kommende
periode er det følgende dage: 11/12, 8/1, 22/1, 12/2 og 26/2. Vi synger, leger og fortæller, og spiser
vores medbragte mad sammen. Kontaktperson: Elsa Zachariasen tlf. 46561456.

JUNIORKONFIRMANDER

Efter juleferien fortsætter børn fra 3. A og 3. B på Fløng Skole det juniorkonfirmandforløb, som begyndte
4. oktober. Første gang er torsdag 17. januar 2019, hvor sognemedhjælper Trine May Knutzen henter
børnene lige efter skoletid. Kontakt Fløng Kirkes kontor, hvis dit barn ikke har fået tilbud om juniorkonfirmandundervisning, som er for alle børn på 3. klassetrin.

KOM TIL KREA KIRKE
Fredag 25. januar, torsdag 14. februar og fredag 29. marts kl. 17.00 - 19.00
Kl. 17.00 aktivitet i Sognets Hus.
Kl. 18.00 spiser vi i Sognets Hus.
Kl. 18.30 i kirken inden godnat kl. 19.00.
Pris: 15 kr. pr. barn, 25 kr. pr. voksen, 60 kr. for en hel familie.
Tilmelding på tlf. 46 56 27 49, eller: floeng.sogn@km.dk, senest tirsdagen før.
Se www.floengkirke.dk og følg os på Facebook.

FAMILIEGUDSTJENESTE
FASTELAVNS SØNDAG
3. MARTS 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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KIRKE OG KIRKEGÅRD
ER EN GOD ARBEJDSPLADS
Graver Gitte Andersen har
netop færdiggjort graverudAf Orla Roed
dannelsen, og nu skal diploJensen
met op og hænge på væggen
på graverkontoret i Sognets Hus. Uddannelsen på
5 uger har kunnet deles, så hun samtidig kunne
passe sit job ved kirke og kirkegård.
HOLDER AF DE MANGE GØREMÅL
-Jeg holder meget af arbejdet på kirkegården
med de mange forskellige gøremål, siger Gitte.
Hun er født og opvokset på en mindre gård på
Møn og har altid været glad for at passe have
og blomster. Hun bor nu i Ringsted, men tager
stadig turen til Møn hver anden uge for at passe faderens gravsted på Fanefjord Kirkegård.
Gitte havde nu aldrig troet, hun skulle være
graver efter at være fyldt de 50. Med en uddannelse i en isenkramforretning, arbejde i en
børnehave og i en vuggestue, kommunal dagplejemor i 25 år og uddannelse som pædagogisk assistent som 50-årig har hun prøvet lidt
af hvert.
-Men det at have været ude med børn i al slags
vejr betyder også, at det for mig er helt naturligt at arbejde på kirkegården også i regn og
slud, siger hun. -Og så glæder det mig, hver
gang en gravstedsejer eller besøgende kommer
og hilser på for en snak.
SAMMENHOLD I EN 			
FREDFYLDT ATMOSFÆRE
-Jeg har altid været glad for kirken og jævnlig
kommet i Ansgarkirken, da jeg boede i Hedehusene, fortæller Gitte.
-Jeg holder også meget af arbejdet i kirken som
kirketjener. At kunne følge et sammenhold i
en fredfyldt atmosfære, hvor der er plads til
alle og ro til eftertanke, hvis det er det, man
har brug for. Og godt at kunne deltage i de kirkelige handlinger, hvor jeg møder folk, der skal
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have døbt deres barn, og brudepar der stråler
af lykke. Eller den, der har mistet og synes, at
sorgen er ubærlig og gør rigtig ondt.
Jeg er glad for at kunne være med til at gøre en
forskel for den enkelte, pointerer hun.
EN SLUTBEMÆRKNING
-Men så vil jeg også gerne have lidt praktisk
med, siger Gitte, der ligesom os andre har
oplevet, at en lang og tør sommer har svedet
planterne ned, og meget er gået ud af mangel
på vand, selvom vi har brugt mange timer på
at vande.
-Og så kom regnen endelig, og alt blev grønt
igen. Ukrudtet voksede i rekordtempo, og vi
måtte, som mange andre, kæmpe længe på kirkegården med at få det reduceret til et rimeligt
omfang.
Kirkegården har til tider ikke været så pæn at
kigge på som vi gerne ville have, men vi lugede
fra en ende af, da det jo groede godt over det
hele. Og bl.a. et stigende antal kirkelige handlinger, samt mange andre gøremål har gjort,
at det har taget længere tid. Det håber jeg, at
gravstedsejerne vil være forstående overfor,
slutter Gitte.

FORMANDENS HJØRNE

EN LEVENDE KIRKE

Siden sidst har vi haft udskiftning i Menighedsrådet. Af private årsager har Anette Balle
Jepsen forladt rådet, og i stedet er Sara Enghoff Jensen, suppleant, trådt ind. Vi er halvvejs i valgperioden, og vi ved, at to år går hurtigt! Derfor vil vi allerede nu gerne opfordre jer
til at overveje at stille op til menighedsrådet i
2020. Arbejdet i menighedsrådet består af opgaver, der skal løses, og diskussioner, der skal

tages - om alt fra mødeledelse, personaleledelse,
kirkekalkning og økonomi til diakoni, kirkeliv og
Af Vibeke Enghoff
henvendelser fra sognets
Jensen
folk. Indimellem fylder
den daglige drift meget, til andre tider diskuterer vi aktiviteter og gudstjenesteliv. Så tænk
over det. Måske var det noget for dig?

FAKTA: Hvilke krav er der? Man skal være villig til at påtage sig opgaver og funktioner, deltage
i menighedsrådets 10 årlige møder og evt. udvalgsmøder, samt have en levende interesse i kirkens
liv og rammer. Kasserer, kontaktperson/personaleleder, kirkeværge, næstformand og formand vælges mellem rådsmedlemmerne for et år ad gangen. Menighedsrådet har ansvar for kirke og øvrige
bygninger, for budget og regnskab, for kirkens personale og for kirkeliv med base i Sognets Hus.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Offentlige møder i Fløng Menighedsråd i den kommende periode 2019:
Torsdag 10. januar, onsdag 6. februar og tirsdag 5. marts, alle møder finder sted i Sognets
Hus, Store Sal kl. 19.00.

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 torsdag 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.

TORSDAGSCAFEEN ER ÅBEN MELLEM JUL OG NYTÅR
Torsdagscaféen er meget populær, - og derfor har de frivillige omkring caféen lagt kræfterne sammen, så der er åbent mellem jul og nytår. Og det betyder ikke, at du skal gå glip af julefest eller
mange af de gode gudstjenester og aktiviteter, som finder sted omkring jul og nytår.
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KOM OG SYNG MED
De fleste elsker at synge, og derfor fortsætter Fløng Kirke det nu mangeårige samarbejde med Ældre Sagen i de månedlige sangeftermiddage i Sognets Hus. Her mødes vi den 2. mandag i måneden
kl. 14.30 - 16.30: 10. december, 14. januar, 11. februar, 11. marts og 8. april.
Du er velkommen, og tilmelding er ikke nødvendig. Vi har fællessang efter Højskolesangbogen.
Har du ønske om at synge en anden sang, der ikke står i Højskolesangbogen, så tag den med,
og vi vil synge den gangen efter. Der betales 20 kr. for kaffe og brød.
Nu afdøde initiativtager til »Kom og syng med« Gunnar Kaspersen har engang udtalt: »At synge er
som at lege. Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle, men vi bliver gamle, hvis vi holder op med
at lege". Derfor mødes vi nu 60-70 sangglade deltagere hver gang, for vi elsker fællessangens glæde.
Velkommen til sangeftermiddag i Sognets Hus.

FLØNG KIRKES FILMKLUB
startede i januar 2012 med det formål at
vise kvalitetsfilm, der ikke blot udtrykker
gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne
værdier, men som også er en relevant udfordring for os som mennesker og kristne. I de
forløbne år er afviklet 4 filmaftener forår og
4 om efteråret. Ved filmaftenen i marts i år
var det filmaften nr. 50.
Tilslutningen til filmklubben har været så
stor, at pladsforholdene i Sognets Hus betyder, at der i 2018 ikke optages nye medlemmer, men evt. nye interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for derved at
komme på venteliste.
Oplysning om filmklubben samt omtale af
de film, der vises i efteråret 2019,
vil fremgå af Fløng Kirkes hjemmeside
under filmklubben.

LÆSEHESTEN
MØDES I FOYEREN
tirsdag 11. december, tirsdag 8. januar,
tirsdag 22. januar, tirsdag 12. februar
og tirsdag 26. februar - alle dage kl.15.30
- 17.00, kontaktperson Anne Marie Ørving, tlf.
4040 6481, rie@2640reerslev.dk

LITTERATURKREDSEN
mødes i Sognets Hus mandag 21. januar
og mandag 18. februar kl. 14.30 - 16.30,
kontakt Kirsten Jensen på tlf. 4048 1864

IKONSKRIVNING
Mandage 28. januar og 25. februar i Lille
Sal fra kl. 15.30 – 17.00, kontaktperson Hanne Moltesen mobil 60697546

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.
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AKTIVITETSKALENDER

FOR DEC., JAN. OG FEB. *)

*) Undtaget fra kalenderen er gudstjenester, 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. Læsehest, Litteraturkreds og
Ikonskrivning omtales side 10.
Mandag 3. december kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Onsdag 5. december kl. 19.00

Adventsmusikgudstjenesten De Ni Læsninger
med efterfølgende kaffebord og lotteri.

Torsdag 6. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Søndag 9. december kl. 15.00

Koncert i Fløng Kirke med Seniorkoret

Mandag 10. december kl. 14.30

Kom og syng med!

Torsdag 13. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 20. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 27. december kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Fredag 28. december kl. 14.00 - 16.30

Julefest for pensionister

Tirsdag 1. januar kl. 10.00

Nytårsgudstjeneste og herefter:
Godt nytår med et glas i Sognets Hus

Torsdag 3. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Søndag 6. januar kl. 15.00

Nytårskoncert i Sognets Hus

Mandag 7. januar kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub, kontakt Arne Kristiansen 46 56 24 15

Torsdag 10. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Mandag 14. januar kl. 14.30

Kom og syng med!

Onsdag 16. januar kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 17. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 24. januar kl. 10.00 - 12.00

Torsdagscafé

Fredag 25. januar kl. 17.00 – 19.00

KREA KIRKE

Onsdag 30. januar kl. 19.00

Højskoleaften

Torsdag 1. februar kl. 10.00 – 12.00

Torsdagscafé

Mandag 4. februar kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 7. februar kl. 10.00 – 12.00

Torsdagscafé

Mandag 11. februar kl. 14.30

Kom og syng med!

Onsdag 13. februar kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 14. februar kl. 10.00 – 12.00

Torsdagscafé

Torsdag 14. februar kl. 17.00 – 19.00

Valentinsdag i Krea Kirken

Onsdag 27. februar kl. 19.00

Højskoleaften
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Gudstjenester
DECEMBER

JANUAR

Onsdag 5. december kl. 19.00
De Ni Læsninger, musikgudstj.
Britta Raakjær Vind
Derefter kaffebord og lotteri

Søndag 6. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Annika Pedersen

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

Søndag 9. december kl. 10.00
2. søndag i advent
Annika Pedersen
Søndag 16. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Søndag 23. december kl. 10.00
4. Søndag i advent
Annika Pedersen
Juleaften
Mandag 24. december
Kl. 13.30: Annika Pedersen
Kl. 15.00: Britta Raakjær Vind
Kl. 16.30: Britta Raakjær Vind
Juledag
Tirsdag 25. december kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Festgudstjeneste
2. Juledag
Onsdag 26. december kl. 10.00
Annika Pedersen
Søndag 30. december kl. 10.00
Julesøndag
Annika Pedersen

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

Søndag 13. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 20. januar kl. 10.00
2. søndag efter helligtrekonger
Annika Pedersen
Søndag 27. januar kl. 10.00
3. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind

FEBRUAR

Søndag 3. februar kl. 10.00
4. søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 10. februar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Britta Raakjær Vind
Søndag 17. februar kl. 10.00
Søndag Septuagesima
Annika Pedersen
Søndag 24. februar kl. 10.00
Søndag seksagesima
Annika Pedersen

MARTS

Søndag 3. marts kl. 10.00
Fastelavn familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind

NYT FRA FLØNG KIRKE
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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 - torsdag
i Sognets Hus.
Graver Gitte Andersen
Graverkontoret tlf. 46 56 42 39
/ 23 69 28 26
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

