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• Familiegudstjeneste og
tøndeslagning fastelavns 			
søndag 3. marts kl. 10
• Kirken skal kalkes indvendigt
• Sogneindsamling søndag 10.
marts - vil du være indsamler?
• Terese og Martin Roien fortæller 						
om rejse med sejlbåden Aura

EN FRELSENDE HÅND
Der har tidligere her til bladet (9. årgang, nr. 2, 2014)
været bragt en artikel om
de fire arbejder af billedhuggeren Gunnar Hansen,
Af Fritz Ole
som hænger i kordegneganJensenius
gen i Sognets Hus. Artiklen
kan også findes på kirkens
hjemmeside. Men vi har flere værker af Gunnar
Hansen, som havde lokal tilknytning. Kald det
skitser eller forarbejder.
På sognemedhjælperens kontor hænger der en
figurgruppe (højde 52 cm, bredde 18,5 cm), som
viser en mand, der let foroverbøjet står på et lille
udsnit af en vandoverflade, og med den ene hånd
griber han en opstrakt hånd fra en anden mand,
som er ved at synke ned i dybet.
Figurgruppen refererer til beretningen i Det Nye
Testamente om vandringen på søen. I Matthæus
evangeliet kapitel 14, vers 22 til 33 læser vi om,
da Jesu disciple var på vej over Genesaret Sø:
Disciplene forsøgte at nå over søen, plaget af bølgerne i den stride modvind.
Båden var allerede langt fra land, da Jesus sidst på
natten kom ud til dem. Han gik på vandet.
Disciplene blev skrækslagne, da
de så ham gå på vandet. »Det
er et spøgelse«, skreg de. Men
i samme øjeblik sagde Jesus
til dem: »Tag det roligt. Det er
jo mig! I skal ikke være bange«.
»Hvis det er dig, Herre«, sagde
Peter, »så sig, at jeg skal komme
ud på vandet til dig«.
»Kom herud«, sagde Jesus, og
Peter steg ud af båden og gik på
vandet ud mod Jesus. Men da
Peter så, hvor store bølgerne
var, blev han bange og begyndte at synke. »Hjælp mig,
Herre«, råbte han.
Straks rakte Jesus hånden ud
og greb fat i ham og sagde:
»Hvorfor kom du i tvivl?
Tror du overhovedet på
mig?«. De kom op i båden, og vinden lagde sig.
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Dette motiv om Jesus, der griber en tvivlendes
hånd, bruges i flere af salmerne. Et godt eksempel er salmen »Gud skal alting mage« af Hans
Adolph Brorson, 1734, hvor vers tre lyder:
Gud skal alting mage,
dig ved hånden tage,
når du synke skal;
når du vil fortvi´le,
finder ingen hvile
udi modgangs dal,
Gud da vil
selv træde til,
da skal al din kummer endes,
som et strå forbrændes.
Samme motiv finder vi på den gravsten, som
Gunnar Hansen lavede til sine forældres grav.
Det er ikke utænkeligt, at det er faren, der selv
har valgt motivet. På hans egen og hustruens
gravsten er motivet et lam, et tusindårigt billede
på Jesus som det uskyldige lam, der skal ofres.
Gravstedet findes lige ud for kapellet på nordsiden af kirken.

KIRKEN SKAL KALKES
INDVENDIGT
Efter Tagsagen i Sognets Hus og den udvendige
kalkning af kirken, er turen nu kommet til den
indvendige kalkning af kirken. Det betyder, at
kirken skal lukkes i en periode hen over sommeren.
Processen startede allerede ved kirkesynet i
2015, men er senere blevet udsat til 2018. Jeg
startede op på opgaven i 2017 med anmodning
om en besigtigelse af Nationalmuseets Kalkningstjeneste, der udførte en rapport i juli 2017,
der belyser opgavens tekniske udførelse. På basis af denne rapport fik vi indhentet et tilbud
fra en kalkningsentreprenør i december 2017,
med udførelse i en periode på 8 uger i vinteråret
2018. Menighedsrådet har imidlertid besluttet,
at kalkningen skal finde sted i en periode hvor
kirken bruges mindst muligt, derfor blev kalkningen udsat til sommeren 2019.
Ud over selve entreprenørtilbuddet skal de kirkelige myndigheder give tilladelse til lukning af
kirken samt godkende udførelse og arbejdsbeskrivelse. Således blev der i juni 2018 indsendt
ansøgning til Stiftsøvrigheden om tilladelse til at
udføre kalkningen i sommeren 2019.
Det første svar var,
at vi skulle bekræfte
hvorledes de kirkelige handlinger
ville kunne udføres i
lukningsperioden.

vil kunne foregå der. Kirkens personale og præster
vil følge med til nabokirken
i denne periode.

Af kirkeværge
Søren E. Sørensen

Lukningsperioden forventes at blive 10 uger fra d. 3.
juni til d. 10. august 2019. Alle søndagsgudstjenesterne vil finde sted i Sognets Hus, Store Sal,
så længe kirken er lukket.
Herefter har vi fået godkendelse fra Helsingør
Stiftsøvrighed samt Den Kongelige Bygningsinspektør og Nationalmuseet, alt sammen under
forudsætning af supplerende oplysninger. Disse
oplysninger går i hovedtræk ud på, at der skal udarbejdes en arbejdsbeskrivelse fra en godkendt
konservator, med henblik på sikringsarbejde for
inventar og effekter i kirken
Den endelige godkendelse fra Helsingør Stiftsøvrighed, er meddelt Fløng Kirke den 21. januar
2019. Vi kan herefter forhandle og indgå kontrakter med de forskellige entreprenører, der
skal udføre opgaverne.
Følg den yderligere proces på:
https://www.facebook.com/floengkirke/

GUDSTJENESTER
I SOGNETS HUS
Menighedsrådet har
derfor truffet aftaler
med Ansgarkirken i
Hedehusene og med
Reerslev og Sengeløse kirker, om at de kirkelige handlinger som
for eksempel bisættelser og bryllupper
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SOGNEINDSAMLING
SØNDAG 10. MARTS 2019

Af Kurt Keldebæk

Bliv indsamler - vi samler ind til mennesker,
der er ramt af klimaforandringer.

Rasmussen

Klimaforandringerne rammer os alle, men det rammer særligt voldsomt i verdens fattigste lande.
Her er man ikke klædt på til det nye klima, og
der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og
orkaner. Den gode nyhed er, at der findes løsninger. Vi kender dem. Og derfor samler vi i år ind
til broer, diger, opsamlingssøer og flugtveje - og
vi samler ind til introduktion af klimaresistente
afgrøder, drikkevand og nytænkende løsninger.
Du skal regne med at bruge to til tre timer på en
rute, når du samler
ind søndag den 10.
marts.
Læs mere på https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/
indsamling/bliv-indsamler

MELD DIG SOM INDSAMLER
Du kan tilmelde dig som indsamler hos Kurt
Keldebæk Rasmussen på mobil 2449 6716, eller mail kurt.keldebaek@gmail.com. Du kan også
ringe til Fløng Kirkes kontor - 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 søndag 10. marts kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. Når du har gået din
rute, byder Fløng Menighedsråd på varm suppe
i Sognets Hus.

PÅSKENS DAGE I FLØNG KIRKE
Palmesøndag 14. april kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. Påskeugen begynder
denne dag med, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og hyldes som konge.
Skærtorsdag 18. april spisning kl. 17.30 og aftengudstjeneste kl. 19.30 ved sognepræst
Annika Pedersen. 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!
Langfredag 19. april kl. 10.00 ved sognepræst 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.		
Påskedag 21. april kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. 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.			
2. påskedag mandag 22. april kl. 10.00 ved sognepræst Annika Pedersen. 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 18. april kl. 17.30 i Sognets Hus skal ske til Kirkekontoret senest torsdag 11. april, floeng.sogn@km.dk tlf. 46 56 27 49. Pris: 100 kr. pr. kuvert inkl. øl, vin eller vand.
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MANGLER DU NOGEN AT
HOLDE JULEAFTEN MED?
Der er gennem julen blevet talt om fejring af juleaften for enlige, singler eller andre, der mangler
nogen at holde juleaften med.

ten 2019 kan man skrive
til ape@km.dk med navn og
eventuelt telefonnummer.

Sognepræst Annika Pedersen har derfor tilbudt
at være facilitator for et møde mellem de frivillige, der kunne tænke sig at deltage. Har man lyst
til at være med til at arrangere fejring af juleaf-

I løbet af foråret vil Annika
Pedersen indbyde de tilmeldte til et møde, så de sammen kan drøfte, om
de kan tage handsken op.

Af sognepræst
Annika Pedersen

TORSDAGSANDAGTER I KIRKEN
I foråret tilbydes torsdags-andagter fra kl. 9.30 – 10.00 en gang om måneden
Første gang vil være 14. marts 2019. Andagten vil bestå af salmer, tekstlæsning og bøn. Det vil
sige, I skal ikke forvente en prædiken. I Sognets Hus vil der være en forslagskasse på hattehylden,
hvor man kan putte sedler ned i med ønsker til salmer eller sange og tekststykker, eller man kan
sende en mail på ape@km.dk. Har du lyst til at være oplæser, skal du også sende en mail. Der er også
torsdagsandagt 25. april og 16. maj.
Har du lyst til at være med til at planlægge og vælge tekst eller salmer, kan du møde op i Sognets Hus torsdag ugen inden andagten fra kl. 9.30-10.00.

SANGAFTEN EFTER
HØJSKOLESANGBOGEN
Onsdag 8. 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.

FÆLLESSPISNING SKÆRTORSDAG
Før aftengudstjenesten Skærtorsdag kl. 19.30 er der fællesspisning i Sognets Hus kl. 17.30
Menu: lammekølle, flødekartofler og salat. Pris: 100 kr. pr. person inkl. drikkevarer.
Tilmelding senest 11. april til Fløng Kirkes kontor tlf. 46 56 27 49.
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SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag 20. marts kl. 14.30 i Sognets Hus
»På Atlanten«
Foredrag af Terese & Martin
Hvem kunne ikke tænke sig at rive et år ud af kalenderen og sejle en tur til Caribien? Mange nøjes med at
drømme, men Terese og Martin Roien gjorde drømmen til virkelighed. I 2014 overvejede de at købe et
hus, men de endte med i stedet at købe Aura, en 37
fods sejlbåd.
Snart opstod drømmen om at sejle en tur tværs over
Atlanten. Beslutningen blev taget, lejligheden sagt op
og jobbene sat på »stand by« - og i september 2015 sejlede de af sted med kurs mod Caribien.
Mød de unge sejlere og hør dem fortælle om deres
11 måneder lange eventyr. Der vil blive vist fotos og
spændende videoer fra sejlturen, og Terese, der er
vokset op i Marbjerg, akkompagnerer på klaveret til
fællessang.

»Aura« er en 37 fods sejlbåd.

HØJSKOLEAFTEN

MED BIRTHE RØNN HORNBECH
Tirsdag 2. april kl. 19.00: »Det evigt menneskelige!
– om aktualiteten i H.C. Andersens eventyr«
Forfatter og samfundsdebattør, tidl. minister, MF og vicepolitimester Birthe Rønn Hornbech fokuserer i dette foredrag på H. C. Andersens personlighed og mindre
kendte temaer i eventyrene. Vi hører om eventyrdigteren som politisk kommentator, networker,
sprudlende satiriker og humorist, såvel som indædt modstander af sorte præster og dårlige ledere.
Det vil sikkert virke som en overraskelse for mange, at H. C. Andersen skriver lige ind i dagens debat
om tro og viden, og om ny teknologi og dens konsekvenser for menneskeheden. Kom og vær med til
en spændende aften og hør om det, du ikke vidste om eventyrene. Dette er sidste foredrag i forårets
række.
TILMELDING TIL SPISNING OG FOREDRAG
Hver gang kan man deltage i spisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget. Bemærk: Man
medbringer selv tallerken, bestik og glas. Fællespris for spisning og foredrag pr. gang: 130 kr.
Drikkevarer købes særskilt. Husk tilmelding til kirkekontoret hvis du ønsker at deltage i spisning, tlf.
46 56 27 49 senest onsdag 27. marts, eller send mail til: floeng.sogn@km.dk
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KONCERTER

foregår i kirken søndage kl. 15.00
Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost
17. marts kl. 15.00
Koncerten vil være en lækkerbidsken,
med alt fra swingende jazz over smukke
ballader til swedig blues og funkmusik.
Alt udført på et højt professionelt niveau og med stor spilleglæde!!
Med Miriam Mandipira og bandet venter der en oplevelse på højde med de
bedste internationale stjerner! Miriam
Mandipira, vokal, Kjeld Lauritsen, hammond, Per Gade, guitar og Søren Frost,
trommer.
De små grå synger – korklang til eftertanke
31. marts 2019 kl. 15.00
Kammerkoret Musica inviterer til en erkendelsesrejse ind i musikkens grænseland. Sammen
med hjerneforsker Jan Kehler undersøges, hvordan lydindtryk opfanges af øret og fortolkes
af hjernen som musik, og hvordan forskellig musik påvirker os i hverdagen - og hvordan vores
hjerne virker. Forestillingen veksler mellem korsatser, fortællinger om hjernen og »eksperimenter«, der illustrerer pointerne og forhåbentlig inspirerer publikum, og rummer både klassiske
korværker samt nyere musik som f.eks. Monteverdi, Nørgård, Whitacre, mv.
Koncerterne er gratis, men De er velkommen til at støtte Fløng Kirkes ydre missionsprojekt:
Fattigdomsbekæmpelse og kirkeudvikling i Madagaskar.
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Børn & Unge
BABYSALMESANG

Et hold med babyer i alderen 0 – 9 måneder har været i gang siden januar måned. Babysalmesang foregår
tirsdage kl. 11.00 - 11.45 i Fløng Kirke. Efter timen drikker vi en kop the/kaffe sammen. Du kan bare
hoppe på dette hold og betale 10 kr. pr. gang. Et nyt hold kan oprettes i april, hvis der melder sig nok
deltagere. Tilmelding til floeng.sogn@km.dk, det koster 100 kr. for et forløb på 10 gange.

LEGESTUE FORÅR 2019

Kom og vær’ med. Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 10 mdr. til 4 år med hjemmegående
voksne i Sognets Hus. Legestuen finder sted på udvalgte tirsdage i hver måned fra kl. 9.30 til ca. 11.30
følgende dage: 12. marts, 19. marts, 9. april, 23. april, 14.maj og 28. maj.
Medbring gerne madpakken. Legestuen holder sommerferie i juni, juli og august.

VERDEN ER I FORANDRING OG BEVÆGER SIG
- DET GØR VI OGSÅ FREDAG 29. MARTS I KREA-KIRKEN
Her vil vi bevæge både kroppen og sindet.
Tag med os på en lille vandring i naturen og det indre univers.
KREA-kirken er et nyt koncept til afløsning for Spaghettigudstjenesterne. Der vil stadig være mad, men
det vil nu være temagudstjenester, ligesom arrangementet vendes rundt, så man slutter i kirken i stedet
for at begynde der. Ved Halloween har det virket godt at tage workshop først og så slutte af i kirken. Det
er denne »model«, vi har taget op.
kl. 17.00 Vi begynder i Sognets Hus, hvor vi har forskellige aktiviteter.
kl. 18.00 Vi spiser sammen - maden er lavet af frivillige. Pris: 25 kr. (1 voksen), 15 kr. (1 barn), 		
60 kr. for en hel familie. For at deltage i spisningen er det nødvendigt med tilmelding på mail
floeng.sogn@km.dk, eller ring til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest onsdag 27. marts.
kl. 18.30 Aftengudstjeneste i Fløng Kirke
kl. 19.00 Godnat.

FAMILIEGUDSTJENESTE FASTELAVNS
SØNDAG 3. MARTS KL. 10.00
Kom til familiegudstjeneste i Fløng Kirke kl. 10.00 ved sognepræst
Britta Raakjær Vind og vær’ med til at slå katten af tønden efter gudstjenesten.
Traditionen tro ophænges to tønder, og børnene deles i store og små.
Dørene til Store Sal i Sognets Hus åbnes, når tøndeslagningen er afsluttet. Her kan du få fastelavnsboller,
kaffe, varm/kold kakao og årets kattedronning og kattekonge på de to tønder kåres.
Gratis adgang.
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KONFIRMATION I FLØNG KIRKE 2019
KONFIRMATIONER BEDEDAG FREDAG 17. MAJ
VED SOGNEPRÆST BRITTA RAAKJÆR VIND
kl. 10.00
• Junine Persson Nimb
• Maja Jacobsen
• Maggie Svane Holten
• Emil Andreas Branth
• Emma Louise Jensen
• Jasmin Hjort Kristoffersen
• Freja Nyvang Rasmussen
• Nikolai Rasmussen

kl. 12.00
• Karia Madsen-Larsen
• Damien Lundorf Henriksen
• Line Grønlund Noer
• Mathilde Norup Bjergbakke
• Oscar Grønlund Noer
• Savannah Lysgaard Nielsen
• Smilla Østergaard Vintov
• Christian Alexander Sørensen

KONFIRMATIONER LØRDAG 18. MAJ
VED SOGNEPRÆST ANNIKA PEDERSEN
kl. 10.00
• Frederik Steen Olsson
• Amalie Camilla Grue-Sørensen
• Caroline Tue Ravnkilde
• Cecilia Kold Klintsø
• Cecilie Bertram Hendriksen
• Isabell Maria Hansen
• Nanna Guldbeck Andersen

kl. 12.00
• Emilie Stimose Weber
• Mikkel Weber Zeyn
• Maria Glei Graversen
• Mia Skallerup
• Sarah Kristine Thorsteinsen
• Victoria Lindtner Lund
• Nicklas Nederskov Petersen

KONFIRMATION SØNDAG 19. MAJ
VED SOGNEPRÆST BRITTA RAAKJÆR VIND
kl. 10.00
• Julius Emil Ærø
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FORMANDENS HJØRNE
Kære alle!
Et hus som vores med møder, gudstjenester og liv er
indimellem en myretue,
Af Vibeke Enghoff
der summer af aktivitet.
Jensen
Vi bestræber os på, at der
er plads til alle, og er der en aktivitet, du synes mangler, er du velkommen til at kontakte

menighedsrådet med lige præcis dit forslag.
Som menighedsråd er vi sat til at bestyre rammer og indhold omkring kirken. Vi håber, vi
lever op til ansvaret. Ellers må I sige til.
Mange hilsner fra
Vibeke Enghoff Jensen,
Menighedsrådet i Fløng

FLØNG MENIGHEDSRÅD HOLDER OFFENTLIGE MØDER
Alle kan kigge indenfor, når Fløng Menighedsråd holder møde. Som tilhører kan du lytte til menighedsrådets drøftelser, men du har ikke taleret. Der er møde følgende dage kl. 19.00 i Store Sal,
Sognets Hus: tirsdag 5. marts, torsdag 25. april og onsdag 22. maj.

DÅBSKLUDEN
- HVAD ER NU DET?

Når man kommer i kirke til en gudstjeneste hvor der er dåb, er man måske
så heldig at blive budt med op til døbefonten, når dåben finder sted. Det er
ofte den nærmeste familie og børnene, som fra tætteste hold kan følge med,
når præsten tre gange øser vand på barnets hoved, og døber det »i Faderens
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind og Sønnens og Helligåndens navn«. Derefter bliver barnets hoved tørret med
en serviet.
I Fløng kirke har nogle frivillige tilbudt at strikke eller hækle nogle særlige dåbsklude med kristne symboler, som præsterne nu bruger, når barnets hoved skal tørres efter dåben. Dåbskluden er
tænkt som en gave til dåbsbarnet fra kirken, og mange kan nu glæde sig over at få den helt særlige
hjemmestrikkede eller –hæklede klud med hjem, som et minde om den særlige gave, dåben er. Er
nogen interesseret i at være med til at strikke dåbsklude, kan man henvende sig til kordegn Helle
Johnsen, der først skal modtage en strikke- eller hækleprøve.
Ideen med at frivillige strikker dåbsklude til kirken kom i 2016 fra sognepræst Ann Maj Lorenzen
fra Djursland. Hun har kaldt produktet for »masker med mening«. En meget sigende betegnelse.
Symbolet, som er strikket ind i kluden, er ofte et kors. Det peger på at der ved dåben blev tegnet
et korsets tegn for os. Det betyder, at vi nu tilhører den
korsfæstede og opstandne Jesus Kristus.
Vandet bliver tørret af efter dåben. Men dåbens gave med
syndernes forladelse og Guds nåde til det evige liv, kan aldrig »tørres væk«, for i dåben er vi for altid blevet knyttet
sammen med Gud, vores himmelske Far, og hans søn Jesus Kristus. Det er en sammenhæng, som det er trygt at
være med i.
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AKTIVITETSKALENDER

FOR MARTS, APRIL OG MAJ *)

Søndag 3. marts kl. 10.00

Fastelavn i Fløng Kirke, tøndeslagning mm.

Mandag 4. marts kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 7. marts kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Søndag 10. marts kl. 10.00

Gudstjeneste og sogneindsamling

Mandag 11. marts kl. 14.30-16.30

Kom og syng med

Torsdag 14. marts kl. 9.30-10.00

Torsdagsandagt i Fløng Kirke

Torsdag 14. marts kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Søndag 17. marts kl. 15.00

Koncert i Fløng Kirke

Mandag 18. marts kl. 14.30-16.30

Litteraturkreds

Tirsdag 19. marts kl. 15.30-17.00

Læsehesten kontakt Kirsten Jensen tlf. 46 56 41 41

Onsdag 20. marts kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 21. marts kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Mandag 25. marts kl. 15.00-20.00

Ikonskrivning v/ Hanne Moltesen mobil 6069 7546

Torsdag 28. marts kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Fredag 29. marts kl. 17.00-19.00

Krea kirke

Søndag 31. marts kl. 15.00

Koncert i Fløng Kirke

Mandag 1. april kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Tirsdag 2. april kl. 18.00-21.30

Spisning og Højskoleaften

Torsdag 4. april kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Mandag 8. april kl. 14.30

Kom og syng med!

Tirsdag 9. april kl. 15.30-17.00

Læsehesten

Torsdag 11. april kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Mandag 15. april kl. 14.30-16.30

Litteraturkreds

Torsdag 18. april kl. 17.30 - ca. 19.00

Spisning med tilmelding

Skærtorsdag 18. april kl. 19.30

Aftengudstjeneste med nadver

Torsdag 25. april kl. 9.30-10.00

Torsdagsandagt i Fløng Kirke

Torsdag 25. april kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Torsdag 2. maj kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Onsdag 8. maj kl. 19.00

Sangaften efter højskolesangbogen

Torsdag 9. maj kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

Tirsdag 14. maj kl. 15.30-17.00

Læsehesten

Torsdag 16. maj kl. 9.30-10.00

Torsdagsandagt i Fløng Kirke

Torsdag 16. maj kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

St. Bededag 17. maj

Konfirmationer

Lørdag 18. maj

Konfirmationer

Søndag 19. maj

Konfirmationer

Mandag 20. maj kl. 14.30-16.30

Litteraturkreds

Torsdag 23. maj kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé - AFLYST pga. renovering af gulv

Torsdag 30. maj kl. 10.00-12.00

Torsdagscafé

*) Undtaget fra listen er højmesser, som vises side 12 samt følgende planlagte begivenheder:
Juniorkonfirmander, kor, konfirmationsundervisning, babysalmesang, Legestue og møder
i Fløng Menighedsråd.
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Gudstjenester
MARTS

Fastelavns søndag 3. marts
kl. 10.00 Familiegudstjeneste og
tøndeslagning
Britta Raakjær Vind
Søndag 10. marts kl. 10.00
1. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
Sogneindsamling
Søndag 17. marts kl. 10.00
2. søndag i fasten. Annika Pedersen
Søndag 24. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Britta Raakjær Vind
Fredag 29. marts kl. 17.00 –
19.00 Kreativ kirke begynder i
Sognets Hus
Annika Pedersen
Søndag 31. marts kl. 10.00
Midfaste. Annika Pedersen

APRIL

Søndag 7. april kl. 10.00
Mariæ Bebudelsesdag
Britta Raakjær Vind

MAJ

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

Søndag 12. maj kl. 10.00
3. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind

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

Mandag 22. april kl. 10.00
2. påskedag. Annika Pedersen
Søndag 28. april kl. 10.00
1. søndag efter påske
Britta Raakjær Vind

Søndag 5. maj kl. 10.00
2. søndag efter påske
Annika Pedersen

Bededag fredag 17. maj
Konfirmationer
kl. 10.00: Britta Raakjær Vind
kl. 12.00: Britta Raakjær Vind
Lørdag 18. maj
Konfirmationer
kl. 10.00: Annika Pedersen
kl. 12.00: Annika Pedersen
Søndag 19. maj kl. 10.00
Konfirmation
Britta Raakjær Vind

Palmesøndag 14. april kl. 10.00
Britta Raakjær Vind

Søndag 26. maj kl. 10.00
5. søndag efter påske
Annika Pedersen

Skærtorsdag 18. april kl. 19.30
Aftengudstjeneste med nadver
Annika Pedersen

Torsdag 30. maj kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag
Britta Raakjær Vind

Langfredag 19. april kl. 10.00
Stille gudstjeneste uden nadver
Britta Raakjær Vind

JUNI

Påskedag 21. april kl. 10.00
Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind

Søndag 2. juni kl. 10.00
6. søndag efter påske
Annika Pedersen

NYT FRA FLØNG KIRKE
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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

