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På pilgrimsvejen til
Santiago de Compostela
Af Fritz Ole Jensenius
Er du kommet vandrende,
cyklende eller ridende?
Det er det første spørgsmål,
man får, når man har stridt
sig vej frem til skranken på
pilgrimskontoret i Santiago
de Compostela.
Det er det jo ikke så svært at
svare på, og andre transportmidler anerkendes ikke.
Det næste spørgsmål derimod kan give anledning til
alvorlige overvejelser:
Gjorde du det af religiøse
eller andre grunde?
Ja, hvorfor gjorde du det?
Hvorfor gik du disse 300 km
i al slags vejr, på asfalt, grus,
sten og klipper, over sletter,
bjerge og floder, gennem marker, skove, ældgamle landsbyer og moderne storbyer, og
hvorfor besøgte du utallige
kirker og klostre og deltog i
næsten daglige messer?
Var det en pilgrimsvandring eller var det en vandring i fodsporene af millioner af pilgrimme sat gennem
tusinde år?
Hør Fritz Ole Jensenius fortælle videre om sine oplevelser ved
sogneeftermiddagen onsdag d.
13. september.

På pilgrimsvejen til Santiago de Compostela, foto af F.O.Jensenius

Indeholder: Fløng Kirkes årsprogram 2006-2007
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Nyt sogneblad i Fløng
Et nyt blad ser hermed dagens lys – et
lokalt kirkeligt magasin, du fremover vil
modtage 4 gange årligt.
Får vi ikke reklamer og blade nok?
Jo, rigeligt, vil de fleste sikkert mene.
Alligevel har Fløng menighedsråd besluttet at udgive Nyt fra Fløng Kirke bestemt for alle husstande i Fløng sogn.
I kirkelig sammenhæng kan Fløng betegnes som et aktivt sogn. Der sker meget
i og ud fra Fløng kirke.
I årets løb er der en bred vifte af tilbud
til sognets godt 4400 beboere. Enten af
arrangementer, som kirken selv står for,
eller i samarbejde med f.eks. Tirsdagstræf
eller Ældre Sagen.
Kirken tilbyder koncertoplevelser. Kirkens kor under ledelse af organisten er et
tilbud til børn og unge om at få en musikalsk oplevelse. Der er også et tilbud til
børn på 3. klassetrin om dåbsundervisning, den såkaldte ”juniorkonfirmandordning”, som ledes af sognemedhjælperen.
Sidst, men ikke mindst, holdes der hver
søndag gudstjeneste i Fløng Kirke.I årets
løb holdes der også nogle særlige gudstjenester, f.eks. børne- og familiegudstjenester, musikgudstjenester, høst- og Alle
Helgensgudstjeneste. Se nærmere herom
i listen inde i bladet.
Tag derfor vel imod Nyt fra Fløng Kirke.
På menighedsrådets vegne
Arne Kristiansen

Vemmetofte Kloster

Sogneudflugten 2006

Onsdag den 20. september kl. 9.00 – 16.00 til
Stevns og Vemmetofte Kloster
Første bus-stop er ved Højerup gamle kirke,
hvor vi også drikker den medbragte formiddagskaffe. Herfra køres til Vemmetofte Kloster,
hvor vi ser den smukke klosterkirke, samt
går en tur i parken. I det smukt beliggende
Traktørsted Gjorslev Bøgeskov venter os det
helt store stevnske frokostbord.
Brugere af kørestol
kan deltage i
udflugten, da vi
har handicapbus
til rådighed.
Turpris 150 kr.
Tilmelding
senest
13. september
til kirkekontoret.
Højerup gamle kirke

Bliv frivillig omdeler

Nyt fra Fløng Kirke

Så skete det endelig! Fløng sogn fik et kirkeblad, som skal omdeles til hele sognet. Et rigtigt stort ønske hos redaktionsgruppen er gået
i opfyldelse, og dermed en ny mulighed for
at informere alle i Fløng om de kirkelige aktiviteter. Men vi har brug for al den hjælp, vi kan
få, til at uddele bladet. Vil du frivilligt hjælpe
til med at passe en rute, så kontakt sognemedhjælper Trine May Knutzen på tlf. 46 56 42 47.
Hilsen sognemedhjælper Trine May Knutzen

Udgives af Fløng menighedsråd,
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
Redaktion og bladudvalg:
Trine May Knutzen, tf. 46564247, Orla Roed Jensen og
Arne Kristiansen (ansv.) tlf. 46562415.
Udkommer 4 gange årligt.
Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande.
Tryk: PrintfoHolbæk-Hedehusene.
Kommende udgivelsesdatoer: 1. 12. 2006, 1. 3. 2007.
Deadline: 3 uge før udgivelsesdato.
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ÅRSPROGRAM 2006 - 2007
Sogneeftermiddage
Onsdag d.
13. september
kl. 14.30:

Fritz Ole Jensenius

”Vejen er målet
– billeder,
betragtninger og
oplevelser fra en
300 kilometers
vandring på
pilgrimsvejen til
Santiago de
Compostela”

Hanne Storebjerg

Onsdag d.
8. november
kl. 14.30
i Sognets Hus:
”Dagen er din”.
Sognepræst, tidligere
udviklingskonsulent
i Samvirkende
Menighedsplejer,
Hanne Storebjerg,
fortæller i dette
foredrag om at leve,
mens vi gør det.

Tidligere viceskoleinspektør, formand for Fløng
menighedsråd, Fritz Ole Jensenius, fortæller
om sine oplevelser på pilgrimsvejen og viser
billeder til.

Onsdag d. 6. december kl. 14.30 i Sognets Hus:
Adventseftermiddag med
Beate Strands Barndorff: Fællessang, salmer
og oplæsning ef egne digte.

Onsdag d. 11. oktober kl. 14.30 i Sognets Hus:
Janne Ernst Andersen og Lars Liisberg
Larsen: Øjenvidneberetning fra Tanzania

Torsdag d. 28. december 2006:
Julefest for pensionister
i Sognets Hus kl. 14.00 – ca. 16.30.
Underholdning med Det Ny Salon-Orkester.

Gennem 2 år har Janne og Lars udsendt af
Danmission arbejdet i Den evangelisk lutherske kirke i Karagwe stift i Tanzania.
De to erfarne seniormedarbejdere har rigtig
meget at byde på – både i ord og billeder.

Onsdag d. 17. jan. 2007, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Jette og Walther Christensen:
”Hærvejen – en historisk vandring”.
Onsdag d. 14. feb. 2007, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Poul Bjerregaard:
”Hvor går tiden hen, når den går?”
Onsdag d. 14. marts 2007, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Forstander Thyra Frank, Plejehjemmet
”Lotte”: ”Livsglæde og stjernestunder
- også i alderdommen”.

Lars Liisberg Larsen og Janne Ernst Andersen

Onsdag d. 25. april 2007, kl. 14.30 i Sognets Hus:
Missionær Else Højvang, Tanzania:
”Giv de unge troen på fremtiden”.

Gem programsiderne for sogneeftermiddage, højskoleaftener og koncerter!
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Højskoleaftener

Koncerter

Fællesspisning forud for debataftenen kl. 18.00 i
Sognets Hus. Tilmelding nødvendig.

Søndag d. 27. august 2006 kl. 13.00:
Plænen mellem kirken og forsamlingshuset.
DKDM-Brass.

Tirsdag d.
3. oktober kl. 19.00
i Sognets Hus:
Ældreomsorgen
i Høje-Taastrup
Michael Ziegler Børge Anker
Kommune
Ældreomsorgen er til debat i disse måneder,
efter at der er påvist elendige forhold for ældre mennesker på et Københavnsk plejehjem.
Hvordan er den nuværende service i vores
kommune indenfor ældreområdet og hvordan
vil den blive i fremtiden? Hvor er kirkens
rolle på ældreområdet i fremtiden? Et debatpanel bestående af borgmester Michael Ziegler og formand for Ældrerådet, Børge Anker,
tager diskussion op med deltagerne i højskoleaftnerne.
Tirsdag d. 7. november
kl. 19.00 i samarbejde på
Tirsdagstræf på Fløng
Skole: Imam Abdul
Wahid Pedersen:
”Truende muslim eller
Abdul Wahid Pedersen
troende muslim?”
Gennem de seneste år har der været adskillige voldsomme episoder rundt i verden, hvor
muslimer har været i centrum for begivenhederne. Ordene ”muslimsk” og ”terrorist” bliver ofte kædet sammen – er der nogen grund
til det? Er der grund til at frygte muslimer
generelt, eller er der visse grupper af muslimer,
vi skal være specielt opmærksomme på? Er
der nogen af dem i Danmark?
Onsdag d. 24. januar, 2007 kl. 19.00 i Sognets
Hus, lektor, dr. Phil., Jørgen Bæk Simonsen:
”Hvad er islam?”
Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00 i Sognets Hus:
Biskop Steen Skovsgaard:
”Islams udfordring til folkekirken”
Onsdag d. 21. marts kl. 19.00 i Sognets Hus:
Camilla Sløk:
”Kan man tro og vide på samme tid?”
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DKDM-Brass er messingensemblet ved Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium i København.
Der spilles i alle stilarter. Fra renæssancen
gennem barokken og den klassiske musik til
romantikken. Dertil spilles et hav af filmmusik,
underholdningsmusik og kendte jazznumre.
DKDM-Brass ledes af konservatoriets messingprofessor Mogens Andresen.
I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i kirken.
Søndag d. 22. oktober 2006 kl. 15.00:
Klassisk improvisation for violin og orgel
Karen Humle og Jette Mogensen har siden
2004 arbejdet med at genindføre improvisation i den klassiske kammermusik, og de har
præsenteret eksempler på deres musik ved
en række roste koncerter. Improvisation har
i flere århundreder været en naturlig del af
musikudfoldelsen, og grænsen mellem improvisation og komposition har været svævende.
Søndag d. 12. november 2006 kl. 19.00:
Dobbeltkoncert med Ungdomskorene fra
Smørum og Fløng Kirker
Koncerten er i anledning af Smørum Kirkes
Ungdomskors jubilæum. De to kor vil fremføre værker både hver for sig og i fællesskab.
Søndag d. 4. februar 2007 kl. 15.00:
Gospelkoret ASHIRA.
Søndag d. 11. marts 2007 kl. 15.00: Bach’n’ jazz.
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Det sker i kirken
Gudstjeneste i det fri!

Søndag den 27. august kl. 11.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind. På plænen mellem kirken og forsamlingshuset!
En gudstjeneste med både salmer, prædiken
og altergang. Fløng Kirkes Ungdomskor
medvirker. Medbring stol eller andet sidde underlag. Man er også velkommen til at
medbringe sin madkurv og nyde den efterfølgende. Kl. 13.00 koncert på plænen, se
omtale under koncerter.

Allehelgens gudstjeneste

Søndag den 5. november er det Alle helgens søndag. Der har man i Fløng Kirke
en tradition for, at navnene på de døde
i sognet i årets løb læses op. Alle, der har
mistet en pårørende, vil få brev hjem om
oplæsningen. Gudstjenesten er kl. 10.00 og
bagefter er der kirkekaffe i Sognets Hus.

Børnegudstjeneste

Der er afslutning for Juniorkonfirmander
fra 3.A og 3.B ved en børnegudstjeneste
søndag den 19. november kl. 10.00 i
Fløng Kirke. Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost i Sognets Hus. Der er tilmelding
til arrangementet på kirkekontoret. Alle,
både børn og voksne, er velkomne.

Babysalmesang

Vi vil som noget nyt have Babysalmesang i
kirken. Babysalmesang henvender sig til alle
babyer mellem 3 mdr. og 1 år. Det er en musikalsk legestue, hvor kirkerummets muligheder vil blive brugt, og hvor vi skal synge
og danse til både nye og gamle salmer, rim
og remser. Kom og giv din baby mulighed for
at udvikle sin motorik, pulsfornemmelse og
musikalitet. Mange forældre bliver forundret
over, hvor længe deres baby kan koncentrere
sig og efter få gange kan genkende salmerne.
Lonni Thostrup vil lede holdet.
Holdet starter den 23. august kl.10.00 i Fløng
kirke. Vi mødes så de efterfølgende 10 onsdage og synger og danser i ca. 45 minutter.
Det koster 100 kr. at deltage. Lonni Thostrup
tager gerne imod tilmelding på tlf. 27 16 20 69,
eller e-mail: lonni-thostrup@hotmail.com
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Kirkegårdsvandring
Tirsdag den 5. september mødes alle interesserede kl. 19.00 og går en runde på kirkegården, hvor der fortælles om forskellige bevaringsværdige gravsten. Måske har nogen også lyst til en tur op i kirketårnet og nyde udsigten derfra. Der sluttes af med en kop kaffe
i Sognets Hus, hvor der vil være lejlighed til
at stille spørgsmål f.eks. om forskellige gravstedsformer til kirkeværge, graver og formand for menighedsrådet.

Kom og syng med!
I samarbejde med Ældre Sagen inviterer Fløng
Menighedsråd i den kommende sæson igen til
en månedlig sangeftermiddag i Sognets Hus
i Fløng, hvor alle – uanset stemmekvalitet
– er meget velkomne! Vi holder en kaffepause,
hvor vi nyder herligt hjemmebag, alt dette for
10 kr. Vi samles kl. 14.30 – 16.00 den 2. mandag
i hver måned, nemlig: 11. sept., 9. okt., 13. nov.,
11. dec., 8. jan., 12. feb., 12. marts og 16. april.

Kirkens Korshær
Møder i Korshærskredsen:
Onsdag den 6. september. Velkommen til den
nye sæson med frit samvær, oplæsning m.m.
Onsdag den 4. oktober. Inge Petersen kommer
og fortæller om sin rejse til Brasilien.
Onsdag den 1. november. Sognemedhjælper
Trine May Knutzen kommer og fortæller om
sit arbejde som sognemedhjælper.
Onsdag den 29. november. Sognepræst Britta
Raakjær Vind kommer og forbereder os til den
kommende advent.
Møderne foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej
16, kl. 10.00, hvor alle er velkomne.
Børnekulturnat i Fløng Kirke fredag den 6.
oktober kl. 17.00 – 20.00. Læg mærke til program på bibliotekerne og i lokalavisen.
De grønne pigespejdere, Hedeløng gruppe
Et tilbud til friske piger fra 6 år. Spejdermøde
hver tirsdag kl. 18 – 19.30 på Magnoliavej 29
i Fløng. Sæsonstart 22. aug. Yderligere information: Helle Sørensen, tlf. 46 56 06 62, eller
Vibeke Juhl, tlf. 43 52 23 19
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Gudstjenester i Fløng · Efterår 2006
August

Oktober

September

Søndag 8. oktober kl. 10
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 27. august kl. 11
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Friluftsgudstjeneste.
Søndag 3. september kl. 10
12. søndag efter Trinitatis
Finn Risum, kirkekaffe.
Søndag 10. september kl. 10
13. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst, kirkekaffe.
Søndag 17. september kl. 10
14. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste, kirkekaffe.
Søndag 24. september kl. 10
15. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst, kirkekaffe.

Søndag 1. oktober kl. 10
16. søndag efter Trinitatis
Finn Risum, kirkekaffe.

Søndag 15. oktober kl. 9.30
18. søndag efter Trinitatis
Lisbeth Rasmussen,
Sengeløse.
Søndag 22. oktober kl. 10
19. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 29. oktober kl. 10
20. søndag efter Trinitatis
B.U.S.K.- Børnegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe.

November

Søndag 5. november kl. 10
Alle helgens dag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe.
Søndag 12. november kl. 10
22. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 19. november kl. 10
23. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Afslutning for Juniorkonfirmander. Kirkefrokost.
Søndag 26. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Britta Raakjær Vind

Kirkelig vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn
Marianne Damgaard Hansen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 27 49
mlka@km.dk
Træffetid: mandag – fredag
kl. 9.30 – 13.30
torsdag tillige kl. 16-18
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 31 47
bkv@km.dk
træffes bedst tirsdag, onsdag og
fredag kl. 11-12, torsdag kl. 17-18,
samt efter aftale.
Hjemmeside:
www.floengkirke.dk

Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
Tlf. privat, 43 43 73 43
Sognets Hus tlf. 46 56 42 37
fri@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag
kl. 11-12, samt efter aftale.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: tirsdag og tors. kl. 10-11
Graver og ringer
Christina Hansen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: tirsdag- fredag kl.9-10

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Sognets Hus
Tlf. 46 56 42 38
mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org
Formand for menighedsrådet
Fritz Ole Jensenius
Ligustervej 2, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 09 04
fritzole@gmail.com
Kirkeværge
Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 06 45
orlaroed@mail.tele.dk

Kommende menighedsrådsmøder:
Menighedsrådets møder er offentlige og alle er meget velkomne. Kommende møder afholdes i Sognets Hus følgende
dage kl. 19.00: Tirsdag 22. august, onsdag 27. september og torsdag 16. november.

Kirkebil: Kan bestilles til alle gudstjenester og møder. Henvendelse til Kirkekontoret tlf. 46 56 27 49
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