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Bestyrelsesmedlemmer
søges til lokalt
KFUM-socialt arbejde
Sognepræst Lisbeth Rasmussen, Sengeløse, som tidligere har været ansat
i KFUM’s Sociale Arbejde, har sendt
et åbent brev til menigheden i Fløng.
Her foreslår hun, at der etableres et
KFUM’s Sociale Arbejde i Høje-Taastrup Kommune, og i den anledning
efterlyses interesserede borgere, der er
villige til at indgå i en slags bestyrelse.
- Bestyrelsen skal bl.a. være ”rammesætter” for, hvordan vi bedst hjælper
vore medmennesker i Høje-Taastrup
Kommune, skriver Lisbeth Rasmussen
og fortsætter: -Det skal vurderes, om
der f.eks. er brug for et værested for socialt udsatte eller for projekter, som arbejder på at få stof- og alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og dernæst
hjælper dem til at blive integreret på
arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
Det bliver bestyrelsens opgave at definere dette i samarbejde med landskonsulenten. Det forventes i øvrigt, at
kommunen økonomisk vil bakke op om
et sådant projekt.
Lisbeth Rasmussen spørger, om der
er nogen fra menigheden i Fløng, der
- ud fra et etisk syn om at hjælpe sit
medmenneske – er interesseret i at gå
ind i et sådant arbejde. Bestyrelsen skal
være repræsentativ for hele Høje-Taastrup Kommune.
Interesserede bedes snarest kontakte
sognepræst Britta Raakjær Vind.
Lisbeth Rasmussen har senere meddelt, at de seks, der foreløbig har meldt
sig til bestyrelsen har været samlet med
landskonsulenten for KFUM’s Sociale
Arbejde den 3. maj. – Selv om vi er gået
i gang, er der plads til ﬂere interesserede, og de skal være hjertelig velkommen, siger Lisbeth Rasmussen.
orj.

Det sker i kirken
Arrangementer i
sommeren 2007
•
•
•
•
•

Åben kirke hele sommeren.
Kirkekaﬀe i juni, juli og august.
Kirkeskovtur den 10. juni.
KUL´Tour arrangement i Fløng Kirke
tirsdag den 12. juni kl. 20.00
Udendørs gudstjeneste den 26. august
kl. 11.00 på plænen mellem kirken og
forsamlingshuset og frilu skoncert kl.
13.30.

Fløng Kirke åben i sommer

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er
næsten 1000 år gamle, andre er nye - her i
Fløng er kirken godt 850 år gammel. Flere og
ﬂere kirker er åbne for besøgende. I kirken
kan du:
• Sidde i fred, tænke, bede en bøn eller
fordybe dig i salmebogen.
• Opleve kirkens kunst, symboler,
arkitektur og historie.
• Tage et kirkeblad eller evt. andet
fremlagt materiale.
Fløng menighedsråd besluttede på sit møde
den 18. april, at kirken som forsøg i de tre sommermåneder juni, juli og august vil være åben
tirsdag – fredag i tidsrummet 8 – 15. Dog kan
kirken være lukket for besøgende i tilfælde af
en kirkelig handling som begravelse.

Sogneudflugten

Den årlige udﬂugt finder i år sted onsdag den 19.
september med afgang fra Fløng Kirke kl. 9.00
Turen går til Gilleleje Kirke, hvor sognepræst
Leif Holmstrøm fortæller om udskibningen af
jøder til Sverige under 2. verdenskrig. Der er
middag på en nærliggende kro.

Skovtur

Friluftskoncert
Udendørs gudstjeneste og
friluftskoncert
søndag den 26. august
Gudstjenesten kl. 11.00 er med både salmer,
prædiken og altergang. Medbring stol eller
andet siddeunderlag. Man er også velkommen til at medbringe sin madkurv og nyde
den efterfølgende. Kl. 13.30 friluftskoncert på
plænen mellem kirken og forsamlingshuset.

Tadre Mølle.

Kirkeskovtur den 10. juni

Efter 2 år med kirkeskovtur til Ryegård
Dyrehave fortsætter vi nu denne – snart tradition.
Turen finder i år sted søndag den 10. juni og
går til Tadre Mølle og skovene der omkring,
og det er Børge Anker, der har lovet at være
turleder.
Skovturen, der er gratis, foregår i privatbiler, hvor der vil være rigelig plads til dem, der
ikke selv er kørende. Den vil blive arrangeret
med særlig hensyntagen til dårligt gående.
Efter gudstjenesten samles vi til en kop kirkekaffe i Sognets Hus, hvor vi fordeler pladserne i bilerne. Så kører vi til et kønt sted i en
skov, hvor vi spiser den medbragte mad. Madpakker og drikkevarer kan opbevares i køleskabet i Sognets Hus under gudstjenesten.
Efter frokosten i skoven og besigtigelsen af
Tadre Mølle, vil der blive serveret eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage. Vi vil være
tilbage i Fløng mellem kl. 16 og 17.
Af hensyn til tilrettelæggelsen bedes tilmelding – med eller uden bil – foretaget senest
fredag den 8. juni til Birthe og Børge Anker,
tlf. 46 56 29 56 eller Judit og Orla Roed Jensen,
tlf. 46 56 06 45.

Kirkekaffe i juni,
juli og august

Der er kirkekaffe den første søndag i
hver måned efter gudstjenesten. Det
foregår enten i Sognets Hus eller, hvis
det er godt vejr, udendørs f.eks. på parkeringspladsen foran Fløng Kirke. Det
er frivillige, der står for kaffebrygningen, og der er mulighed for at drøfte
gudstjenesten og prædikenen med præsten. Så husk kirkekaffen søndag den 3.
juni, søndag den 1. juli og søndag den
5. august.

Nyt fra Fløng Kirke
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.
PrinfoHolbæk-Hedehusene · www.prinfohh.dk
Kommende udgivelsesdatoer: 1/9 og 1/12.
Deadline: 3 uger før udgivelsesdato.

KUL’TOUR
Historisk aftenåbent i Fløng kirke
12. juni kl. 20
I samarbejde med årets KUL’TOUR-aktiviteter holder Fløng kirke ”Åbent hus” tirsdag 12.
juni kl. 20. Her vil menighedsrådets formand,
Fritz Ole Jensenius, bl.a. fortælle om kirkens
historie:
”Fløng kirke blev bygget omkring 1150 af
kildekalk fra Maglekilden i Roskilde. Tårnet
blev bygget ca. år 1200 af fine kridtkvadre fra
Stevns Klint.
Dette er der ikke noget mærkeligt i, måske
lige bortset fra, at det betyder, at tårnet i Fløng
er et af de allerældste landsbykirketårne på
Sjælland.
Næh, det mærkelige og usædvanlige er, at
der også er brugt mursten, røde mursten. Disse mursten er blevet brugt til at lave smukke
borter på tårnets 3 sider.
Hvorfor er det så mærkeligt?
Jo, på den tid var mursten et helt nyt byggemateriale her i landet, og der fandtes ingen
teglværker, hvor man sådan bare kunne køre
hen og købe stenene.
Hvordan fik bygmesteren i Fløng så fingre i
sådan nogen?
Mon selveste den store Absalon i Roskilde
skulle have haft en finger med i spillet?”
Kom og hør nærmere om den historie, og
hør historien om trolden Finn fra Kallerup,
om en forelsket ungersvend, der fik tårnet til
at revne, om svenskernes hærgen – og måske
også noget mere fredeligt om Fløng kirke.

Hvad laver en
sognemedhjælper ?
Af Orla Roed Jensen
Sognemedhjælper Trine May Knutzen havde den
1. maj været ansat i Fløng i 10 år, hvilket blev behørigt fejret med udvidet formiddagskaffe i Sognets
Hus for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer m.fl.
Trine, der er uddannet cand.mag. i dansk og
billedkunst, kom hertil fra en forældreorlov
og en forudgående undervisningsperiode på
HF.

- Jeg havde vores to børn i Rønnevangskirkens legestue, fortæller Trine. - Og det perspektiv på tilværelsen, man fik med kristendommen gennem legestuen, gav mig et mere
positivt livssyn, og nogle andre værdier, end
jeg havde førhen.
Derfor passede det Trine, der også tidligere
havde arbejdet 1 år i en børnehave, godt, at
det netop var arbejdet med børn og unge, som
menighedsrådet satsede på med den nye sognemedhjælperstilling.
Trines første opgave var da også at starte
et juniorkonfirmandhold, og her kom hendes
særlige evner til at fortælle bibelhistorie og til
at tegne og male – børnene til gode. Så blev
der efter ønske fra juniorkonfirmanderne oprettet en klub, hvor de kunne mødes en gang
om ugen, og senere endnu en klub for tidligere juniorkonfirmander, hvor de kan komme
indtil konfirmationen.
Børnene medvirker også ved de særlige
børnegudstjenester, hvor de f.eks. spiller små
stykker, efter at de i forvejen har malet kulisser, eller de læser ind - og udgangsbøn.
Også kirkens besøgstjeneste styrer Trine.
Den virker mest i det stille, men den betyder
meget for dem, der benytter sig af den.
Og så endelig ”Nyt fra Fløng Kirke”, som
Trine har haft lyst til at lave siden ansættelsen.
–Det er lidt af en drøm, der er gået i opfyldelse
at lave et rigtigt kirkeblad, siger Trine May
Knutzen.

Litteraturkredsen
Li eraturkredsen mødes i Sognets Hus kl.
19.30 den 3. onsdag i måneden i perioden fra
september til maj. Der er ingen møder i juni,
juli og august.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til
Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61.

Juniorklub

Der er Juniorklub for de kommende 4. klasser og 5. klasser fra Fløng Skole hver tirsdag fra kl. 13.10 – 14.45. Første gang efter
sommerferien er tirsdag den 4. september.

For børn

Der er kommet en ny, folkekirkelig hjemmeside med adressen: www.barnetro.dk
Hjemmesiden er lavet til børn fra 5 til 8 år. Der
er opgaver, spil og lege at finde, og siden af
nem at gå til både for børn og voksne.
Der kan hentes plakater, postkort og tegnesider på hjemmesiden. God fornøjelse!

Kirkens Korshærs
støttekreds

Kirkens Korshær er en landsdækkende, privat,
social hjælpeorganisation, tilknyttet Den danske
Folkekirke. Kirkens Korshær har sit virkeområde blandt samfundets mest marginaliserede
og udstødte grupper, narkomaner, sindssyge,
alkoholikere og hjemløse etc. Den indsats, som
Kirkens Korshær yder, omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten.
Støttekredsen i Fløng/Hedehusene består
af ca. 15 damer, der mødes hver måned. Vi
prøver på at få forskellige til at komme og
fortælle engang imellem. Vi fremstiller ting,
som vi giver videre til Korshærens trængende mennesker. Vi hygger os med snak, kaffedrikning og oplæsning m.m., og engang
imellem har vi besøg af en god fortæller.
Der er ingen møder i juni, juli og august måned. Onsdag den 5. september begynder den
ny sæson. Program vil følge i næste NYT fra
Fløng Kirke.
Nye medlemmer er meget velkomne. Møderne foregår kl. 10 den første onsdag i måneden i Sognets Hus, Fløng Byvej 16 ved Fløng
Kirke. Kontakt evt. Jytte Kaspersen, tlf. 46 56
13 01.

Juniorkonfirmander fra 3.a og 3.b
i Fløng Kirke, 2006

Juniorkonﬁrmander
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen
Juniorkonfirmandundervisningen deles i to
hold e er sommerferien, men der vendes om
på rækkefølgen. Det er planen at begynde med
3.b i e eråret og slu e med 3.a i foråret, 2008.
Første gang for 3. b er torsdag den 6. september kl. 13.10 – 14.45
Vi mødes i Fløng Kirke. Børnene kan enten
blive hentet i SFO’en af sognemedhjælperen,
eller selv cykle til Fløng Kirke. Her skal vi synge, lege og have det sjovt sammen i to timer.
Men først: rigtig god sommerferie!

Gudstjenester i Fløng, Juni-Juli-August 2007
Juni

Juli

August

Søndag 3. juni kl. 10.00
Trinitatis Søndag
Finn Risum.
Kirkekaffe.

Søndag 1. juli kl. 10.00
4. søndag e. Trinitatis
Finn Risum.
Kirkekaffe.

Søndag 5. august kl. 10.00
9. søndag e. Trinitatis
Kirkekaffe.

Søndag 10. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind.

Søndag 8. juli kl. 10.00
5. søndag e. Trinitatis
Britta Raakjær Vind.

Søndag 17. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind.

Søndag 15. juli
6. søndag e. Trinitatis.

Søndag 24. juni kl. 10.00
3. søndag e. Trinitatis
Finn Risum.

Søndag 22. juli
7. søndag e. Trinitatis
Søndag 29. juli kl. 10.00
8. søndag e. Trinitatis
Finn Risum.

Søndag 12. august kl. 10.00
10. søndag e. Trinitatis
Søndag 19. august kl. 10.00
11. søndag e. Trinitatis
Søndag 26. august kl. 11.00
12.. søndag e. Trinitatis.
Udendørs gudstjeneste
ved Britta Raakjær Vind.
På plænen mellem kirken
og forsamlingshuset.
Friluftskoncert kl. 13.30

Kirkelig vejviser - Menighedsrådsmøde d. 13. juni kl. 19 i Sognets Hus.
Fløng Kirkes kontor
Kordegn
Marianne Damgaard Hansen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 27 49
ﬂoeng.sogn@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.

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 38
mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org

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

Formand for menighedsrådet
Fritz Ole Jensenius
Ligustervej 2, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 09 04
fritzole@gmail.com

Graver og ringer
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@ﬂoengkirke.dk
T irsdag- fredag kl. 9-10

Kirkeværge
Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 06 45
orlaroed@mail.tele.dk

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

