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Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
og kan dig med glæde påkalde.
C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945

LÆS INDE I BLADET:

Udsendelse af sognepræst
Britta Raakjær Vind

Babysalmesang i Fløng Kirke
– nyt hold begynder i september

Udsendelse af
sognepræst
Britta Raakjær Vind
Af sognepræst Britta Raakjær Vind
I perioden fra 1. august til slutningen af
oktober vil sognepræst i Fløng, Britta
Raakjær Vind, være udsendt som flyverpræst for at betjene en helikopterenhed fra Flyvevåbnet. Folketinget har pr.
1. juni 2007 vedtaget at sende en helikopterenhed til Irak, som forventes primært at varetage observationsopgaver
som støtte til de britiske styrker.
Britta Raakjær Vind har gennem en del
år været tilknyttet Flyvevåbnet som
flyverpræst, og hun er valgt til at være
præst på hold 1.
I denne periode vil der blive konstitueret en vikar for hende i stillingen som
sognepræst i Fløng.
Under udsendelsen består præstetjenesten i at være præst for de udsendte soldater. Præsten står til rådighed for personlige samtaler og har tavshedspligt.
Hver uge holdes der gudstjeneste for
soldaterne i en kirkesal, som er i lejren.
Præsten skal altså fungere som prædikant og sjælesørger, ligesom hun også
skal arrangere nogle sociale aktiviteter i
samarbejde med velfærdsofﬁceren.
Den overordnede opgave for soldaterne
i Irak er at skabe forudsætninger for, at
genopbygningen af landet kan indledes
og at bidrage til opretholdelse af lov
og orden i landet, så at den vanskelige
politiske overgangsproces kan få sikre
rammer. Herudover skal man medvirke til at fremskynde etableringen af et
fredeligt og stabilt Irak til gavn for hele
den irakiske befolkning.

Det sker i kirken
Vikar for sognepræst
Under sognepræst Britta Raakjær Vinds udsendelse er sognepræst, Thomas Laurberg
Vedel, vikar i hendes sted. Thomas skriver følgende hilsen til alle i Fløng Sogn:

Thomas
Laurberg
Vedel

Kære alle!
Mit navn er Thomas Laurberg Vedel. Her til
efteråret, i perioden 1. august til 31. oktober,
2007, er jeg vikarierende sognepræst i Fløng
Kirke for Britta Raakjær Vind, mens hun gør
tjeneste i Irak.
Jeg bor til hverdag i Taastrup sammen med
min kone Dorte og vores datter Dicte på 1½ år.
Oprindeligt kommer jeg dog fra Midtlolland,
hvor jeg har trådt mine barnesko og hvorfra
jeg også blev udlært bager. Men mennesket lever jo som bekendt ikke af brød alene. Derfor
begyndte jeg at læse ﬁlosoﬁ og teologi på
Universitetet i København med henblik på at
blive præst. Efter endt uddannelse begyndte
jeg med det samme at arbejde som kordegn og
underviser ved Rønnevang Kirke i Taastrup. I
dag er jeg sognepræst ved Rønnevang Kirke,
men som nævnt kommer jeg til Fløng fra 1.
august.
Jeg glæder mig til at møde Jer alle i sognet!
Med venlig hilsen
Thomas Laurberg Vedel

Sogneeftermiddage mm.

Gem programsiderne for sogneeftermiddage, højskoleaftner og koncerter!

Onsdag den 12. september kl. 14.30 i Sognets
Hus: Sognepræst Otto Lundgaard, Strøby:

studium blev han sognepræst ved Margrethekirken, Valby – Vanløse Provsti. I sit otium beskæftiger han sig med foredragsvirksomhed.
I dette foredrag lægger han vægt på at belyse
Astrid Lindgrens livsforståelse og placering i
samtiden.

Aktionen mod de danske jøder
i oktober 1943

Denne eftermiddag er samtidig optakt til sogneudflugten den 19. september.
Sogneudflugten 2007
Onsdag den 19. september kl. 9.00 – 16.00

Kursen er sat mod nord
– mod Gilleleje

Her vil sognepræst Leif
Holmstrøm
fortælle om
udskibningen
af jøder til
Sverige under
2. verdenskrig. Herefter
indtager vi
frokosten
på Fyrkroen
i Gilleleje.
Turpris
kr. 150,Bindende tilmelding til kirkekontoret senest
onsdag den 12. september.
Onsdag den 10. oktober kl. 14.30 i Sognets
Hus: Tonni Smidt:

”Skomagere, der blev ved deres læst”

Byerne Bringstrup-Sigersted havde deres egne
skomagermestre i over 60 år. Med deres muntre, jævne og ligefremme væsen var de naturligvis med til at sætte præg på livet i landsbyerne. Hvorledes deres arbejdsliv og familieliv
formede sig, kommer Tonni Smidt og fortæller lidt om.
Onsdag den 14. november kl. 14.30 i Sognets
Hus: Fhv. pastor Sigurd Gudiksen:

”Astrid Lindgren
– den smålandske fortællerske”.

Sigurd Gudiksen er læreruddannet og var en
årrække skoleinspektør i Grønland. Efter sær-

Onsdag den 5. december kl. 19.00:

”De ni læsninger”

En gudstjeneste med hovedvægt på musikken – nye og gamle salmer – samt udvalgte
bibeltekster. En god optakt til den kommende
jul. Der afsluttes med kaffebord og lotteri i
Sognets Hus.
Onsdag den 12. december kl. 14.30:

Adventseftermiddag

Kordegn Martin Juhl, Skovlunde, synger viser
af Bellmann.
Fredag den 28. december kl. 14.00:
Julefest i Sognets Hus
Onsdag den 16. januar kl. 14.30 i Sognets Hus:

De mest udsatte grupper
i vores samfund

Lars Rahbek, Middelfart, generalsekretær i
KFUM’s sociale arbejde i Danmark, fortæller
om de mest udsatte grupper i vores samfund.
Onsdag den 13. februar 14.30 i Sognets Hus:
Fritz Ole Jensenius:

”Kirker og klostre i Etiopien”

Onsdag den 12. marts kl. 19.00 i Fløng Kirke:

”Vi synger påsken ind”

Musikgudstjeneste.
Derefter kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
Onsdag den 26. marts kl. 14.30 i Sognets Hus:
Skuespiller Gyda Hansen:

”Livet er et fund!”

Onsdag den 23. april kl. 14.30 i Sognets Hus:
sognepræst Britta Raakjær Vind:

”Flyverpræst i Irak”

Højskoleaftener
I den kommende sæson vil der blive
sat fokus på den kristne tro og dens grundlag.
Der er mulighed for fællesspisning kl. 18.00
i Sognets Hus. Tilmelding på kirkekontoret.
Ved højskoleaftenen den 30. oktober er der
fællesspisning i skolens kantine.
Onsdag den 26. september kl. 19.00 i Sognets
Hus: Lektor, dr. theol. Bent Flemming Nielsen, Helsingør:

”Holder de gamle ritualer stadig
i det 21. århundrede?”

Vi sætter denne aften fokus på gudstjenesten.
Efter foredraget debat om gudstjenestens form
og indhold.
Tirsdag den 30. oktober i samarbejde med
Tirsdagstræf på Fløng Skole: Cand.pæd., lærer og forfatter, Mette Hansen:

”Harry Potter og kristendommen”

Bøgerne om Harry Potter er siden årtusindskiftet udkommet i det ene millionoplag efter
det andet. Serien sluttes i juli 2007, hvor det
sidste af de syv bind udkommer.
Ved hver udgivelse har der været diskussioner om, hvorvidt bøgerne var skadelige for
børn, kætterske, sataniske, evangeliske eller
gnostiske. Få indblik i bøgerne, som er blevet
læst af millioner, og som er oversat til mere
end 60 sprog.

Børnegudstjeneste
Afslutning for Juniorkonﬁrmander
Søndag den 18. november kl. 10.00
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Sognets Hus. Der er tilmelding til arrangementet
på kirkekontoret. Alle, både børn og voksne,
er velkomne.

Koncerter
Søndag den 30. september kl. 15.00:

Fløjte og orgel

Musik af blandt andre J.S. Bach. Fløjte: Niels
Schultz. Orgel: Bo Grønbech.
Søndag den 11. november kl. 15.00:

Sanguine

Sanguine er en duo, der lægger vægt på
nærvær og intimitet. Duoen bearbejder Carl
Nielsens sange i en intim atmosfære. Lydniveauet er skruet ned, men nuancerne er bevaret fra den originale komposition. Ydermere
får man teksten, poesien og eftertanken.

Det sker i kirken
Høstgudstjeneste
Søndag den 23. september kl. 10.00
Årets høst af frugt og grønt bæres ind i kirken
af Juniorkonﬁrmander m.fl. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og sodavand i Sognets
Hus.

Børn-Unge-SognKirke-gudstjeneste (B.U.S.K.)
Søndag den 28. oktober kl. 10.00
Familiegudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe og sodavand i Sognets Hus.

Sanguine: sopran Maria Bennedbæk og guitarist
Mikkel Andersen.

Lisbet Jensen ansat som graver

Så er ferien forbi, og vi skal mødes igen med
forhåbentlig fornyede kræfter. Programmet
for Kirkens Korshærs arrangementer i efterårsmånederne byder på følgende:
Onsdag den 5. september
Vi siger goddag til den nye sæson med almindeligt samvær og kaffe.
Onsdag den 3. oktober
Vi skal besøge tidligere graver ved Fløng
Kirke, Knud Christiansen, og se hans lille museum i Soderup.
Onsdag den 7. november
Korshærsleder Anette Lauritsen, Helsingør,
kommer og fortæller om varmestuen i Helsingør.
Onsdag den 28. november
Sognepræst Britta Raakjær Vind kommer og
forbereder os til advent.
Møderne foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej
16, kl. 10.00, hvor alle er velkomne.

Lisbet Søndergaard Jensen, der har været
gravermedhjælper ved Fløng Kirke siden
1. august 2003 er fra 1. juli 2007 blevet ansat i den ledige graverstilling efter at have været konstitueret i stillingen i ½ år.
Den længere periode uden fast graver skyldes, at der skulle foretages og godkendes ny
opmåling af arbejdsopgaverne, bl.a. fordi der
er installeret automatisk ringning.
Lisbet, der er gift og bosat i Fløng, er uddannet produktionsgartner.
Gravermedhjælperstillingen opslås herefter
ledig som en 80 % stilling.

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 den 28. august. Yderligere
information: Helle Sørensen, tlf. 46 45 06 02

Kommende menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder er offentlige og alle
er meget velkomne. Kommende møder afholdes i Sognets Hus følgende dage 18/9, 31/10,
27/11, kl. 19.00:

Babysalmesang
Igen i år tilbyder Fløng Kirke babysalmesang
i kirken. Babysalmesang henvender sig til alle
babyer mellem 3 mdr. og 1 år. Lonni Thostrup
vil lede holdet. Holdet begynder onsdag den
5. september i Fløng kirke, kl. 10.00. Man mødes så de efterfølgende 10 onsdage og synger
og danser i ca. 45 minutter. Det koster 200 kr.
at deltage. Lonni Thostrup tager gerne imod
tilmelding på tlf. 27 16 20 69, eller e-mail: lonni-thostrup@hotmail.com

Kom og syng med!
Følgende mandage kl. 14.30 – 16.00:
10. september, 8. oktober, 12. november og 10.
december. Vi synger efter Højskolesangbogen
og andre sangbøger. Ved klaveret Vibeke
Pagter. Alle er velkomne – ingen tilmelding.
For kaffe og hjemmebag betaler vi 10 kr.
Sangeftermiddagene er i samarbejde med Ældre Sagen.
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Gudstjenester i Fløng kirke
September

Oktober

November

Søndag 2. september kl. 10
13. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.
Kirkekaffe.

Søndag 7. oktober kl. 10
18. søndag efter Trinitatis
Finn Risum.
Kirkekaffe.

Søndag 4. november kl. 10
Alle helgens søndag.
Finn Risum
Kirkekaffe.

Søndag 9. september kl. 8.30
14. søndag efter Trinitatis
Viggo Kanding.

Søndag 14. oktober kl. 10
19. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.

Søndag 11. november kl. 10
23. søndag efter Trinitatis

Søndag 16. september kl. 10
15. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.
Konfirmandvelkomst.

Søndag 21. oktober kl. 10
20. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.

Søndag 23. september kl. 10
16. søndag efter Trinitatis
Finn Risum.
Høstgudstjeneste, kirkekaffe.

Søndag 28. oktober kl. 10
21. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.
Familiegudstjeneste.

Søndag 18. november kl. 10
24. søndag efter Trinitatis
Børnegudstjeneste,
kirkefrokost.
Søndag 25. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret.

Prædikant i november se kirkens hjemmeside:
www. floengkirke.dk
eller dagspressen.

Søndag 30. september kl. 10
17. søndag efter Trinitatis
Thomas Laurberg Vedel.
Kirkelig vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn
Marianne Damgaard Hansen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 27 49
floeng.sogn@km.dk
Kontortid: mandag – fredag
kl. 10.00 – 12.00
Torsdag tillige kl. 16.00-18.00
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 31 47
bkv@km.dk
I perioden 1/8 - 31/10:
Thomas Laurberg Vedel
tlv@km.dk
Mobil: 51 26 42 90
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 torsdag kl. 10-11

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

Graver
Lisbet Søndergaard Jensen
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

