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   L.A. Rings hjørne

Fløng Kirke er åben hele sommeren. Så kan man lægge sin vej forbi L.A. Rings hjørne. Her er opstillet en bænk og en montre med information om L.A. Rings store maleri: På kirkegaarden i Fløng,
1904. Der er desuden gjort lidt ekstra ud af beplantningen omkring jernkorset.
Fløng menighedsråd har besluttet, at kirken i de tre sommermåneder juni, juli og august vil
være åben tirsdag – torsdag i tidsrummet 9 – 15, fredag fra 9 - 13. Dog kan kirken være lukket
for besøgende i tilfælde af en kirkelig handling som begravelse.
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Hvad koster et gravsted?
Af Orla Roed Jensen, kirkeværge
Det fremgår af og til af medierne, at ”nu” er
der en alvorlig stigning af kirkegårdstaksterne
i vente, så det bliver både dyrere at erhverve
et gravsted og at få det vedligeholdt.
Her i Fløng er situationen den, at kirkegårdstaksterne blev reguleret for 3 år siden, hvor
alle sognene i Høje-Taastrup Provsti efter et
grundigt udvalgsarbejde fik nye takster i form
af grundbeløb, som pristalsreguleres en gang
om året.
Med de nye takster blev der lagt vægt på, at
der for afdøde borgere, som ikke var medlem
af folkekirken, skulle betales den faktiske udgift ved erhvervelse og vedligeholdelse af et
gravsted, mens det for folkekirkemedlemmer
med bopæl i Høje-Taastrup kommune skulle
være gratis at erhverve et gravsted, ligesom
der skulle gives en vis rabat i forbindelse med
vedligeholdelse.
De gældende takster kan ses på kirkens hjemmeside.
Priseksempel
Hvad koster det så at erhverve og få vedligeholdt et gravsted?
Hvis vi tager et almindeligt kistegravsted
med 1 gravplads koster erhvervelsen for den
30-årige fredningsperiode 17.264 kr. for borgere, der ikke er medlem af folkekirken, mens
det altså er gratis for folkekirkemedlemmer.
Almindelig vedligeholdelse koster 16.998 kr.
for medlemmer og 23.174 kr. for ikke-medlemmer for de 30 år. Der kan dog også betales
for vedligeholdelsen én gang om året, ligesom
man kan vælge at varetage den selv.
Et urnegravsted er ligeledes gratis for folkekirkemedlemmer, mens det koster 3.652 kr.
for ikke-medlemmer. For vedligeholdelsen er
beløbet hhv. 1.959 kr. og 2.756 kr. for de 10 år,
som er fredningstiden for urnegrave.

Bemærk ny deadline
Redaktionen af NYT fra Fløng Kirke har valgt
at flytte deadline for aflevering af stof til bladet til 4 uger før udgivelsesdato.

Urnegravsteder i plænen på den nye kirkegård
Hærværk
Man hører desværre også af og til om kirkegårde, hvor der bliver begået hærværk, der
bl.a. går ud over gravstenene.
Et gravsted er i princippet en privat ejendom,
som gravstedsejeren selv har ansvar for, men
her har Fløng Menighedsråd tegnet en fælles
gruppeforsikring for kirkegårdens gravstedsejere, der dækker følgerne af hærværk på
gravstederne.
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Det sker i Fløng Kirke
Skovtur den 22. juni
Den årlige kirkeskovtur finder sted søndag
den 22. juni efter gudstjenesten.
Efter en kop kirkekaffe kører vi i privatbiler til
et ”hemmeligt” smukt sted, der i år er udpeget
af Jytte og Gunnar Kaspersen.
Her nyder vi den medbragte madpakke, som
under gudstjenesten tillige med drikkevarer
kan opbevares i køleskabet i Sognets Hus.
Vi medbringer sangbøger, så vi kan synge
nogle af vore kønne sommersange i det grønne. Inden turen går hjemad, bliver der midt på
eftermiddagen serveret kaffe og kage.
Der er sædvanligvis rigelig plads i bilerne,
men for en sikkerheds skyld bedes alle, der
ønsker at deltage meddele dette til Jytte og
Gunnar Kaspersen (46 56 13 01) eller Judit og
Orla Roed Jensen (46 56 06 45) senest fredag
den 20. juni.

Friluftsgudstjeneste og koncert
Søndag den 17. august kl.11.00 og 13.30
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.

Arne Elkrog gået på pension
Fløng Kirke har haft glæde af Arne Elkrogs tenorstemme i syv år, fra 2001 til 2008, men han
har nu valgt at stoppe for fuldt ud at hellige
sig tilværelsen som pensionist. Menighedsrådet siger tak til Arne Elkrog for det gode samarbejde gennem årene.
Menighedsrådet indbyder til:

Orienteringsmøde
om valg til menighedsrådet
tirsdag den 9. september kl. 19
Der bydes på kaffe og brød til mødet.

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 1. juni, søndag den 6. juli og søndag den 3. august.

Etablering af værested
Høje – Taastrup kommune
KFUM`s Sociale Arbejde
Sognepræst Lisbeth Rasmussen, Sengeløse,
tog først på året 2007 initiativ til at samle en
gruppe personer med interesse for at etablere
et værested i kommunen for mennesker, som
af forskellige årsager lider under misbrugsproblemer, ensomhed og isolation, manglende
tilknytning til arbejdsmarkedet og manglende
netværk.
Projektet blev forelagt Høje – Taastrup kommune, hvorefter en dialog blev indgået med
administrationen, der derefter videresendte
projektet til politisk behandling.
Politikerne har endnu ikke truffet en afgørende beslutning.
Under processen er administrationen kommet
frem til, at deres målgruppe var stofmisbrugere.
KFUM`s Sociale Arbejde har tilkendegivet, at
vi ikke kan håndtere mere end 10 % med stofmisbrug.
Et værested for udelukkende stofmisbrugere
passer ikke ind i KFUM`s koncept.
Administrationen er af KFUM`s Sociale Arbejde indbudt til at besøge væresteder, der også
rummer stofmisbrugere forskellige steder i
landet. Herefter vil der blive truffet beslutning
om hvilket koncept, der skal arbejdes videre
på med henblik på at etablere et nyt værested i
Høje-Taastrup Kommune.
KFUM`S Sociale Arbejde ser frem til og håber
på et samarbejde omkring et værested for en
blandet målgruppe.
Inge Jacobsen
Formand for menighedsrådet

Møde om menighedsrådsvalg
Af Lars Poulsen, formand for valgudvalget

Nyt fra Fløng Kirke

Tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.00 afholdes der orienteringsmøde om forholdene
omkring valg af menighedsråd 11. november
2008. Bemærk venligst, at mødet afholdes i
Fløng Forsamlingshus, idet Sognets Hus vil
være fyldt med plancher til den nye sognegård. Der skal vælges otte medlemmer til menighedsrådet.
Den bedste måde at finde ud af om menighedsrådsarbejdet er noget for dig, er ved at komme
til møderne. Her kan du få en ganske klar oplevelse af den holdning og omgangsform, som
hersker i menighedsrådet, ligesom rådets arbejdsopgaver anskueliggøres. Herefter kan du
så bedre beslutte, om det kunne være noget
for dig at stille op til valget.

Nyt sognehus
Af Fritz Ole Jensenius
I forrige nummer af kirkebladet bragte vi en
længere artikel om baggrunden og visionerne
for et nyt sognehus. Nu er konkurrencen udbudt, og arkitekterne i fuld gang med at udarbejde deres forslag. Det forlyder, at rigtig
mange har vist interesse for konkurrencen,
så vi kan nok forvente over 50 forslag, som
alle skal være indleveret senest den 25. juli.
Dommerkomiteen får så en travl august måned med at finde frem til det bedste forslag.
Resultatet bliver offentliggjort og vinderen
med sit forslag præsenteret den 11. september.
Hvis du vil kigge på det, der hedder udbudsmaterialet, der beskriver alt om, hvad vi ønsker og forventer, så kan du finde det på arkitektforeningens hjemmeside: www.aa-dk-dk
Når du er inde på forsiden, klikker du ude
til venstre på: KONKURRENCER, herefter
vælger du: AKTUELLE KONKURRENCER,
og på den liste, der kommer frem, vælger
du: NYT SOGNEHUS VED FLØNG KIRKE.
Hvis du herefter vil se og læse hele programmet, skal du til højre for luftfotoet klikke på:
”Download konkurrenceprogrammet” (det er
ikke farligt, der følger ingen virus med).

Efter konfirmationen
- interview med to konfirmander
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Nyt fra Fløng Kirke har talt med to konfirmander fra 7.B, Camilla Korsholm og Lukas Haahr og
spurgt dem om, hvad der var det bedste og hvad
var det værste ved konfirmationsforberedelsen og
festen.
Lukas: Det bedste var, da vi lavede de små haver, fordi man fik lov til at være lidt kreativ.
Man skulle bygge lidt forskelligt. Det var meget sjovt. Altså, man skulle lave en lille have
ud af forskellige materialer op til de forskellige dage i påsken.
Camilla: … er det ikke først palmesøndag? og
så kommer det dér med nadveren og Judas’
penge og den dér høj med dødningehovedet.
Lukas: og så var der også den der huleting,
hvor Jesus’ lig skulle være.
Synes du også, at det var det bedste, Camilla?
Camilla: Ja, selvfølgelig. For så lavede man noget andet.
Hvad var så det værste?
Lukas: Det kan jeg ikke lige huske.
Camilla: Det var, at der var sådan lidt larm.
Men det er der jo altid, ikke?
Hvad var det bedste ved festen bagefter?
Camilla: Det var at kunne vise sin kjole frem.
Lukas: Ja, det var at vise tøjet frem. Festen var
meget sjov. Da man lige kom hjem, så står der
jo dem, der laver maden og dem, der skal servere, kokken og servitricerne og siger ”hej” og
”tillykke” – det var godt.

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen 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.

Besøgstjenesten
Vil du have en besøgsven?
Besøgstjenesten ved Fløng Kirke består af
mennesker, som føler, at de har styrke og
overskud til at aflægge regelmæssige besøg
hos et andet menneske. En besøgsven skal
ikke erstatte hverken familie eller en vennekreds. En besøgsven er ikke en ekstra hjemmehjælp, eller en særlig form for revalidering,
men et supplement, ja, måske den eneste, der
kommer med et frisk pust udefra. F.eks. over
en kop kaffe kan man så snakke sammen, lytte, udveksle tanker, dele interesser.
Hvis man ønsker at få en besøgsven, kan man
rette henvendelse til sognemedhjælper Trine
May Knutzen på telefon 46 56 42 47.

Møder i korshærskredsen
Af Jytte Kaspersen
Vi er en kreds på 14 mennesker, der udgår
fra Fløng Kirke. Vi holder møder den første
onsdag i hver måned, hvor vi mødes til oplæsning, sang, kaffe og hyggeligt samvær. Ind
imellem har vi besøg af en foredragsholder.
Der er ingen møder i juni, juli og august. Vi
begynder igen den 3. september kl. 10.00 i
Sognets Hus, Fløng Byvej 16 (v. kirken).
Vil du være med i et hyggeligt, socialt samvær, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Jytte Kaspersen, tlf. 46 56 13 01.
Kirkens Korshær er en landsdækkende

organisation, som i samarbejde med Folkekirken, udfører socialt hjælpearbejde for de
svagest stillede i samfundet. Derfor er der
oprettet butikker og kredse rundt omkring i
landet. Butikkerne indsamler brugt tøj, møbler m.m., som sælges til meget fordelagtige
priser. Indtægterne for disse ting anvendes til
varmestuer, hvor man kan få et billigt måltid
mad, en soveplads i et nat-herberg samt andre muligheder, som hjemløse, narkomaner,
prostituerede, psykisk syge og andre, der har
disse almindelige behov, kan nyde godt af. I
kredsene laves ofte nyttige ting som huer, tørklæder, vanter og tæpper, som gives væk til
mennesker, der virkelig trænger til disse ting.
Strikkegarn modtages gerne.

Konfirmationer
Tilmelding til konfirmation 2009
Tilmelding onsdag den 4. juni:
Kom sammen med din mor og/eller far, for at
få orientering og blive tilmeldt:
Onsdag den 4. juni kl. 16.00 eller kl. 17.00
(vælg selv tidspunkt). Det foregår i Sognets
Hus, Fløng Byvej 16 (ved kirken).
Spørgsmål om konfirmation kan rettes til sognepræsten eller Fløng Kirkes kontor, tlf. 46 56
27 49
Konfirmationer i 2009:
Søndag 3. maj (forbeholdt 7.A Fløng Skole)
Bededag 8. maj (forbeholdt 7.B Fløng Skole)
Søndag 10. maj (7.A og 7.B samt konfirmander, der går på andre skoler).
BEMÆRK: Der er meget begrænset plads til
gæster i kirken den 3. maj og den 8. maj. Der
kan blive afholdt op til tre konfirmationer
samme dag, kl. 9, 11 og 13 såfremt der er flere
end 24 konfirmander den samme dag. Vi opfordrer til, at flere vælger konfirmation den
10. maj, da det vil give mulighed for at invitere flere gæster med i kirken.
Med venlig hilsen
Britta Raakjær Vind og Finn Risum,
sognepræster ved Fløng Kirke.

Gudstjenester i Fløng kirke
Juni

Juli

August

Søndag 1. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Kirkekaffe

Søndag 6. juli kl. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Søndag 3. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Søndag 8. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 13. juli kl. 11.30
Bemærk tidspunktet!
8. søndag efter Trinitatis
Lisbeth Rasmussen, Sengeløse

Søndag 10. august kl. 10.00
12.. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 15. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. juni kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 29. juni kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 20. juli kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Palle Dinesen
Søndag 27. juli kl. 19.00
Bemærk tidspunktet!
AFTENGUDSTJENESTE
10. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Kirkekaffe

Kommende menighedsrådsmøder: Tirsdag d. 26. august kl. 19.00
i Sognets Hus. Alle menighedsrådets møder er offentlige

Søndag 17. august kl. 11.00
Bemærk tidspunktet!
13. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind
Søndag 24. august kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 31. august kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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
træffes bedst tirsdag, onsdag og
fredag kl. 11.00-12.00, torsdag 17.0018.00, 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. 11.00-12.00, 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
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 48 09
ie@c.dk

Graver
Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes tirsdag- fredag kl. 9.00-10.00

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

