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Orienteringsmøde om valg til Fløng menighedsråd
tirsdag den 9. september kl. 19.00 i Fløng Forsamlingshus
Opstillingsmøde - umiddelbart efter orienteringsmødet

Orgelpiber, Fløng Kirke. Foto: Lars Poulsen, Marbjerg
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Valg til
menighedsrådet 2008

Valg til Menighedsrådet
Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet, og da
det er fire år siden der sidst var valg, så skal der være
valg i 2008. Valget foregår 11. november.
Tirsdag den 9. september 2008 kl. 19.30 afholdes der
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Fløng
Forsamlingshus. Bemærk, at det ikke er i Sognets Hus.
På mødet vil der blive orienteret om menighedsrådets
arbejde, hvordan der opstilles kandidater, hvem der er
valgbare, optællingsprincipper osv.
Hovedlinjerne skitseres her:
Der skal vælges otte personer til Fløng Menighedsråd.
Valgbar er ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt
18 år, bor i sognet og har dansk indfødsret eller har
haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valg‐
dagen. Valgbare er endvidere sognebåndsløsere.
Den 23. september 2008 er den første dag, hvor der
kan indleveres kandidatlister. Kandidatlister kan afle‐
veres til kirkekontoret eller formanden for menigheds‐
rådet, Inge Jacobsen. Den 7. oktober 2008 er sidste frist
for indlevering af kandidatlister. Hvis der kun er en
kandidatliste, vil valghandlingen ikke finde sted, men
den ene kandidatliste vil så være valgt. Hvis der er
mere end én kandidatliste, vil der blive afholdt valg
den 11. november.
Bekendtgørelse om lov om valg af menighedsråd, nr.
10 af 3. januar 2007, og ændringer lov nr. 531 af 6. juni
2007 samt cirkulære om valg til menighedsrådet den
11. november 2008.
Umiddelbart efter orienteringsmødet vil der være
mulighed for at afholde et opstillingsmøde, hvor der
laves en kandidatliste. Alle valgbare er velkomne til
dette møde, og alle valgbare kan stille op.
Valgudvalget

Den nuværende menighedsrådsformand, Inge Jacob‐
sen, genopstiller. Hun har været i menighedsrådet i
fire år, hvoraf det sidste har været som formand. Inge
Jacobsen finder arbejdet i menighedsrådet meget inte‐
ressant med mange udfordringer, og hun vil gerne
fortsætte med det.
”Ny sognegård er et af de meget spændende projek‐
ter. Det vil være en stor opgave for det kommende
menighedsråd og for de ansatte”, siger Inge Jacobsen
og fortsætter: ”Finder du interesse og tid til at være
medlem af Fløng Menighedsråd, så meld dig som
kandidat nu”.
Arne Kristiansen, næstformand

Arkitektkonkurrencen
I forårsnummeret af Nyt fra Fløng Kirke fortalte vi
om, at der var udskrevet en arkitektkonkurrence om
et nyt sognehus. Mens dette skrives, strømmer forsla‐
gene ind, og når I læser dette blad, er afgørelsen for‐
håbentlig truffet.
Nøjagtigt hvor mange forslag, der kommer, ved vi
endnu ikke, men vi ved, at der er kommet mange og
både her fra landet og fra udlandet. I første uge af
august vil forslagene blive pakket ud og registreret af
medarbejdere fra Akademisk Arkitektforening (AA),
som vi har engageret til at bistå med alt det praktiske
med konkurrencen. Derefter går dommerkomiteen i
arbejde, og der er afsat en lang række møder i løbet af
august måned.

Valg til Fløng Menighedsråd – noget for dig?
I fremtiden skal Fløng Menighedsråd kun bestå af otte
medlemmer, hvor der i dag er ti valgte medlemmer. På
trods af et ”slankere” menighedsråd vil der være brug for
nye kræfter.
Og opgaverne er mangfoldige. Rådet er ansvarligt for
drift og vedligeholdelse af kirke, kirkegård, Sognets
Hus og præstebolig. Der foregår mange aktiviteter i
Fløng Sogn: sogneeftermiddage, højskoleaftener, ba‐
bysalmesang, koncerter og ”Juniorkonfirmand” un‐
dervisning.
Hvis disse tilbud stadig skal være mulige for Fløngs
borgere, er det vigtig med et aktivt menighedsråd og
med et godt samarbejde med præsterne og de øvrige
ansatte.

Dommerkomiteen består af tre fagdommere udpeget
af (AA) og fem medlemmer af Fløng menighedsråd.
Vi ser alle frem til et hårdt men spændende arbejde
med at finde frem til det eller de bedste forslag. For‐
håbentlig finder vi i nogenlunde enighed frem til det
forslag, som både arkitektonisk og funktionelt passer
bedst til stedet her og vores behov.
Torsdag den 11. september inviterer vi til den festlige
afsløring af vinderen og vinderprojektet og evt. andre
præmierede forslag. Det vil foregå fra kl. 19.00 i Sog‐
nets Hus, hvor alle er velkomne.
Fritz Ole Jensenius

Sogneudflugt 17. september kl. 9.00 – ca. 16.00 til
Sankt Bendts Kirke i Ringsted
Bussen afgår fra Fløng Byvej 16 kl. 9.00 og turen går
mod Ringsted, og vi drikker morgenkaffen på en ra‐
steplads undervejs. Der er rundvisning i Sankt Bendts
Kirke en times tid, hvorefter turen går til Benløse Kro,
hvor frokosten er klar. Bagefter kører bussen til det
nærliggende Galleri Emmaus på Ll. Svenstrup Gods,
hvor vi ser en udstilling med moderne kristen kunst.
Turpris:150 kr.
Bindende tilmelding til kirkekontoret senest onsdag den 10.
september.

Fritz Ole Jensenius foran en restaureret Moia på Påskeøen

Skt. Bendts Kirke i Ringsted

Sogneeftermiddage – sogneeftermiddagene foregår
altid om onsdagen kl. 14.30 i Sognets Hus
24. september: Hans Larsen Petersen, Fløng: Oplevel‐
ser under 2. verdenskrig. Hans Larsen Petersen ople‐
vede bl.a. de engelske flyveres vellykkede angreb på
Gestapos forhadte hovedkvarter Shellhuset og blev i
forbindelse hermed på nærmeste hold vidne til den
tragiske ødelæggelse af Den Franske Skole på Frede‐
riksberg. Endvidere blev han personligt bekendt med
nogle danske officersskæbner i kamp for og imod
tyskerne. Det faldt også i Hans Larsen Petersens lod at
komme tæt på andre begivenheder under den tyske
besættelse 1940‐45.
Bemærk: I Senioravisen juli 2008 er der ved en beklagelig
fejl annonceret foredrag 24. september om Livingstones
rejser. Dette foredrag bringes i stedet 11. marts 2009.
8. oktober: Tidl. Viceskoleinspektør og medlem af
Fløng Menighedsråd, Fritz Ole Jensenius: Fra Ild‐
landet til Påskeøen. Ildlandet, Påskeøen: To ord ‐ to
navne, der siden min barndom har stået i eventyrets
skær. Og så blev eventyret pludselig virkelighed. Først
satte jeg fødderne på Ildlandets landingsbane og en
god uge senere på Påskeøens ditto. Og eventyret stop‐
pede ikke, tvært imod, det foldede sig ud med hele
den forunderlige historie og kultur, som Thor Heyer‐
dal bidrog til at gøre verdenskendt med sin bog ”Aku‐
Aku”.

12. november: Poul Kristensen, Amager, fortæller om
Jeppe Aakjær: Fra barnevugge til askekrukke – et
causeri med strejftog tilbage til Aakjærs verden, for‐
talt med alvor og humor. Jeppe Aakjær blev født i
Aakjær, Fly sogn ved Skive i 1866, og han døde i 1930.
Han skrev romaner, noveller, digte og skuespil. Mest
kendte er sange som ”Jens Vejmand” og ”Jeg er hav‐
ren”. Poul Kristensen har gjort det til sin hobby at
udbrede kendskabet til Jeppe Aakjærs digtning og
sociale virke. Da 2008 er sangens år, skal der selvfølge‐
lig ud over foredraget også synges sange af Jeppe
Aakjær denne eftermiddag.
10. december: Forfatter Inge Møllehave, Jyllinge, om
sin bog: ”Sol og Skygge”.
28. december kl. 14.00: Juletræsfest i Sognets Hus.
Musikalsk underholdning af Hedehusene Brass
Ensemble.
14. januar: Næstformand i Fløng Menighedsråd,
Arne Kristiansen: Cambodja under og efter Pol Pot ‐
oplevelser fra en rejse i januar 2008.
11. februar: Mie Schouborg Brinth, Haslev, fortæller
om Amishfolket i USA, som hun har studeret.
11. marts: Hans Peter Wandall fortæller om Li‐
vingstone i Afrika.
22. april: Socialchef Karen Kofoed fortæller nyt in‐
den for ældreområdet.

Tema: Hvad skal man tro? Fornuft eller følelser?
Tro er noget andet end viden. Man kan derfor ikke finde
noget ”bevis” for troens sandhed. Man det betyder ikke, at
tro bare kan afvises som vås eller overtro. Viden udelukker
ikke at man kan tro. Men den religiøse tro kan ikke være
uden indsigt. Troen kan ikke leve adskilt fra viden. Den
røde tråd i vinterens Højskoleaftner er forholdet mellem tro
og videnskab. I en række foredrag stilles der spørgsmål som:
Gi’r det mening at tro på kødets opstandelse og det evige
liv? Er Helvede blevet afskaffet? Hvad er ondskab? Er det
fornuftigt at tilgive? Organdonor eller ej – skal følelse eller
fornuft råde? Kom til de fem foredrag, og deltag selv i di‐
skussionen.
Onsdag 1. oktober kl. 19.00: Fhv. biskop Jan Lind‐
hardt: Giver det mening at tro på kødets opstandelse
og det evige liv – er Helvede blevet afskaffet?
I kirkens trosbekendelse bekendes troen på det evige
liv. Roskildes tidligere biskop vil give sit syn på dette
emne. Han vil også komme ind på debatten om eksi‐
stensen af Helvede – som han selv har taget op til
fornyet diskussion.

Søndag den 9. november 2008 kl. 15.00 i Fløng Kirke:
Søllerød Kirkes Pigekor.
Koret blev oprettet i 1999 af Søllerød Kirkes organist,
Klaus Lyngbye. Koret består i dag af ca. 20 piger i
alderen 14‐19 år, som dyrker et repertoire fra renæs‐
sancens flerstemmige satser til mere nutidige virke‐
midler, kirkelige som verdslige, hvorfor koret optræ‐
der ved såvel kirkekoncerter som underholdning
udenfor kirkelige sammenhænge. Koret har bl.a. væ‐
ret på tourné i Østrig, Norge, USA og Tjekkiet.

Søllerød Kirkes Pigekor,

Onsdag den 3. december 2008 kl. 19.00 i Fløng Kirke:
”De ni læsninger”
Søndag den 8. februar 2009 kl. 15.00 i Fløng Kirke:
Klassiske perler med ”De 3 Fløjter”

Jan Lindhardt
Onsdag 5. november kl. 19.00: Sognepræst Leif Bork
Hansen, Lyngby: Konfliktløsning og konflikthåndte‐
ring. Alle kender vi mere eller mindre til følelser, der
plager os i forhold til andre mennesker. Følelser som
forurettethed, krænkethed, dårlig samvittighed, må‐
ske had og lyst til hævn. Undertiden ender det som
uløselige og udmarvende modsætninger, der i daglig‐
dagen gør livet surt i forhold til mennesker, man
egentlig ønsker at have det rart med.
Leif Bork Hansen giver et dybt og stærkt personligt
oplæg om dette emne, hvor tilgivelse og forsoning kan
blive en ressource i konfliktløsningen.
Tirsdag 27. januar kl. 19.00 på Fløng Skole i samar‐
bejde med Tirsdagstræf: Fhv. formand for Etisk Råd,
Ole Hartling, holder foredrag om dilemmaet ved
organdonation.
Tirsdag 24. februar kl. 19.00: Sognepræst, Lic.scient.
Poul Martinsen, Skovlunde: Tro og videnskab. Om
forholdet mellem moderne naturvidenskab og kri‐
stendom, menneskets særstilling og grænserne for,
hvad vi ved.
Tirsdag 24. marts kl. 19.00: I Sognets Hus, lektor,
cand. theol. Karen Marie Mortensen: Hvad er ond‐
skab? Om Hannah Arendt, som undslap holocaust.

Søndag den 15. marts 2009 kl. 15.00 i Fløng Kirke:
Den Danske Salmeduo
Onsdag den 1. april 2009 kl. 19.00 i Fløng Kirke: ”Vi
synger påsken ind”

Kom og syng med din baby
Så er det igen muligt at gå til Babysalmesang i Fløng
Kirke. Vi starter onsdag den 17. september kl. 10.00 i
kirken og det koster 200 kr. for 10 gange.
Lonni Thostrup vil lave et program til hver gang på
ca. 45 minutter med rim og remser, salmer og sange
som alle vil stimulere babyernes sanser.
Det er helt fantastisk hvor meget selv helt små babyer
kan genkende og reagere på efter bare få gange.
Babyerne skal helst være mellem 3 og 10 måneder. Der
er max. plads til 10 babyer på holdet, så meld dig til
hurtigst muligt. Er man i en mødregruppe, kan det
også være en god måde at mødes på.
Tilmelding til Fløng Kirkes kontor på tlf. 46 56 27 49
Spørgsmål kan rettes til Lonni Thostrup, tlf. 27 16 20 69

Juniorkonfirmander
Undervisningen begynder torsdag den 4. september
kl. 13.10 i Fløng Kirke. Du bliver hentet af sognemed‐
hjælper Trine May Knutzen i SFO’en kl. 13.00 og alle
følges til kirken første gang.

Konfirmandvelkomst
Der er konfirmandvelkomst ved gudstjenesterne søn‐
dag den 14. september og søndag den 21. september
kl. 10.00 i Fløng Kirke. Efter gudstjenesterne serveres
der kaffe og sodavand i Sognets Hus og præsten vil
give information om undervisningen.

Ny kirkesanger
Fløng Kirke har pr. 1. august ansat Hanne Moltesen
som ny kirkesanger. Hanne har virket som vikar de
seneste måneder. Menighedsråd og ansatte ønsker
Hanne til lykke med stillingen.
Indsæt Foto
Ny kirkesanger: Hanne Moltesen, Hedehusene

Indbydelse til Høst‐vandring den 11. oktober
Find vandrestøvlerne frem og gå med på denne tur,
der er arrangeret af Roskilde Pilgrimsforening. Der er
andagt i Fløng Kirke ved sognepræst Britta Raakjær
Vind kl. 11.00. Derefter går man igennem et smukt
landskab gennem Ågerup og Himmelev til Roskilde.
Kirkerne besøges undervejs, ligesom medbragt frokost
og kaffe indtages i pauserne. Sidste del af turen van‐
dres ad den smukke Fjordsti og fortsætter gennem
Roskilde havn og Skt. Jørgensbjerg op til Kildegården
på Helligkorsvej, hvor man ankommer ca. kl. 18.30.
Turen er på ca. 21,5 km. Pris for deltagelse er 50,00 kr.
Mulighed for fællesspisning på Kildegården efter
forudgående tilmelding.
Nærmere information hos Britta Raakjær Vind eller på
www.roskildepilgrimsforening.dk

Kom og syng med – i Sangens år
Hvis vi skal forny vores sangtradition, skal vi hele
tiden sørge for at lære og synge de nye sange, som
nutidens sangskrivere beriger sangskatten med. Det
gør vi også, når vi en gang om måneden mødes til
”Kom og syng med” i Sognets Hus. Højskolesangbo‐
gen fra 2006 indeholder ”dem alle” – både de nye,
men bestemt også ”de gode danske sange”, som vi
kender og elsker. Vi synger fra 14.30 til kl. 16, kun
afbrudt af en kaffepause. For kaffe og kage betales 15
kr. ”Kom og syng med” arrangeres af Fløng Menig‐
hedsråd i samarbejde med Ældre Sagen i Høje‐
Taastrup. I efteråret 2008 synger vi 8. september, 13. okto‐
ber, 10. november og 8. december.

Møder i korshærskredsen

Onsdag den 3. september, onsdag den 1. oktober og
onsdag den 5. november. Møderne foregår i Sognets
Hus, Fløng Byvej 16, kl. 10.00, hvor alle er velkomne.

Det sker i kirken – særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste. Søndag den 28. september kl. 10
er der høstgudstjeneste i Fløng Kirke. Der er tradition
for, at Juniorkonfirmanderne m.fl. er med til at bære
årets høst af frugt og grønt ind i kirken. Efter gudstje‐
nesten er der kirkekaffe og sodavand i Sognets Hus.
Her bliver der afholdt en auktion over frugt og grønt‐
sager og overskuddet går til kirkeligt, socialt arbejde.

B.U.S.K. – Familiegudstjeneste. Søndag den 26.
oktober kl. 10.00 er der familiegudstjeneste i Fløng
Kirke. Gudstjenesten med det mærkelige navn, der
består af forbogstaverne i Børn, Unge, Sogn, Kirke, er
blevet til i et samarbejde mellem folkekirken og de
frivillige ungdomsorganisationer. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe og sodavand i Sognets Hus.

Alle helgens dag. Søndag den 2. november kl. 10.00
er det Alle helgens dag. Der mindes vi de døde i sog‐
net ved en oplæsning af deres navne i kirken. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i Sognets Hus.
Spagettigudstjeneste. Fredag den 21. november kl.
17.00 er der børnegudstjeneste i Fløng Kirke. Alle bør‐
nefamilier i sognet inviteres til spagetti efter gudstje‐
nesten og Juniorkonfirmanderne fra 3. A deltager.

Gudstjeneste i Ishøj for hørehæmmede
Søndag den 16. november 2008 kl. 14 afholdes der
gudstjeneste (TH) – tilrettelagt for hørehæmmede i
Ishøj Kirke, Ishøj Bygade 83 A, 2635 Ishøj. Prædikant
er Peter Hansen, præst for hørehæmmede øst for Sto‐
rebælt. Alle er velkomne. Ved gudstjenesten benyttes
teleslynge og Mund‐Hånd‐System. Desuden bliver
hele gudstjenesten tekstet. Der vil være kaffe efter
gudstjenesten.
Hvis man ønsker transport til gudstjenesten, kan man give
besked til Ishøj Sogns Kirkekontor, Ishøj Boulevard 1, 2635
Ishøj, tlf. 43 54 73 00, e‐mail: jdel@km.dk (ma‐fr 10‐13, to
+16‐18).
Nyt fra Fløng Kirke
Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640
Hedehusene.
Redaktion og bladudvalg:
Trine May Knutzen, tf. 46 56 42 47,
Orla Roed Jensen
Arne Kristiansen (ansv.) tlf. 46 56 24 15
Udkommer 4 gange årligt.
Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande.
Tryk: PrintfoHolbæk‐Hedehusene‐Køge
Kommende udgivelsesdatoer:
1. december 2008
1. marts 2009. Deadline: 4 uger før udgivelsesdato.

Gudstjenester i Fløng kirke
September

Oktober

November

Søndag 7. september kl. 10
16. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Kirkekaffe

Søndag 5. oktober kl. 10
20. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Søndag 2. november kl. 10
Alle helgens dag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Søndag 14. september kl. 10
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe

Søndag 12. oktober kl. 10
21. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 9. november kl. 10
25. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 19. oktober kl. 11.30
22. søndag efter Trinitatis
Bemærk tidspunktet!
Merry Lisbeth Rasmussen,
Sengeløse

Søndag 16. november kl. 10
26. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 21. september kl. 10
18. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe
Søndag 28. september kl. 10
19. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag 26. oktober kl. 10
23. søndag efter Trinitatis
BUSK – Familiegudstjeneste
Finn Risum
Kirkekaffe

Kommende menighedsrådsmøder: onsdag 24. september, torsdag 23. oktober
og onsdag 19. november.
Alle menighedsrådets møder er offentlige og foregår kl. 19.00 i Sognets Hus.

Fredag 21. november kl. 17
Børnegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Spagetti i Sognets Hus
Søndag 23. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret
Britta Raakjær Vind
Søndag 30. november kl. 10
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Kirkelig vejviser
Fløng Kirkes kontor
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49
floeng.sogn@km.dk
træffetid: 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. 11-12, torsdag kl. 17-18,
samt efter aftale.
Hjemmeside:
www.floengkirke.dk

Sognepræst Finn Risum
Ejbytoften 7, 2600 Glostrup
privat, tlf. 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.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
Tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
træffetid: tirsdag og tors. kl. 10-11
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
træffes bedst:
Tirsdag - fredag kl. 9.00 – 10.00

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
Tlf. 46 56 42 38
mobil: 40 87 20 70
cv.org@direkte.org
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Fyrrevang 11, Fløng
Tlf. 46 56 48 09, ie@c.dk
Kirkeværge Orla Roed Jensen
Møllevej 16, Fløng
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

