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Tradition
Tradition og fornyelse

For ethvert barn er et Tivolibesøg en spændende oplevelse. Mødet med de kendte forlystelser og gensynsglæden er
vidunderlig - for her er traditionen det vigtigste. Personligt sætter jeg også pris på en
vis fornyelse. Tradition og fornyelse går udmærket hånd i
hånd.
I november 2008 tiltrådte et
nyt menighedsråd for den kommende 4-års periode. Genvalg
af 6 samt nyvalg af 2 medlemmer er med til at sikre kontinuitet og tradition, men nye øjne
ser også anderledes på mange
ting – derfor er fornyelse også
nødvendig.

Af Arne Kristiansen
Næstformand Fløng Menighedsråd
og ansvarshavende redaktør

Som de ﬂeste har bemærket, er
Tårnkærgård nu nedrevet, og
byggeriet af en ny sognegård
kan tage sin begyndelse. Dette
byggeri skulle gerne danne
gode rammer for både tradition og fornyelse i sognets kirkelige liv mange år fremover.
Det gamle »Sognets Hus« har
gjort det godt – men fremtiden
ligger ikke i dette hus.
Og endelig, kære læser, sidder
du hermed med et nyt design
af »Nyt fra Fløng Kirke«. Også
på dette felt sagde menighedsrådet god for en fornyelse, som

redaktionen vil forsøge at få
det bedst mulige ud af. I første
omgang har vi fået mere spalteplads, som vi i dette nummer
har benyttet til at sætte fokus
på kirkegården, for Fløng Kirkegård er et besøg værd.
Det er Fløng Kirke bestemt også, og derfor er kirken her i sommer åben i dagtimerne, hvis du
trænger til en stille andagtsstund. Men først og fremmest
er kirkens kerneydelse søndagens gudstjeneste kl. 10, hvor
du er meget velkommen.
Rigtig god sommer.

Billederne på forsiden af kirkebladet
forestiller nedrivningen af Tårnkærgård, marts - april 2009 for at
give plads til opførelse af ny sognegård.
Billederne er taget af Kaj Jørgensen, formand for ejendomsudvalget
i Fløng, og indgår i en collage med billeder fra strategidagen og babysalmesang.
På billedet her ved siden af ses et karlekammerskab, der blev fundet
på loftet af Tårnkærgård. Karlekammerskabe var noget karlen selv
skaﬀede sig, eller ﬁk foræret, når han skulle ud at tjene første gang.
Siden fulgte skabet ham så at sige, han tog det altså med sig på sin
vej til et andet karlekammer på en anden gård.
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Sognets Hus

Kaﬀe

Velkommen til koncert
i Sognets Hus 8. juni

Mandag 8. juni kl. 14.30 – 17.00
spiller Det Ny Salonorkester i
Sognets Hus som led i sommerens
kulturoplevelser i Høje-Taastrup
kommune.
Kom og vær med til en herlig eftermiddag med dejlig musik
fremført af Det Ny Salonorkester, som en gang
tidligere har spillet i

Kirkekaﬀe i juni,
juli og august
I sommerperioden kan du
nyde en kop kirkekaﬀe søndag den 14. juni i forbindelse med Ungdomskorets
25-års jubilæum samt søndag den 5. juli.

Sognets Hus - ved Fløng Kirkes julefest i 2007.
Billetsalg til denne eftermiddag
ﬁnder sted hos Pinnerups Eftf. og
fra Kirkekontoret i Fløng. Prisen
er 50 kr. og inkl. kaﬀe og lagkage.

Friluftskoncert

Udendørs gudstjeneste og friluftskoncert søndag 30. 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.

Friluftskoncerten på plænen mellem kirken og forsamlingshuset forventes kl. 13.30, men se også Lokalavisen.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjeneste og koncert i kirken.

Målsætning
Menighedsrådets målsætning

Lørdag 25. april var Fløng Menighedsråd, suppleanter og medarbejdere samlet i Sognets Hus for at
drøfte rådets målsætning for de
kommende 4 år. Kirkens hoved-

elementer: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission blev
grundigt behandlet. I drøftelsen
indgik også brugen af den ny sognegård. Rådets arbejde - og målsætning - for den kommende 4 års

periode vil fremover blive fremlagt til oﬀentlig debat i sognet på
et årligt menighedsmøde.
Strategidagen blev kyndigt ledet
af konsulent Sabine Kleinbeck fra
Kirkefondet.

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.
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Deadline: 4 uger før udgivelsesdato.

Kirkegård
Fløng Kirkegård - før og nu

Af kirkeværge
Orla Roed Jensen

Man må formode, at der har
været begravelser omkring
Fløng Kirke, lige fra den første
del af kirken blev opført omkring år 1150. Det er altså
adskillige generationer, der
gennem årene er stedt til
hvile på Fløng Kirkegård.
Store familiegravsteder med 3
eller 4 gravpladser hørte tidligere til gårdene rundt omkring i sognet, og de var placeret i hver sin del af kirkegården, Soderup for sig nord
for kirken, Marbjerg for sig og
Fløng for sig mod syd og vest.
Et af disse familiegravsteder
ligger i dag op ad kirkens sydside. Det tilhørte familien på
Møllegården i Fløng. På gravstedet, som i dag er fredet,
står en såkaldt »vendesten«.
Stenen har været brugt gennem generationer, og navnene
på de afdøde er indgraveret på
begge sider af stenen.

»Vendestenens«
bagside

»Liggesten«
i granit

Gravsteder i dag
Fløng Kirkegård har nu omkring 500 gravsteder, som er
næsten ligeligt fordelt mellem
kistegravsteder og urnegravsteder.
Et enkelt kistegravsted måler
ca. 2,50 x 1,25 meter og et
urnegravsted ca. 1 x 1 meter.
Fredningstiden, som er den tid
gravstedet skal henligge, før
der igen må begraves i det, er
fastsat ud fra jordboniteten.
Fredningstiden for kistegravsteder er i Fløng 30 år og for
urnegravsteder 10 år.
Der er indrettet fælles anonym
urnegravplads i græsarealet
ved den store sten på den
nye kirkegård. Der er også på
såvel den gamle som den nye
kirkegård indrettet urnegravsteder i græsarealer, hvor der
skal anvendes »liggesten« i
granit.
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Pligten til at vedligeholde et
gravsted i fredningstiden
påhviler gravstedsejeren,
men mange overdrager mod betaling - denne pligt
til kirkegården.
Urnegravstederne med liggesten i græsarealer holdes
af kirken mod obligatorisk
betaling fra gravstedsejeren.

»Vendestenens«
forside

motivet - op ad den
gamle kirkegårdsmur - er markeret
med det gamle
jernkors og med
en beskrivelse af
maleriet.

Udvidelser og
reguleringer
Fløng Kirkegård er blevet
reguleret og udvidet ﬂere
gange op gennem tiderne.
Den sidste regulering blev
foretaget i 1970erne. Den
seneste kendte udvidelse
af den gamle kirkegård
fandt sted i 1906, da der
blev inddraget et areal mod
vest, omkring hvilket den
nuværende kirkegårdsmur
mod skolen senere blev
opført.
Placeringen af den tidligere
mur ses tydeligt på det
billede, som L. A. Ring har
malet i 1904. Maleriet er
i dag på Statens Museum
for Kunst, men stedet for

Lapidarium

Efter at menighedsrådet op gennem 1970erne
havde erhvervet de gamle
ejendomme, der lå mellem
Sognets Hus og Fløng Skole,
blev den nye kirkegård indrettet på det skrånende areal ned mod Fløng Byvej.
Den blev indviet i år 2000,
samtidig med at kirkens 850
års jubilæum blev fejret.
Lapidariet
Ordet lapidarium betegner et særligt areal på kirkegården, hvor der er opstillet en samling af gamle
bevaringsværdige gravsten.
På Fløng Kirkegård er disse
sten placeret langs nordmuren.
Det er Museet på Kroppedal, der står for registrerin-

gen (fredningen) af bevaringsværdige gravsteder og
gravsten. Men udover disse
sten, foretager kirke- og
kirkegårdsudvalget hvert år
en gennemgang af gravsten
fra nedlagte gravsteder og
vurderer ud fra fastlagte kriterier, hvilke sten, der skal
have plads i lapidariet.
Menighedsrådet har besluttet, at der skal foretages
en renovering af arealet til
lapidariet i 2011, efter den
nye sognegård er opført.

Ny gravermedhjælper
Blandt 32 ansøgere til
stillingen som gravermedhjælper ved Fløng Kirke
har menighedsrådet
valgt anlægsgartner Erik
Falkenberg, Ringsted.
Erik Falkenberg, der er 33
år, har 10 års erfaring med
kirkegårdsarbejde både fra
Ringsted Kirkegård, hvor
han er udlært, og fra Roskilde Kirkegårde.
Stillingen i Fløng omfatter
også kirketjeneste.
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Sogneudﬂugt

Babysalmesang

Onsdag den 16. september fra kl. 9.00 – ca.
16.00 går turen på Selsø Slot i Hornsherred.
Nærmere oplysninger om turen følger i næste nummer af NYT fra Fløng Kirke.

Fløng Kirke tilbyder fra september 10 gange
babysalmesang under ledelse af Anne Kirstine
Kirst fra Sjællands Kirkemusikskole. Nærmere
information i næste nummer af kirkebladet.

Ikonmaling i Fløng
Under ledelse af Kirsten Hansson Brøns fra Ågerup blev der over 4 kursusdage i januar-februar 2009 afviklet kursus i ikon-maling i Sognets
Hus. Det er nu 3. gang, Fløng Menighedsråd
har afviklet et sådant arrangement. Og det var
virkelig 12 meget ﬂittige ikonmalere, der i 22 timer var i gang med farver og de små pensler. På
billedet ses Inge Jacobsen og Hanne Moltesen.
I 2009/2010 bliver det muligt at gå til ikonmaling
en gang om måneden i Sognets Hus. Interesserede
bedes henvende sig til Arne Kristiansen.

Kom og syng med!
begynder igen 14. september kl. 14.30-16.00
og dernæst den anden mandag i hver måned.

Korshærskredsen
Der er ingen møder i juni, juli
og august.
Vi begynder igen onsdag
2. september kl. 10.00
i Sognets Hus

Litteraturkredsen
Der er ingen møder i juni, juli og august.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til:
Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61.

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.

Konkurrence - på kirkegården!
På Fløng Kirkegård ﬁndes et berømt jernkors. Dette motiv indgår i et maleri af maleren L.A. Ring.
På hvilket dansk museum hænger dette maleri? Løsningen lægges med den nedenstående slip i
Fløng kirkekontors postkasse senest 1. juli. Blandt de modtagne løsninger trækkes lod om chokolade.

Maleriet hænger:
Indsendt af:
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Navn og adresse

Frivillig

Vi har brug for dig - bliv frivillig i Fløng Kirke!
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen
Glædeligvis er der rigtig mange
i samfundet, der yder en frivillig
indsats. Det kan være som fodbold- eller spejderleder, i Ældre
Sagen, Røde Kors, eller som medarbejder i en genbrugsbutik osv.
Fløng Kirke trækker også på en
lang række frivillige medarbejdere. Eksempelvis bliver »Nyt fra
Fløng Kirke« 4 gange om året omdelt af frivillige, der ofrer et par
timer på denne aktivitet. Herudover har vi nogle besøgsvenner,
andre laver kirkekaﬀe et par gange
om året, og endelig har vi et antal
frivillige, der et par gange i kvartalet medvirker som »læsere« ved
søndagens gudstjeneste.

I den kommende sæson er der nogle konkrete opgaver. Sognemedhjælper Trine May Knutzen søger
en frivillig medhjælper, der vil deltage i Juniorkonﬁrmandundervisningen om torsdagen i 10 uger
til efteråret. Undervisningen ﬁnder sted efter skoletid kl. 13.00
– 14.45 i Sognets Hus. Der er brug
for en person, der har tid og overskud til at have med børn at gøre.
Juniorkonﬁrmandforløbet begynder i september måned og slutter i
november.

Herudover søger Fløng Kirke en
frivillig til at bistå Anne Kirstine
Kirst ved den planlagte babysalmesang. Den pågældende skal gå
Anne Kirstine til hånde og lave
kaﬀe mv. efter undervisningen.
Forløbet strækker sig over et par
timer 10 gange i løbet af efteråret.
Har du lyst til at være med hertil
– eller til en anden opgave, så giv
kirkekontoret en tilbagemelding,
og du vil blive kontaktet.
Evt. spørgsmål i den forbindelse
må meget gerne rettes
til Arne Kristiansen.

Her ses nogle af kirkebladets frivillige omdelere

Velkommen i Fløng Kirke
- kirken er åben for besøgende april - september 2009
Tirsdag – torsdag kl. 9.00 – 15.00 og Fredag kl. 9.00 – 13.00
•
•
•
•
•

I kirken kan du sidde i stilhed
Du kan bede en bøn – læse i salmebogen
Læse om kirken og den historie
Tage et kirkeblad og andet fremlagt materiale
Du er velkommen til at skrive et par linjer i gæstebogen

Kirken er åben – og derfor under din beskyttelse. Bemærk, at kirken kan være lukket for besøgende pga.
bryllup, begravelse eller ferie. Kirkens graver vil normalt være til stede på kirkegården i åbningstiden.
Fløng Kirke er optaget i Kirkefondets »Vejkirkefolder« nr. 105 (2009).
Fløng Menighedsråd
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Gudstjenester
Søndag 31. maj kl. 10.00
Pinsedag - festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Morgenkaﬀe i Sognets Hus
kl. 9.00

Juni

Søndag 19. juli kl. 11.30
– bemærk tidspunktet!
6. søndag efter Trinitatis
Steﬀen Ringgaard Andresen
Søndag 26. juli kl. 9.00
- bemærk tidspunktet!
7. søndag efter Trinitatis
Søren Nolsøe Sørensen

Mandag 1. juni kl. 10.00
2. Pinsedag
Britta Raakjær Vind

August

Søndag 7. juni kl. 9.00
– bemærk tidspunktet!
Trinitatis søndag
Finn Risum

Søndag 2. august kl. 11.30
– bemærk tidspunktet!
8. søndag efter Trinitatis
Søren Nolsøe Sørensen

Søndag 14. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Fløng Kirkes Ungdomskor
25 års jubilæum markeres

Søndag 9. august kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 21. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 28. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Juli
Søndag 5. juli kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaﬀe
Søndag 12. juli kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 16. august kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 23. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 30. august kl. 11.00
– bemærk tidspunktet!
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Friluftsgudstjeneste

September
Søndag 6. september
kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konﬁrmandvelkomst

Kirkelig vejviser
Menighedsrådet holder møde torsdag
den 20. august kl. 19.00 i Sognets
Hus – mødet er oﬀentligt.
Fløng Kirkes kontor
Kordegn: pt. ubesat
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · ﬂoeng.sogn@km.dk
Åbningstid: mandag, tirsdag, torsdag og
fredag kl. 10.00 – 12.00, torsdag tillige
kl. 16.00 – 18.00. Onsdag lukket – se i
øvrigt hjemmesiden og lokalavisen.
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.
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 torsdag kl. 10-11
Graver Lisbet Jensen
Sognets Hus, Fløng Byvej 16
tlf. 46 56 42 39
graver@ﬂoengkirke.dk
Træﬀes bedst: tirsdag - fredag kl. 10.00
– 11.00
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 38 / mobil: 40 87 20 70
organisten@ﬂoengkirke.dk
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@dbmail.dk
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.ﬂoengkirke.dk

