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Sognegård

Hvad gør menighedsrådet for børnefamilierne i Fløng?
Af Trine May Knutzen,
sognemedhjælper

Fløng Menighedsråd vil gerne
satse på børnefamilierne.
I sidste nummer af Nyt fra
Fløng Kirke spurgte formand
Inge Jacobsen børnefamilierne
i Fløng, hvad de kunne tænke
sig. Havde man ideer, kunne
man henvende sig til sogne
medhjælperen. Der er ikke no
gen, der har henvendt sig. Mon
det er fordi, de er tilfredse med
det, der allerede finder sted?

og det er meget positivt. Når
juniorkonfirmandforløbet er
slut, kan man fortsætte i Ju
niorklubben.
Det er dejligt at opleve, hvor
populært det er blevet at gå
til Babysalmesang. På un
der en uge blev der oprettet
et hold, der begynder den 7.
september. Babysalmesang
er også oprettet på menig
Menighedsrådet gør al hedsrådets initiativ.
lerede meget for børne
familierne i Fløng. Junior I kirken er der BUSK-guds
konfirmandordningen blev tjeneste søndag 31. oktober.
oprettet i 1997 og har ek BUSK står for Børn, Unge,
sisteret lige siden (se forsi
den). Fløng Kirke har i nogen
tid efterlyst frivillige hjælpe
re til Juniorkonfirmandord
ningen. Det er nu lykkedes at
få hele to frivillige hjælpere,

Sjov søndag
i november
Familiegudstjeneste, kirke
frokost og orienteringsløb
den 21. november.

Sogn og Kirke. Endvidere er
der familiegudstjeneste med
Sjov Søndag den 21. novem
ber. Menighedsrådet er selv
ophavsmand til ideen med de
to årlige arrangementer for
børnefamilier i Fløng, som
kaldes Sjov Søndag. Endelig
vil Fløng Menighedsråd med
den nye sognegård skabe
gode rammer om konfirma
tionsundervisningen med et
helt nyt undervisningslokale.
Set fra min synsvinkel gør
Fløng Menighedsråd meget
for børnefamilierne. Men
det gælder selvfølgelig sta
dig, hvis du har en god ide, så
kom med den!

Sjov søndag i april
I taleboblerne står der fra venstre: ”Jeg
hedder Selma”. I den anden: ”Jeg hedder
Christine” og ”Det er den bedste kirke”.
Tegningen er fundet i de røde mapper,
som børnene farvelægger under guds
tjenesten.

Indvielse af sognegården
Opførelsen af den nye sognegård er, som det
fremgår af billedet på forsiden, nu så langt
fremskreden, at der afholdes indvielse første
søndag i advent, søndag den 28. november.
Bygningen, der skal indeholde mødelokaler,

Tante
Andante
med
band kommer til den nye
sognegård søndag 10. april
efter gudstjenesten.

konfirmandlokale, kontorlokaler og graverfa
ciliteter, afløser det nuværende Sognets Hus,
som vil blive nedrevet næste år for at give
mere plads til parkering. Sognegården, der
er opført af gule sten, vil snarest muligt blive
malet hvid, så den falder ind i landskabet med
den smukke, hvide kirke.

Billederne på forsiden af kirkebladet er taget af Orla Roed Jensen og Trine May Knutzen.
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Menighedsmøde

Velkommen til det årlige Menighedsmøde
27. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsmøderne
er ligesom kommunalbe
styrelsens møder offentlige
– alle er velkomne som til
hørere, ofte er der dog kun
et par enkelte fremmødte.
Men én gang om året har
folkekirkens medlemmer
lejlighed til at stille spørgs
mål til menighedsrådet –
det er på det årlige menig
hedsmøde, der finder sted
i Sognets Hus onsdag 27.
oktober kl. 19.00. Her vil du
kunne stille alle nærgående

Af næstformand Arne Kristiansen

spørgsmål omkring sognets
kirkelige aktiviteter, øko
nomi, den ny sognegård og
f.eks. vedrørende gudstje
nesten. Menighedsrådet
skal ved den lejlighed også
fremlægge planer for det
nye år, så der er god grund
til at møde op og gøre din
indflydelse gældende. Vel
mødt til menighedsmø
det.

Menighedsrådsm
ød

er

Menighedsrådet
hol
der møder tirsdag
14/9,
torsdag 14/10 og
onsdag
3/11 – alle mød
erne er
offentlige og fore
går kl.
19.00 i Sognets H
us.

Frelsers Kirke
Sogneudflugt til Vor Frelsers Kirke

Onsdag 15. september kl.
9.00 – ca. 16.00 udflugt
til Vor Frelsers Kirke i
København og frokost på
Dragør Fort.

I år går sogneudflugten først
til Værestedet Paraplyen i
Taastrup, hvor deltagerne
kan nyde en kop formid
dagskaffe i
de nyindret
tede lokaler,
hvorefter tu
ren går til Vor
Frelsers Kirke
på Christians
havn. Kirken
med det karak
teristiske sno
ede tårn har
netop gennem

gået en omfattende restaure
ring. Der bliver rundvisning i
det nyrestaurerede kirkerum,
og for deltagere uden højde
skræk bliver det også muligt
at komme op i tårnet.
Lauritz de Thurah (1706 –
1759) var arkitekten, der
både tegnede spiret, fik
det godkendt og betalt hos
kongen, og gennemførte sit
største bygningsværk her.
Jordkuglen på toppen, der
kan rumme 12 voksne
mænd, er 2,5 meter i
diameter og Kristusfigu
ren med sejrsfanen er 3
meter høj. Det har altid
været betragtet som lidt
af en manddomsprøve at
stige op og ”klappe kuglen”.

Efter besøget i Vor Frelsers
Kirke, kører bussen videre til
det hyggelige Dragør Fort,
hvor der er frokost kl. 13.00,
og hvor man kan nyde et par
timer, inden turen går tilba
ge til Fløng.
Turpris: 150 kr. Sidste
frist for tilmelding:
8. september til kirkekontoret tlf. 46 56 27 49

Dragør Fort på Amager
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Årsprogram
Årsprogram

Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
8. september: Tidl. højskolelærer,
Mie Brinth, Haslev: Om at blive gam
mel og vis i Rosens perspektiv (H.C.
Andersen). Med eventyret som udgang
spunkt har foredraget fokus på de livs og udviklingsmuligheder ældre har fået
gennem de sidste mange år, for alderdom
betyder ikke blot affældighed og fysisk
svækkelse, men også menneskelig vækst
og udvikling af visdom.

3. november: Pensioneret
sygehjælper, Aase Knut
zen, Nørrebro: Jeg var der
selv. ”Vores kvikke klasselæ
rerinde beordrede os i kælde
ren øjeblikkeligt og reddede
derved vores liv, da en bombe
faldt igennem vores klasse
værelse få minutter efter, vi
var løbet ned i kælderen”, for
tæller Aase Knutzen. Aase var
kun 17 år, da Jeanne D’Arc
Skolen på Frederiksberg blev
bombet ved en fejltagelse den
21. marts 1945.

13. oktober: Sognepræst Eigil Andrea
sen: På togter med Flåden og Galathea.
Sognepræst Eigil Andreasen fortæller om
sit virke som orlogspræst. Der bliver også
vist billeder
fra togterne.

1. december: Kirsten Sen
bergs: En eftermiddag med
H.C. Andersen og de for
tællinger, vi sjældent hører.
28. december kl. 14.00:
Julefest med musikalsk un
derholdning af Arne Jacob
sen, Sengeløse.
12. januar: Arkivar Ro
bert Sunderland, Blå
kildegaard: Når storbyen
flytter ind - fra mark og
landsby til forstæder 1945
- 2000.

9. februar: Forsknings
lektor Claus Helweg Ove
sen: Jesus skikkelser i dansk
kunst fra guldalderen til i
dag.
9. marts: Rejseleder, Peer
Faurskov Lund, Amager
fortæller om Tyrkiet.
27. april: Tidl. vicesko
leinsp., Fritz Ole Jense
nius. Fra Katharinaklostret
til toppen af Moses’ bjerg.

Koncerter foregår søndage kl. 15.00 i Fløng Kirke
3. oktober: ”Kirkerummet
er skabt til store følelser”,
det mener duoen, RØST,
der improviserer over salmer, viser og gamle danske
sange. RØST består af san

ger Ditte Rønn-Poulsen og
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pianist Søren Bebe, der har
afholdt flere velbesøgte kon
certer i Vor Frue Kirke i Kø
benhavn. Det har givet blod
på tanden efter at arbejde
videre med improviseret
musik i kirker, og repertoi

RØST

ret tæller velkendte danske
sange som Tit er jeg Glad
og Drømte mig en drøm i
nat, som duoen skiller ad
og samler igen med nyt og
spændende resultat.

14. november: Amager
Basunkvartet. Amager Ba

sunkvartet er et ensemble be
stående af fire professionelle

basunister - alle bosiddende
på Amager: Paulina Moberg,
Kim Aagaard, Martin Bo
ensvang og Lars Hastrup.
Hovedformålet med kvartet
ten er, udover at det er sjovt,
at udbrede kendskabet til
basunen og det relativt store

repertoire, der er skrevet for
netop den besætning.
Kvartetten spiller musik fra
det 14. århundrede og helt
8. december kl. 19.00 i
Fløng Kirke: De ni læsninger
- musikgudstjeneste.

frem til nyskrevne kompo
sitioner! Der spilles vær
ker af Gabrieli, Beethoven,
Telemann og mange flere.
13. februar: Salmer fra en
beattid.
20. marts: De 10 bud

Højskoleaftner
TEMA FOR HØJSKOLEAFTNERNE: SORG OG GLÆDE
Der er mulighed for at deltage i fællesspisning i Sognets Hus kl.
18.00 forud for foredraget. Prisen for en hel foredragsrække er
100 kr. eksklusiv Tirsdagstræf. Pris for et enkelt foredrag er
35 kr. Spisningen koster 35 kr. inkl. en øl/vin eller vand.
28. september i Sognets
Hus: Jens Aage Bjør
køe, præst og forstan
der på Koefoeds Skole:

Vist er der fattige i Danmark
– men hvad er fattigdom i
dag?

ter. Den nye form for fattig
dom handler om ensomhed
og isolation og social eksklu
sion i forhold til samfundets
fællesskaber og arbejdsmar
kedet, og den placerer mange
mennesker ude på samfun
dets sidespor.

2 gange inden for halvanden
måned af drengebander på
vej hjem fra skole, blev han
ramt af en meget stor sorg
og afmagt – og ikke mindst
vrede. Men det satte også
en masse tanker i gang. Tan
ker omkring, hvad der fik
de unge til at handle på den
måde, hvilket ansvar alle for
ældre har – både til at blande
sig og til at give deres børn
kærlighed, og hvordan vi alle
sammen skal udvise social
ansvarlighed og hjælpe hin
anden, hvis der skal ske æn
dringer i samfundet.

2. november kl. 19.00 på
Fløng Skole i samarbejde
med Tirsdagstræf:
Skuespiller og foredrags 26. januar kl. 19.00 i den
holder Peter Mygind: nye sognegård: Kultur
”UNGE OG VOLD – social journalist og forfatter,
ansvarlighed er vejen frem.” Ole Michelsen: Den værste
Da Peter Mygind oplevede sorg - om at miste sit barn og
at hans søn blev overfaldet ikke tie smerten væk.
J. Aa. Bjørkøe har arbejdet
med socialt udsatte menne
sker i over 40 år og møder
dagligt mennesker, som le
ver et liv i elendighed. Men
hvis det skal give mening at
tale om fattigdom i Danmark
i dag, så skal vi væk fra de
gamle forestillinger om for
hutlede mennesker, der sul

2. marts kl. 19.00: cand.
psyk. Peter la Cour: Når

man kan dø af sorg, kan man
så også leve af glæde?

30. marts kl. 19.00: Fore
dragsholder, skribent og
rejsende, Anders Kofoed
Pedersen: Alle har et liv –

der er værd at leve.
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Syng med

Kom og syng med – i Sognets Hus
”Man bli’r så glad, når solen
skinner” – sådan lyder det i
Kai Normann Andersens vise
fra 1939. Man bliver også
glad, når man synger sam
men, og det gør vi nu på 9.
sæson i Sognets Hus. Sang
eftermiddagene er et samar
bejde mellem Ældre Sagen og
Fløng Menighedsråd.

Vi samles den 2. mandag i
måneden kl. 14.30 – 16.00,
dvs. mandag d. 13. sept.,
11. okt., 8. nov. og 13. dec.
2010, 10. jan., 14. feb., 14.
marts og 11. april 2011. Der
er fællessang efter højskole
sangbogen og andre sangbø
ger. Tilmelding er ikke nød
vendig. Bare mød op og syng

Ikon-malerkurset
fortsætter i efteråret
Efter aftale med Kirsten Hansson Brøns fortsætter
ikonmalerholdet her i efteråret 2010. Der er aftalt
ikonmaling i Sognets Hus følgende fire mandage kl.
17 – 21: den 6. september, 27. september, 25. ok
tober og 29. november. Kurset henvender sig for
trinsvist til øvede, men enkelte nybegyndere kan
optages på holdet.
Tilmelding til Arne Kristiansen, tlf. 46 56 24 15

Ydre Mission – projekt
Livtag med døden

med. Der er indlagt en kaf
fepause, og vi betaler 15 kr.
for kaffe og brød. At synge
er som at lege. Vi holder ikke
op med at lege, fordi vi bliver
ældre, men vi bliver gamle,
hvis vi holder op med at lege.
Velkommen til en ny sæson.
Ved klaveret sidder musik
pædagog Vibeke Pagter.

Ny gravermedhjælper
Menighedsrådet har pr. 1. juli
ansat 39-årige Marianne Bate,
Søborg, som gravermedhjælper
ved Fløng Kirke og Kirkegård.
Marianne, der er uddannet sten
hugger, har i to år haft en stilling
som kirketjener ved Skovlunde
Kirke. Hun har tidligere bl.a. ar
bejdet som servicemedarbejder
på et idrætsanlæg.

Sammen med Danmission er Fløng Kirke med
til at hjælpe op mod 2000 børn i aidsramte fa
milier i Tanzania med mad, tøj og skolegang.
Fra 1. august 2009 til august 2010 er indsamlet
5645,25 kr. og 10 Euro til projektet.

Korshærskredsen
Af Jytte Kaspersen
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Der er møder i Korshærskredsen den før
ste onsdag i hver måned i Sognets Hus, kl. 10.00. Første
møde i den nye sæson er onsdag 1. september, hvor der
er samvær og hygge. Den 6. oktober vil medlem af me
nighedsrådet, Arne Kristiansen, fortælle om sin rejse til
Oberammergau. Onsdag den 3. november er der almin
deligt samvær og i slutningen af november et advents
møde, hvor datoen endnu ikke er fastlagt.

Litteraturkredsen
I år har Litteraturkredsen be
stået i 25 år, fortæller Bente
Gormsen. Første møde efter
sommerferien er onsdag den
15. september kl. 19.30 i Sog
nets Hus. Nærmere oplysnin
ger ved henvendelse til Bente
Gormsen, tlf. 46 56 09 61

Kirkeliv
Formandens Hjørne

Med hvilke øjne ser vi på fol
kekirken?
Medierne fokuserer hele ti
den på de samme ting med
negative øjne: tomme kir
ker, præsterne, menigheds
rådene, personalekonflikter
og manglende overholdelse
af regler. Virkeligheden er
meget mere positiv.

Virkeligheden er meget mere positiv

Af menighedsrådsformand Inge Jacobsen

Citat: Forandring begynder ikke
fra neden, men hvor initiativ fra
oven mødes med handlekraft fra
neden, så sker der noget.

Men vi må til stadighed se
kritisk på vores rolle som
menighedsråd. Ønsker bor
gerne i Fløng ændringer?
Gør vi det godt nok? Hvor
dan vil vi være kirke, her
hvor vi er? Det er
udfordringen ved
alt kirke- og me
nighedsarbejde.
Gode ansatte kan
samle gode frivil

lige. Vi har brug for de frivil
lige, der gør en stor indsats
og er medvirkende til et godt
kirkeliv. Kom og vær med i
fællesskabet! Der er offentligt
Menighedsmøde den 27. ok
tober kl. 19.00 i Sognets Hus.
Her fremlægges blandt andet
visioner for det kommende år.
Alle er velkomne til at stille
spørgsmål til medlemmerne
af menighedsrådet.

Hul i taget
Hul i taget

Nogen har undret sig over,
at der i forsommeren blev
fjernet en del tegl og lavet et
stort hul i kirketaget (se for
siden). Årsagen var, at en 6
meter lang bærende bjælke
på tværs af loftet måtte ud
skiftes på grund af råd, og
den nye bjælke kunne kun
komme ind på denne måde.
Skaden blev opdaget ved et
kirkesyn for et par år siden,
og da der desuden var mis
tanke om nedbrydning af
tagkonstruktionen forårsa
get af svamp og insekter, ud
arbejdede kirkens arkitekt
Per Axelsen, Roskilde på

baggrund af en rapport fra
Goritas et forslag til repara
tion af tagkonstruktionen.

Foruden ud
skiftning af
bjælken er
tømmeret
nu eftergået
for råd og
imprægne
ret, dyvler er
Den 6 meter lange
udskiftet og
bærende bjælke
nødvendig
reparation udført.
Endvidere har kirkens gamle
vinduer fået en gennem
gribende reparation med
udvendig afslibning til bæ

Af Orla Roed Jensen

redygtig grund og efterføl
gende linoliemaling, mens
Arbejdstilsynet forbød en
indvendig afslibning, da der
i sin tid var brugt bly i ma
lingen. Der vil nu blive opsat
forsatsvinduer på sydsiden
af kirken for at beskytte kir
kens inventar mod solens
stråler, oplyser kirkeværge
Preben Stub.
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Gudstjenester

September

5. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe
12. september kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
19. september kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe
26. september kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

Oktober
3. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
10. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
17. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

24. oktober kl.11.30
– bemærk tidspunktet!

19. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

31. oktober kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
BUSK Børnegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

November
7. november kl. 10.00
Alle Helgens dag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
14. november kl. 10.00
24. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
21. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Sjov Søndag
Kirkefrokost m.m.
28. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Indvielse af den nye sognegård

Nyt fra Fløng Kirke
Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene.
Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf. 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.
Layout & tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08 / Videbæk
Bogtrykkeri A·S
Kommende udgivelsesdatoer: 1/12-2010 og 1/3-2011

Deadline: 15/10 - 2010 - bemærk deadline er fremrykket!.

Kirkelig vejviser
Fløng Kirkes kontor
Kordegn:
Lone Eddau Øgaard Sørensen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49 · floeng.sogn@km.dk
Træffetid: mandag til fredag kl. 10–12,
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.
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. 11–12, samt efter aftale.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: Torsdag kl. 10–11
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag
kl. 10–11
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 Preben Stub
Stjernedalen 15
tlf. 46 56 23 63/ mobil: 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

