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Kæmpe rod
under kirkegårdsm
uren

Alle fik
»en bid af kagen«

Sognegård
Den nye sognegård

Så er selve byggeriet af Fløng
nye Sognegård i fuld gang.
Inden påske blev skurbyen
vest for byggepladsen etableret. Straks efter påske begyndte entreprenørfirmaet
HHM A/S udgravningen
til fundamentet, og om få
måneder er der rejsegilde!
Der er naturligt nok visse
»ulemper« medens bygningen opføres. F.eks. er fortovet ved byggegrunden
spærret, ligesom der er tung
trafik til og fra byggepladsen. Og det er desværre
nødvendigt for kirkegårdens
og kirkens besøgende at anvende den tidligere udkørsel
syd for Sognets Hus til både
ind– og udkørsel (Vis hen-

Af Kaj Jørgensen,
formand for ejendomsudvalget

syn, kør forsigtigt ud fra og
ind på p-pladsen ved kirken)! borgmester Michael Ziegler
og 45 andre interesserede.
Inden vi nåede hertil, var Der blev budt på kaffe og
der adskillige formaliteter sognegårds-kage, hvor der
der skulle være i orden. Den var et nydeligt billede af
4. februar var der licitation sognegården i glasuren!
hos Triarc A/S Arkitekter, (Se foto på forsiden)
hvor
entreprenørfirmaet
HHM A/S, Hillerød, vandt Et lidt uventet problem viste
entreprisen. Den 24. februar sig i begyndelsen af april
kunne menighedsrådets for- måned. En kæmpe rod fra
mand, Inge Jacobsen, under- et træ var groet ind under
skrive entreprisekontrakten kirkegårdsmuren og umuligmed afdelingschef Jakob gjorde støbningen af fundamentet. Derfor var det nødSøbroe, HHM A/S.
vendigt at rive yderligere et
Første spadestik fandt sted par meter kirkegårdsmur
onsdag den 17. marts kl. ned. Der er nu lukket pænt
10.00, med deltagelse af af ind til kirkegården.

dsformand,
Menighedsrå
, underskriver
en
Inge Jacobs
trakten med
entreprisekon kob Søbroe,
Ja
afdelingschef
.
/S
A
M
H
H

P.S.
Hvad skal sognegården hedde?
Ideer til navn sendes til:
Kaj Jørgensen: kaj@thorst.net

Den kæmpe trærod
umuligg jorde støbning
en
af fundamentet

Billederne på forsiden af kirkebladet er taget i forbindelse med fejringen af første
spadestik til den nye sognegård 17. marts, 2010. Fotograferne er Fritz Ole Jensenius,
Orla Roed Jensen og Kaj Jørgensen. Billedet fra Israel er taget af Finn Risum.
2

Passionsspil
Passionsspillet i Oberammergau 2010

Af Arne Kristiansen

Historien om Passionsspillet
i Oberammergau begynder i
korsfæstelsen, døden på kor1633.
set og opstandelsen.
Trediveårskrigen i Europa
medførte ufattelige lidelser, I løbet af 10 måneder har
og mange døde af pest. Be- skuespillerne indstuderet defolkningen i Oberammer- res roller som Jesus, Maria,
gau lovede imidlertid Gud, Pontius Pilatus, apostle, børn
at hvis man undgik pes- og soldater, og orkester og
ten, ville man hvert 10. år sangere har forberedt deres
dramatisere Jesu lidelse, opgaver, så hele forestillingdød og opstandelse. Lands- en kan gå op i en højere
byen blev sparet, og i pin- enhed. I år 2010 vil Obersen 1634 havde man den ammergaus indbyggere fortførste opførelse af Passions- sætte den tradition, de har
spillet. Allerede i midten af holdt i 376 år. Premieren
1800-tallet kom tilskuere har fundet sted den 15. maj,
fra store dele af Tyskland for og passionsspillet opføres i
at se spillet, tiltrukket af den alt 102 gange i løbet af året,
store kraft og mystik, som
spillet bød på.

hver gang med mere end
4.000 tilskuere.
Flere danske rejsebureauer,
bl.a. Riis Rejser, Felix Rejser og Unitas Rejser arrangerer fra maj måned rejser
til Oberammergau. Herudover kan man naturligvis på
egen hånd tage til Sydtyskland. Jeg tør imidlertid ikke
vente 10 år med at få denne
enestående oplevelse, så
derfor går sommerferien
2010 til Tyrol og Oberammergau – og jeg glæder mig
rigtig meget.

I 2010 er det 41. gang, byen
opfører dette passionsspil en enestående begivenhed,
som gennem århundreder
har præget byen Oberammergau og dens indbyggere.
Mere end 2000 medvirkende
opfører på fem timer på den
imponerende friluftsscene
beretningen om Jesus fra
Nazareth. En stor del af
Oberammergaus befolkning
er med i den 5 timer lange
forestilling, hvis budskab
i 2000 år har givet håb og
styrke til millioner af mennesker. Lidelseshistorien begynder med Jesu indtog i Jerusalem og fortsætter med
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Den våde sten
»Den våde sten«

Af Fritz Ole Jensenius

Fritz Ole Jensenius, tidligere
medlem af Fløng Menighedsråd, fortæller her om projektet
med »den våde sten« på den
nye kirkegård.

om, at der på en central plads
skulle skabes plads til noget
kunst. Denne tanke kunne
menighedsrådet tilslutte sig,
men hvor skulle man finde
kunstneren og ikke mindst
pengene?

relse dels ved sine store
krystaller. Dette fænomen
er opstået ved, at det oprindelige grundfjeld er revnet
Plads til kunst
ved tryk nedefra, og smeltet
på kirkegården!
magma (lava) er presset op i
Der havde været arbejdet på
revnerne. Her er det afkølet
projektet om en kirkegårds- Fandt selv stenen
udvidelse i en længere år- I en række år havde jeg, når så langsomt, at det har
række, efter at menigheds- mine spadsereture gik ned til kunnet danne de større kryrådet havde erhvervet de Kallerupbækken og hen mod staller.
nødvendige grunde. Arkitekt rensningsanlægget, beundret Jeg henvendte mig til kompå projektet var Eywin Lang- en stor granitsten, som lå munen, som stillede sig mekildes tegnestue. Desværre i rabatten mellem stien og get velvillige til at overlade
døde Eywin Langkilde, inden bækken. Stenen var af fin- stenen til vores formål, blot
projektet kom til udførelse, kornet grå granit, ikke noget vi selv sørgede for transmen arkitektarbejdet og teg- særligt i sig selv, det særlige porten!
nestuen blev ført videre ved var, at den var gennembrudt
Kristian Juul. På et sent tids- af flere eruptionsgange, hvor- Stenen kom på plads
punkt i projekteringen kom af især en var særlig frem- Da stenen så lå på parkeringsKristian Juul med et forslag trædende, dels ved sin stør- pladsen, havde vi et arbejdsmøde med arkitekten og stenhuggeren, hvor der blev afprøvet forskellige hældninger af stenen. Og med en
vandslange simulerede vi,
hvordan vandet ville løbe ned
over stenen alt efter stenens
og hullets placering. Det var
ikke muligt at få vandet til
at løbe ud over hele stenen,
det skulle jo ikke være et
springvand, men kun sådan,
at vandet sprudlede ud af
hullet. Da dette var bestemt,
gik stenhuggeren på stedet
i gang med at bore hullet
tværs gennem stenen.
Foto af Fritz Ole
Stenen kom på plads i bassinJensenius 19. juni 20
00
et, ikke på bunden, men på
afpassede piller, så den kom
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til at ligge rigtigt. Alt det tekniske med vandtilførsel og
pumpe til at cirkulere vandet
var i orden, og der kom vand
i bassinet.
Jerngitter
ødelagde vandkunsten
Da vi så resultatet, blev vi
nervøse over risikoen for,
at små børn skulle falde i
og drukne. Børn bliver jo
tiltrukket af vand. Arkitekten blev sat til at tegne et gitter, som skulle ligge lidt under vandspejlet, og smeden
i Marbjerg gik i gang. Inden
han var færdig, døde arkitekt
Kristian Juul, og da Poul
Jensen kom med det færdige
gitter, blev vi forfærdede over
udseendet. Ikke at gitteret
ikke var smukt og ordentligt
lavet, men det skæmmede
stenen og hele anlægget, og
var ikke konstrueret, så det lå
under vandspejlet.

centimeter under vandspejlet ville være særdeles flot,
men prisen! I stedet fandt
vi en løsning med at fylde
bassinet med strandsten,
hvoraf i hvert fald de øverste lag var sorte. Det giver

lidt af det samme indtryk,
som granitten, men har bl.a.
den ulempe, at der danner
sig alger på dem, hvilket forringer virkningen. Men helhedsindtrykket var godt.

Foto af Fritz Ole Je
nsenius
24. august 2003

Når enden er god!
Gode råd var dyre. Et system
med sorte granitplader et par

Israelrejse i foråret
Israelrejse i foråret 2011

Fløng Kirke planlægger i samarbejde med Ansgarkirken, Hedehusene, en sognerejse i
foråret 2011 med udrejse uge 13 og hjem i uge 14 (8 dage).
Vi vil bo i Jerusalem 4-5 dage med udflugter herfra og i Gælilæa 3 dage med udflugter
i det nordlige Israel herfra. Kostpris 11-12.000 med kost, udflugter med dansktalende
guide.
For at kunne gennemføre rejsen skal der være min. 20 deltagere.
Kontakt venligst undertegnede snarest (inden 15.06) – bindende tilsagn sker ved infomøde, som holdes i efteråret.
Med venlig hilsen
Sognepræst Finn Risum, e-mail: fri@km.dk, mobil 2014 1547
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Frivillig
Litteraturkredsen

Bente Gormsen var for mere
end 25 år siden med til at
starte Litteraturkredsen med
tilknytning til Fløng Kirke, og
hun er stadig med og kontaktperson for kredsen.
Man mødes i Sognets Hus en
onsdag i hver måned i vintersæsonen fra kl. 19.30-22.00.
Deltagerne har i forvejen læst
den bog, man er blevet enig
om, og som biblioteket har
skaffet til hver af deltagerne.
Medlemmerne skiftes til at

bage kage til kaffen, og vi betaler 20 kr. ved hvert møde,
hvor pengene går til sociale
arrangementer som f.eks.
en sommerudflugt samt til
medlemmernes mærkedage.
Det er en fordel at mødes om
litteraturen på den måde frem
for kun selv at læse bøgerne,
siger Bente Gormsen, - for
der kan komme ting frem,
som man ikke selv var opmærksom på. Nogle er bedre
end andre til at beskrive personer og hændelser.

Der er i dag 10 medlemmer
af kredsen, samme antal som
ved starten, - og vi skal ikke
være for mange, men der
kan godt være et par stykker
mere, siger Bente Gormsen.
Der er ingen møder i juni,
juli og august. Nærmere
oplysninger ved
henvendelse til:
Bente Gormsen,
tlf. 46 56 09 61.

Penge til kirkens ungdom
Lotterikredsen, som står for
de årlige lotterier i Sognets
Hus ved påske- og juletid,
har til formål at støtte børneog ungdomsarbejdet, som
foregår ud fra Fløng Kirke.

Nu har kredsen besluttet at
uddele 30.000 kr. af de opsamlede midler, 15.000 kr.
til arbejdet med juniorkonfirmander og børneklub ved
sognemedhjælper Trine May
Knutzen og 15.000 kr. til

De frivillige i Kirkens Korshær
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I Kirkens Korshær er der
mange frivillige. Uden disse
frivillige kunne organisationen ikke fungere særlig
godt. Der er mange, der virkelig yder en stor indsats
for at hjælpe og støtte de
mennesker, som er på det
allernederste trin i samfundet. Vores lille kreds i Fløng,
består af 12 damer fra Fløng
og Hedehusene-området. Vi
hjælper ved bl.a. at forarbej-

de tæpper, som de hjemløse
kan bruge, når de skal ligge
på en kold trappesten. Der er
damer rundt omkring, der er
glade for at strikke firkanter
til et tæppe.
Vi er glade for at kunne hjælpe
de udsatte i vort samfund.
Desuden samler vi lidt penge
ind i kredsen, som vi giver videre til organisationen.
I vores lille kreds har vi samvær en gang om måneden,

Af Orla Roed Jensen

Af Orla Roed Jensen

kirkens Spirekor og Ungdomskor ved organist Carl Viggo
Jespersen. Pengene er tænkt
anvendt til opfyldelse af
særlige ønsker i forbindelse
med ibrugtagning af den nye
sognegård.

Af Jytte Kaspersen

hvor vi hygger
os og snakker
b d hvor
h
omkring et kaffebord,
alle er velkomne.
Der er ingen møder i juni, juli
og august. Vi begynder igen
onsdag den 1. september kl.
10.00 i Sognets Hus, Fløng
Byvej 16. 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

Kirkeliv
Formandens hjørne

Menighedsrådet ønsker
fokus på børnefamilierne
Menighedsrådet vil gerne være
mere aktivt omkring børne- og
familiearbejde og er derfor
interesseret i at høre, hvad
børnefamilierne kunne tænke
sig, vi skulle tage fat på.
Fløng menighedsråd og ansatte var en lørdag i marts
samlet til en temadag for at
udveksle visioner for, hvad
vi tror befolkningen i Fløng
forventer af os som kirke.

Af menighedsrådsformand Inge Jacobsen

Der er stor tilslutning til
Kom og syng med, sogneeftermiddage og højskoleaftener så det vil vi selvfølgelig
fortsætte med.

ønskeligt, at der kunne etableres et fælles samarbejde
om forskellige projekter. Har
du gode ideer, og ønsker du
at medvirke, ret da henvenMenighedsrådet vil gerne delse til sognemedhjælper
være mere aktivt omkring Trine May Knutzen, tlf.
børne- og familiearbejde og 46 56 42 47.
er derfor interesseret i at
høre, hvad børnefamilierne Jeg vil ønske alle en rigtig
kunne tænke sig, vi skulle god sommer!
tage fat på. Det ville være

Velkommen
Velkommen i Fløng Kirke

Kirken er åben for besøgende
april til september 2010

Tirsdag – torsdag . . . kl. 9 – 15
Fredag. . . . . . . . . . kl. 9 – 13
• 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
K
Kirken er åben – og derfor
u
under din beskyttelse.
B
Bemærk, at kirken kan
v
være
lukket for besøgende
p
pga.
bryllup, begravelse ell
ler
ferie. Kirkens graver
v normalt være til stede
vil
p kirkegården i åbningspå
t
tiden.
Fløng Kirke er
o
optaget
i Kirkefondets
»Vejkirkefolder« nr. 110
(2010).
Fløng Menighedsråd

Navne
Nyt om navne

Britta
Raakjær Vind
sognepræst i 20 år
Skærtorsdag havde
sognepræst
Britta
Raakjær Vind 20-års
dag ved Fløng Kirke.
Det blev markeret af
menighedsrådet ved at
formand Inge Jacobsen gav sognepræsten
et påskeæg med
en påskebuket og et malet
ønsket om, at Britta vil fortsætte ved
Fløng Kirke de næste 20 år.
Afsked med gravermedhjælper
Med udgangen af april måned havde
Erik Falkenberg ønsket at fratræde
sin stilling som gravermedhjælper
ved Fløng Kirke. Han har som uddannet gartner været en god hjælp ved
pasning af kirkegården, ligesom han
på en fin måde har medvirket ved de
kirkelige handlinger.
Stillingen som gravermedhjælper er
nu blevet genopslået.
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Gudstjenester
Juni
Søndag 6. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag 13. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 20. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 27. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Juli
Søndag 4. juli kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag 11. juli kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 18. juli kl. 19.00
– bemærk tidspunktet!
7. søndag efter Trinitatis
Aftengudstjeneste
Merry Lisbeth Rasmussen
Kirkekaffe

Søndag 25. juli kl. 8.30
– bemærk tidspunktet!
8. søndag efter Trinitatis
Morgengudstjeneste
uden nadver
Søren Nolsøe Sørensen

August
Søndag 1. august
kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Kirkekaffe
Søndag 8. august kl. 8.30
– bemærk tidspunktet!
10. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 15. august
kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. august
kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 29. august
kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Sogneudflugt

Sogneudflugten finder ste

d onsdag den 15. sept

.
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Kirkelig vejviser
Menighedsrådet holder offentligt møde
torsdag den 12. august kl. 19.00
i Sognets Hus.
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
id
de:
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

