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Kristendom

Kristendom for voksne - måske noget for dig?
Hvad er kristendommen egentlig
for noget? Og hvordan hænger
vores erfaringer i livet sammen
med den kristne tro? Kirken har i
mange år haft stor succes med at
undervise børn og unge i kristendom, men som voksen kan man
også have udbytte af at tænke
over livets store emner.
Derfor tilbyder nogle af præsterne
i Høje-Taastrup Provsti en række
undervisningsaftner for voksne,
som har lyst til at vide mere om
kristendommen, og som ønsker
at udforske og tale om livets store
spørgsmål. Over 9 torsdags aftner
fra oktober 2011 til marts 2012
inviteres og udfordres deltagerne
til at tænke over gudsopfattelse

af sognepræst Britta Raakjær Vind

og livsforståelse gennem oplæg og
debat. Vi vil gerne give et indblik
i hvad den kristne tro er, samtidig
med at der åbnes for at man finder sammenhænge mellem sine
egne livs- og troserfaringer og den
kristne tro.
De 9 temaer er alle centrale for
kristendommen, og bag overskrifterne gemmer sig muligheden
for større forståelse ikke bare af
kristendommen, men også vores
eget forhold til tro, Gud og mennesker, vores liv og vores plads
i verden. Temaerne er: Gud og
menneske; Hvem er Jesus? Hvad
gør Helligånden? Dåb og nadver;

Maleriet

Bibelen; Det evige liv; Fadervor;
Kristendom og kultur; gudstjenesten. Kristendom for voksne finder sted i sognene i Høje-Taastrup
Provsti. Første gang bliver torsdag
13. oktober kl. 19.00 i Fløng, Sognets Hus, hvor sognepræst Britta
Raakjær Vind leder den første
aften med temaet »Gud og menneske«. Nærmere oplysninger om
tider og steder kan ses i en folder,
der udkom sidst i august, hvor
man også kan kontakte Britta Raakjær Vind eller Finn Risum for
yderligere information.

Om maleriet »I høst« af L.A.Ring

Man kan lære meget om forholdene mellem land og by for ca. 130

, Tehusene.
L.A. Ring »I høst«
0 x 154 cm.
Olie på lærred, 19
for Kunst.
Statens Museum
.
to
fo
SMK

af sognemedhjælper Trine May Knutzen

år siden ved at studere L.A. Rings
kunst. Billedet »I Høst«, der er malet i 1885, forestiller en høstarbejder. Horisontlinjen ligger meget
højt. I forgrunden ses manden
med den store le, i mellemgrunden den gule kornmark og i baggrunden en gård og nogle træer.
L.A. Ring har forsøgt det umulige,
nemlig at male bevægelse på et
stillestående lærred. Det har han
gjort ved at placere begge arme til
højre for midteraksen, hvor venstre arm er malet overdrevet lang.
Det giver en fornemmelse af sving

i leen. En af reaktionerne på maleriet var: »Den karl han slider for
meget i det«. Ring fik kritik fordi
han malede armene for lange, og
billedet derfor ikke virkede naturalistisk. Det var L.A. Rings ældre
bror, Ole Peter Andersen (f. 1850),
som stod model til maleriet. Han
døde året efter i 1886 - måske pga.
det hårde slid i marken. I dag har
vi heldigvis maskiner til at gøre
det hårdeste arbejde i høsttiden.

Høstgudstjeneste

At holde høstgudstjeneste er en gammel skik, hvor vi siger Tak til Gud for de gaver, vi
modtager hver dag uden at tænke nærmere over det: mad på bordet, en god familie, varme og kærlighed. Søndag den 18. september er der høstgudstjeneste i Fløng Kirke
kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind. Fløng Kirke vil traditionen tro være pyntet med
kornaks og blomster, og bagefter er der auktion over frugt og grønt fra årets høst i Sognets
Hus. Fløng Menighedsråd byder på en kop kaffe, og der er sodavand til børnene.
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Spagettigudstjenester i Fløng Kirke
Velkommen til en ny type familieaftener i Fløng Kirke i efteråret 2011.
Der er spagettigudstjenester tirsdage 6. september, 4. oktober og 1. november. Vi samles i kirken kl. 17.30, hvor vi lytter til musik, synger nogle børnevenlige salmer og hører en kort prædiken eller fortælling. Kl. 18.00 er maden færdig i
Sognets Hus. Vi spiser sammen – maden er lavet af frivillige. Måske har du
også tid og lyst til at give en hjælpende hånd med at dække bord?
Pris pr. voksen 20 kr. – for en hel familie 50 kr. Efter spisningen er der en
børneaktivitet indtil aftensang og godnat kl. 19.00
Tilmelding til Fløng Kirkes kontor dagen før (mandag kl. 12). Oplys dit mobilnummer, hvis du gerne vil på en sms-gruppe med tilmelding til spisning.

Velkommen til Menighed
smøde
i Sognet

s Hus onsdag 26. okto
ber kl. 18.30
18.30: Årets arbejde
v/menighedsrådsforma
nd og udvalgsformænd
budget samt visioner for
, herunder regnskab og
2012.
19.30: kaffe med brød.
19.45: Spørgsmål til års
beretningen.
20.15 – 21.30: Paneldi
skussion v/ provst Ste
ffen R. Andresen, skolel
Fløng Skole og leder af
eder Erik Engmann,
Folkekirkens Skoletjene
ste i Høje Taastrup pro
emnet: »Kirkens relation
vst
i,
Charlotte Slot med
til lokalbefolkningen«. Op
læg ved menighedsrådsfo
rmand Inge Jacobsen.
Alle er hjertelig velkomme
n – Fløng Menighedsråd
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Årsprogram
Sogneeftermiddage - årsprogram

Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus

14. september 2011: Udflugt til Knud Christiansens landbrugsmuseum i Soderup. Tidligere graver, Knud Christiansen, Soderup, har indrettet et museum med bl.a. gamle landbrugsredskaber i staldene i sin private bolig, Kærgården (se forsiden). Knud Christiansen åbner selv
dørene for alle, der måtte have lyst til at deltage på en lille udflugt til Kærgården. Hvis du kan
stille en privat bil til rådighed, bedes du kontakte sognemedhjælper Trine May Knutzen på
tlf. 46 56 42 47 senest mandag 12. september. Der serveres kaffe og kage udendørs, hvis vejret tillader det.
Ellers er der også mulighed for at sidde inde, siger Knud. Tilmelding senest mandag 12/9 til sognemedhjælperen.
12. oktober 2011: Tidligere kirkeværge Orla Roed Jensen: »Fløng i 60’erne«. Hvordan så
Fløng ud i 60’erne? Orla Roed Jensen fortæller om landsbyen Fløng, som han oplevede den,
da han i 1961 blev ansat på Hvedstrup-Fløng kommunekontor. Vi skal høre om det gamle
Fløng, om livet på kommunekontoret, de politiske beslutninger og om udviklingen op gennem 60’erne frem mod en parcelhusby, men også om det at komme i menighedsrådet som
31-årig og blive valgt til kirkeværge i 1965.
9. november 2011: Kulturhistoriker og forfatter Flemming Oluf Jerk: »Danmark under
forvandling 1750 – 1800«. Ikke blot det danske landbosamfund, men hele landet – og hele
befolkningen – var under forvandling sidst i 1700-tallet. Ophævelsen af fællesskabet og hoveriet og udflytningen fra landsbyerne, er kun én side af sagen. Den romantiske bevægelse i
kunst og kulturliv, vi kender som »guldalderen« først i 1800-tallet, begynder hér – og samtidig skaber gunstige internationale konjunkturer en tid basis for »den florisante tid« med litterære saloner og
digtning. Ud af Napoleonskrigenes politiske storme vokser den nationale identitet og det folkelige krav om
politisk medindflydelse, der fører frem til grundloven i 1849.
14. december 2011: Musikhistoriker Maria Redke: »Bachs juleoratorier og andre julegodter«.
28. december 2011: Julefest i Sognets Hus kl. 14.00.
18. januar 2012: Om hospice i Roskilde.
15. februar 2012: Sognepræst Hanne Rosenberg, Jesuskirken: »Thit Jensen, den sidste valkyrie«.
14. marts 2012: Marianne Plum, Fløng: »Vandring på troens snoede vej. Folkekirken tur – retur«.
18. april 2012: Lene Østergaard, Herlev Frivillighedscenter: »At finde styrke og berige hinanden i en netværksgruppe«.

Sjov søndag
Børn & Unge

Sjov Søndag 20. november og 25. marts

To gange om året er der Sjov Søndag for alle børn i Fløng Sogn. Den første gang er søndag den 20. november
2011 og anden gang er søndag den 25. marts 2012. Det bliver altid sjovere og bedre, hvis børn og forældre
er sammen om oplevelsen i Sognets Hus.
Læs mere om Sjov Søndag i lokalavisen og på kirkens hjemmeside www.floengkirke.dk
Juniorkonfirmander modtager direkte invitation til Fløng Kirkes arrangementer for børn og unge.
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Højskoleaftener
Højskoleaftener - årsprogram

Tema for årets højskoleaftener er: »Identitet. Må man være den, man er?«.
Der er mulighed for at deltage i fællesspisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget.
Nærmere information om pris og tilmelding i folder om højskoleaftnerne.

5. oktober kl. 19.00: Tidl. folketingsmedlem for Centrum Demokraterne Peter Duetoft:
»Har man lov at være anderledes i Danmark?«. Mennesker med en anden etnisk baggrund, ældre, sindslidende og andre grupper, som er »anderledes«, kan have problemer med
at finde fodfæste i vort samfund. Med udgangspunkt i Bjergprædikenen og dens krav om
respekt for andre mennesker rejser Peter Duetoft i dette foredrag en række aktuelle spørgsmål.
8. november kl. 19.00 på Fløng Skole i Samarbejde med Tirsdagstræf: Cykelsportskommentator og ekspert, Rolf Sørensen: »Sport som identitetsgiver«.
Rolf Sørensen er tidligere cykelrytter med mere end 65 professionelle sejre bag sig. Han er
dermed den mest vindende danske cykelrytter, Danmark har haft. Men må man være den,
man er som menneske og samtidig være eliteidrætsudøver? Og hvad siger janteloven?
1. februar: Informationssekretær i Kirkens Korshær Vibeke Lind: »De vederstyggelige – homosexuel og kristen«.
29. februar: Forfatter, teolog og forskningslektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret Joakim Garff:
»Om friheden til at blive sig selv – og en anden«.
20. marts: Familieterapeut Lola Jensen: »Familien under forandring: Hvad er en familie i dag?«.

Koncerter

Koncerter i Fløng Kirke - foregår søndage kl. 15.00
4. september: Kinky Kapelle. På bandets hjemmeside kan man
læse: »Forestil Dem et Ensemble med den ypperste Musiksmag og en
maalrettet Opførelsespraksis. Et Ensemble der har fordybet sig i netop
deres særlige Genre. Et Ensemble bestaaende af virtuose Instrumentalister, hvor hvem deres tekniske Formaaen er lige saa vigtig som det
musikalske Udtryk.
Forestil Dem nu et Band uden nogen generel Musiksmag og en ganske hæmningsløs Udførelse. Et Band der kaster sig
over enhver Musikstil med lige stor Iver. Et Band for hvem det musikalske Udtryk er vigtigere end hvilke Instrumenter de spiller paa. De tænker naturligvis paa Kinky Kapelle«.
25. september: Kammerkoret Musica »Merry England«. Kammerkoret Musica blev dannet i 1986 og har siden udviklet sig til at blive et af
landets førende kammerkor. Koret består af ca. 20 ambitiøse amatørsangere mellem 20 og 45 år. Koret giver ca. 10 koncerter om året, primært på
Sjælland. Korets repertoire består mest af a cappella musik – ny som gammel. I sommeren 2009 blev portugisiske Filipe Carvalheiro fast dirigent
for kammerkoret Musica. I juni 2011 deltog Musica i den 3. internationale
Anton Bruckner-korkonkurrence i Linz i Østrig og blev kåret som vindere
af kategorien »Bedste Kammerkor«.
Søndag den 22. januar: Nytårskoncert med trioen Tresafinado og brasilianske gæster LUCIDO.
Søndag den 5. februar: Koncert med den klassiske guitarist Mikkel Andersen.
Søndag den 4. marts: All you need is love – salmer fra en Beatles-tid.
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Formanden
Formandens Hjørne

Af Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd

Folkekirkens fremtid bestemmes af mange ting, vores ønsker, drømme og handlinger
samt tendenser i samfundet.
Traditioner bekræfter vores
værdier og sammenhold, og vi
har brug for ritualer og traditioner.
Kirken er vigtig også for den
der ikke er troende. Den er en
del af vores kulturelle identitet,

men: Hvor stærk er den? Skal folkekirken forblive som den er? Skal
der foretages en mere omfattende
fornyelse af struktur og indhold?
Folkekirken kan ikke ignorere
spørgsmålene. Der er måske
brug for nye ideer og tiltag for
at tiltrække en større del af lokalbefolkningen til kirkelivet i
det enkelte sogn.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder
torsdag den 15. september,
onsdag den 12. oktober og
tirsdag den 22. november –
alle møderne er offentlige og
foregår kl. 19.00 i Sognets Hus.

Kom og syng med – i Sognets Hus
I samarbejde med Ældre Sagen i Høje Taastrup har Fløng Menighedsråd afholdt disse sangeftermiddage siden foråret 2003 – og vi er blevet flere og flere, der slutter op omkring denne månedlige og populære aktivitet i Sognets Hus. Vi plejer at sige: »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!«.
Her i efteråret 2011 samles vi følgende mandage kl. 14.30 – 16.00: 12. sept., 10. okt., 14.
nov. og 12. dec. Vi synger især efter højskolesangbogen, men også andre sange er »på programmet«. Der er ingen deltagerbetaling, men vi lægger 15 kr. på bordet for kaffe og kage. Det er fortsat musikpædagog Vibeke Pagter fra Roskilde, der akkompagnerer os på klaveret.

Litteraturkredsen

onsdag
Første møde efter sommerferien er
nets
den 21. september kl. 19.30 i Sog
else til
Hus. Nærmere oplysninger ved henvend
Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61

Ydre
Mission
- projekt
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Sammen med Danmission er Fløng Kirke med
til at hjælpe op mod
2000 børn i aidsramte
familier. Fra 1/8 2009
til 1/8 2011 er indsamlet i alt 12.215,75 kr.
og 10 Euro.

Ikon-malerkurset
fortsætter i efteråret

Efter aftale med Kirsten Hansso
n Brøns
fortsætter ikonmalerholdet her
i efteråret
2011. Der er aftalt ikonmaling i Sog
nets Hus
følgende fire mandage kl. 17.00-21
.00: 29/8,
26/9, 31/10 og 28/11. Kurset hen
vender sig
fortrinsvist til øvede, men enkelte
nybegyndere kan optages på holdet.
Tilmelding til Arne Kristiansen, tlf. 46
56 24 15.

Babysalmesang
Tirsdag den 6. september kl. 10.00-10.45 begynder et nyt hold
i babysalmesang. Forløbet varer de følgende 10 tirsdage undtagen
uge 42, hvor der er efterårsferie. Babysalmesang foregår i selve
kirkerummet, og bagefter er der mulighed for at gå over i Sognets
Hus og trække en kop kaffe eller kakao i automaten. Babysalmesang
ledes af sognemedhjælper Trine May Knutzen. Det koster 100 kr. at
gå til babysalmesang.
Du kan tilmelde dig og din baby ved at ringe til Fløng Kirkes Kontor på
tlf. 46 56 27 49 eller sende en e-mail til floeng.sogn@km.dk

Filmklub

Fløng Kirkes Filmklub – hvorfor ikke?
Hvornår var du sidst i biografen?
Indrømmet - jeg kommer der meget sjældent, men det er naturligvis min egen skyld, for TV-kassen
er tættere på. Det er i grunden ærgerligt, for der produceres faktisk
en del gode nordiske film som kontrast til de amerikanske, som TV
flyder over med. Siden 2003 har
Landsforeningen af Menighedsråd årlig uddelt en filmpris - Gabrielprisen - til en film, der har
haft premiere i en dansk biograf,
og som accentuerer kristne værdi-

Af Arne Kristiansen

er. Disse film »går« desværre ofte
ikke så længe i biografen, men er
bestemt værd at se. I 2009 gik prisen til filmen »De usynlige« med
bl.a. Trine Dyrholm i hovedrollen. I 2010 blev det familiefilmen
»Superbror«, der løb med prisen,
og i år blev det filmen »En ganske
rar mand«, der fik den fornemme
kirkelige filmpris. Denne film fik
også Publikumsprisen ved Berlin Internationale Film Festival i
2010. Stadig flere kirker har taget

initiativ til at etablere en filmklub.
Vil du være med til at lede en kommende filmklub i Sognets Hus, så
kontakt mig snarest. Såfremt de
foreliggende planer bliver godkendt af Fløng Menighedsråd
på rådets møde d. 16. august, vil
Fløng Kirkes Filmklub kunne vise
den første film i Sognets Hus i oktober måned. Efter planen vil i alt
4 film blive vist i vinterens løb.

Undersøgelse
Hvad kom der ud af læserundersøgelsen?

Fløng Kirke har henover sommeren gennemført en læserundersøgelse. I alt 26 personer deltog
i læserundersøgelsen, heraf blev
12 undersøgelser gennemført digitalt via Fløng Kirkes hjemmeside. Alle adspurgte svarede, at de
primært fik deres informationer
om aktiviteter i sognet fra kirkebladet (100%), lokalavisen kom
ind på 2. pladsen (76 %), mens
20% hentede deres informationer
fra hjemmesiden. Hovedformålet
med undersøgelsen var at finde
ud af, hvor mange der ønskede en
sms eller en mail forud for et arrangement. 3 personer ønskede
en sms forud for et arrangement

af sognemedhjælper Trine May Knutzen

og 14 ønskede en e-mail. De vil i
den nærmeste fremtid modtage
besked fra Fløng Kirke.
Med hensyn til gudstjenesten
ønskede 36,8% ændringer, men
63,2% svarede nej til ændringer af
gudstjenesten. Til spørgsmålet om
fornyelse af gudstjenesten sagde
50% ja og 50% nej. Hele 95,2%
deltog gerne i den almindelige
gudstjeneste, mens 42,9% svarede, at de gerne deltog i børne/familiegudstjenester. I den digitale
udgave manglede en svarmulighed
til spørgsmålet om »Gudstjenester
jeg gerne deltager i«, nemlig mu-

sikgudstjenester. Dette spørgsmål
findes således kun i papirudgaven.
Af de adspurgte i papirudgaven
svarede 71%, at de gerne deltog i
musikgudstjenester. Den samlede
rapport kan hentes på sognemedhjælperens kontor, hvis man er
særligt interesseret. Redaktionsudvalget vil gerne sige tak til alle,
der deltog i læserundersøgelsen.
Vinderen af den gratis deltagelse
i årets sogneudflugt blev Ragnhild
Sørensen, Hedevej 31, 2640 Hedehusene.

Sognerejse i Paulus’ fodspor
En rejse fra nord til syd, hvor vi kan opleve noget af grundlaget for vor vestlige kultur. Paulus
kom til byen Neapolis (nu Kavala) i år 49 og herfra begyndte hans Europamission. Vi følger
Paulus helt ned til Korinth hvor han opholdt sig den længste tid. Mødet med den græske og
romerske kultur kan bringe os tættere på en fornemmelse af det mod og den kraft, som har båret
Paulus. Interesserede kan forhåndstilmelde sig – (uden bindende tilsagn) til kirkekontoret 46 56 27
49 eller rette spørgsmål til Finn Risum, FRI@km.dk, se yderligere information på www.floengkirke.dk
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Gudstjenester
September

Søndag 4. sept. kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe og sodavand i Sognets
Hus
Tirsdag 6. sept. kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 11. sept. kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 16. oktober kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 23. oktober kl. 11.30 –
bemærk tidspunktet!
18. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen
Søndag 30. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
BUSK familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

Søndag 18. sept. kl. 10.00
November
13. søndag efter Trinitatis
Tirsdag 1. nov. kl. 17.30
Britta Raakjær Vind
Spagettigudstjeneste
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe og auktion i Sognets Hus Finn Risum
Søndag 25. sept. kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe

Oktober
Søndag 2. oktober kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Tirsdag 4. oktober kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 9. oktober kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 6. nov. kl. 10.00
Alle Helgens dag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe

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.

Søndag 13. nov. kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
trine.knutzen@mail.dk
Træffetid: Torsdag kl. 10–11

Søndag 20. nov. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Sjov Søndag, kirkefrokost m.m.

Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 14
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirsdag til fredag
kl. 10–11

Søndag 27. nov. kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind
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Deadline: 20/10-2011.

Kirkelig vejviser

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, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ mobil: 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

