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Læserundersøg
Læserundersøgelse

af næstformand Arne Kristiansen

Kære læser af
»Nyt fra Fløng Kirke«
Fløng Kirke er næsten ikke til
at kende igen. Når Hedevej
efter sommerferien åbnes og
man kommer kørende i retning
mod Fløng, vil kirken fremstå
smuk og majestætisk i landskabet. Lidt til højre herfor ligger
det ny Sognets Hus – et hus,
som borgerne i Fløng Sogn
forhåbentlig får stor glæde af
mange år fremover.
Som modtager af »Nyt fra Fløng
Kirke« har Menighedsrådet ønsket at stille læserne en række
spørgsmål, og vi vil gerne bede
om din oprigtige mening. Besvarelse kan ske anonymt, men
også gerne med navn - besvarelserne vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Spørgeskemaet skal bruges
som inspirationskilde for menighedsrådet for at gøre hjemmeside, kirkeblad og aktiviteterne ud fra Fløng Kirke endnu
bedre.

Menighedsrådet beder om at
få din besvarelse senest 1. juli
2011. Den kan lægges i postkassen ved indgangen til Sognets Hus. Benyt lejligheden til
Engle Service
at gå indenfor og se det nye
Fløng Kirke vil gerne give dig hus, eller kik ind i kirken, der
en ekstra service for at minde er åben i dagtimerne. Besvarelom en særlig gudstjeneste, at se kan også ske elektronisk på
tilmelde dig et særligt arrange- www.floengkirke.dk. Blandt de
ment eller bliver mindet om til- forhåbentlig mange modtagne
melding til spisning. Det er den besvarelser foretages en lodnye sms-service eller mail-ser- trækning. Præmien er gratis
vice, som vi har valgt at kalde deltagelse i årets sogneudflugt.
»Engle Service«. Engle-service
indgår i Fløng Kirkes nye PR
Strategi, og du kan tilmelde
dig på hjemmesiden eller via
læserundersøgelsen.

SMS eller mail
SMS eller mail - hvad foretrækker du?

af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Når fodboldholdet skal samles,
er mange trænere begyndt at
sende en sms ud til spillerne:
Husk kamp på lørdag kl. 13.00
– det er hurtig, god og direkte
kommunikation. Det har vi ladet os inspirere af her i kirken.
Når juniorkonfirmanderne deltager i et arrangement, eller
når et nyt babysalmesangshold
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skal begynde, modtager de en
sms med reminder om tid og
sted, hvis de selv har ønsket det.

et godt redskab til at nå alle i
sognet. Nye tider kræver nye
Vi har valgt at sende en læse- medier, og som kirke må vi følrundersøgelse ud med kirke- ge med i udviklingen og være
bladet, fordi vi er optaget af, offensive. Jeg håber, at du vil
at så mange som muligt bliver spille med …
spurgt direkte, om de ønsker
denne service. Kirkebladet er

Hvorfor døber
Hvorfor døber vi vores børn?

af sognepræst Britta Raakjær Vind

Dåben er:
•E
 n glæde; en tradition;
en anledning til at holde fest.
•G
 uds »ja« til os i
»Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn«.
•G
 uds løfte om
syndernes forladelse
og nåde til det evige liv
• Indstiftet af Jesus, Guds Søn,
for at vi skal høre sammen
med ham.
•A
 t komme med i
et meget stort fællesskab
af alle døbte i verden.
•G
 uds gave til os.
•E
 t sakramente, hvilket vil
sige en hellig handling.
Vi tror, at her er det Gud,
der gør gerningen.
• F orbundet med navngivning,
hvis den sker inden barnet
bliver 6 måneder.

Det er oftest forældrene, der
vælger at bære deres barn til
dåben som lille, så det dermed
bliver sagt højt, at det er Guds
barn, og har Gud som sin Far i
Himlen.
Ved konfirmationen bekræftes
det overfor konfirmanden, at
dåben stadig gælder. Den unge
lærer sin kirke og kristendommen bedre at kende mens man
»går til præst«. For nu er den
lille blevet så stor, at han og

Årets sogneudflugt
onsdag den 21. september.
Nærmere information om tilmelding i næste nummer.

hun skal have lov til at tænke
lidt dybere over troen. Dåbens
løfte gentages, nu hvor konfirmanden selv kan høre og forstå
det.
Det er aldrig for sent at blive
døbt. Uanset alder, kan man
vælge at blive døbt, hvis man
gerne vil. Man bliver medlem
af folkekirken, når man bliver
døbt.

Sæsonens første
sogneeftermiddag

onsdag den 14. septem

ber kl. 14.30
Vi besøger Knud Christia
nsens landbrugsmuseum
i Soderup.

Næsten 25.000 kr. indsamlet
til Folkekirkens Nødhjælp i Fløng
Af indsamlingsleder Arne Kristiansen
Søndag den 13. marts blev igen en festdag i Fløng. 25 indsamlere indbragte i alt 24.734 kr.
til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, der også i år var bestemt for Afrika. Sult og fattigdomsbekæmpelse i flere lande i det sydlige Afrika kræver mange ressourcer, men sammen
med lokale kirker gør Folkekirkens Nødhjælp en virkelig forskel. Der dør fortsat et barn hvert
6. sekund på grund af underernæring, så der er stadig meget at gøre. Derfor - endnu engang
tak til alle, der bidrog til dette flotte resultat.
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Barnedåb
Barnedåb

I Danmark døbes de fleste børn som spæde eller lidt senere. Forældre kan have mange motiver til at lade
deres barn døbe, men fælles for dem er, at de ønsker at gøre det bedste for barnet.

Her ses Mads, der blev døbt
Palmesøndag, med sine faddere

Dåbssamtale
I Fløng aftaler man dato for dåben med kordegnen. Derefter
kontakter forældrene præsten
med henblik på en dåbssamtale, og i denne samtale deltager
som regel begge forældre. Drejer det sig om et større barn,
f.eks. en konfirmand, taler
både konfirmanden og forældrene med præsten. Er det et
lille barn, der skal døbes, skal
man have 3-5 faddere. De forpligter sig til at hjælpe med til,
at barnet bliver opdraget i den
kristne tro. Den fadder, der bærer barnet, kaldes gudmoder/
gudfader. Han eller hun svarer
for barnet på trosbekendelsen.
Ved voksendåb svarer den, der
skal døbes, selv på præstens
spørgsmål.
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Selve dåben
I dag er dåben i folkekirken
ofte blevet til en omfattende
fest for venner og familie, og er
der mange gæster, kan pladsen
i Fløng kirke godt være trang.
Normalt foregår dåben ved en
almindelig gudstjeneste søndag kl. 10. I Fløng finder dåben sted før prædikenen. Man
samles ved døbefonten – mindre børn i kirken inviteres til
at komme frem, så de bedre
kan se. Dåben indledes med
lovprisning, bøn og læsning
af Jesu dåbsbefaling. Efter at
præsten har slået kors over
dåbsbarnet, og har spurgt om
dets navn, svarer gudmoderen/
faderen ja til at barnet skal døbes i den kristne tro, sådan som
trosbekendelsen lyder. Derefter bliver barnet døbt med 3
håndfulde vand i den treenige

Duen på lydhimlen over prædikestolen
er et symbol på Helligånden. Duen viser
sig på himlen, da Jesus bliver døbt.

Guds navn: Faderens, Sønnens
og Helligåndens navn.
Dåbsopfølgende initiativer
Erfaringen viser, at tærsklen
ind til kirkerummet ofte er høj,
når det gælder dåbsfamiliernes
efterfølgende deltagelse i gudstjenesten. Derfor følges dåben
også i Fløng op med børne- og
familiegudstjenester, som kirken inviterer til.

Juniorkonfirmander
I Fløng Kirke kan børn i 3. klasse gå til
»Juniorkonfirmand«. Juniorkonfirmandordningen er en håndsrækning til forældrene
for at oplære børnene i den kristne tro,
som man forpligter sig til ved dåben.

Her ses Emil fra 3.B,
der var juniorkonfirmand i foråret, i
baggrunden Sarah og Søren

Voksendåb
Antallet af voksendåb har været stigende i de senere år.
Voksendåb og barnedåb er én
og samme dåb. Baggrunden
for voksendåb kan f.eks. være,
at forældrene fravalgte dåb af

barnet som lille, og nu ønsker
den voksne at blive døbt. Ved
voksendåb mødes man flere
gange med præsten forud for
dåben, og får dåbsundervisning. I disse år døbes stadig
flere, der fra fjerne egne er

Dåb i Fløng Kirke - Forsidebillede
Palmesøndag blev lille Mads døbt i Fløng Kirke
af sognepræst Finn Risum. Forældrene er
Annette og Nicolaj Lüthje Christensen.
Fotograf: Orla Roed Jensen.

kommet til Danmark, og som
gerne vil være en del af den
danske kirke. Voksendåb hører ligesom barnedåb hjemme i
søndagsgudstjenesten i menigheden, men kan også finde sted
på et andet tidspunkt.

I Fløng Kirke er der dåb næsten
hver søndag. I 2010 var der 45 dåb i kirken,
heraf var de fleste barnedåb, men der
var også en del voksendåb.

Interview

To konfirmander om dåb og konfirmation
af Orla Roed Jensen

I forbindelse med en af de sidste
timer af konfirmationsforberedelsen har »Nyt fra Fløng Kirke«
spurgt to kommende konfirmander om deres syn på dåben og
konfirmationen. Det er Emilie Oldenburg fra Marbjerg og Magnus
Larsen fra Fløng. De er begge fyldt
14 år og begge konfirmeret, når
bladet udkommer - se forsiden.
At konfirmationen har noget
med dåben at gøre, ved de begge.
Emilie: Jeg tror, man på konfirmationsdagen siger Ja til
sin dåb, og jeg vil hellere have,
at jeg er blevet døbt end bare
navngivet – det tæller ikke rigtigt. Nu er det ligesom om, vi
selv svarer.
Magnus: Med dåben er man
ligesom født ind i den kristne
tro, og det er jeg egentlig meget glad for. Det betyder noget
for mig.

Hvad tror I bliver det bedste
ved konfirmationsdagen?
Emilie: Jeg tror nok, det vigtigste er, når man skal sige Ja
i kirken. Det er ligesom det,
man selv kan gøre. Jeg glæder
mig da også til gaverne og festen, men jeg har lidt sommerfugle i maven, og er lidt nervøs
for, hvordan det hele går.
Magnus: Jeg glæder mig rigtig
meget til den dag. Jeg håber
ikke, mine forældre gør mig
pinlig.
Emilie: Jeg skal også holde
takketale, og jeg har aldrig
holdt tale før.
Magnus: Jeg skal nok også
skrive en tale.

snakker man sammen og gør
noget med sine fingre. Jeg har
også lært trosbekendelsen.
Den kunne jeg ikke før. Jeg kan
bedre lide, vi er her i det nye
Sognehus, end i det gamle.
Magnus: Den varme cacao er
det bedste. Vi har også lært
mange, mange salmer, og vi
har lige hørt om Peter, der fornægter Jesus 3 gange.
Begge er enige om, at det værste ved konfirmationsforberedelsen er sent fri fra skole, når
man skal nå til håndbold og
bowling.

Hvad var det bedste ved
konfirmationsforberedelsen?
Emilie: Det er godt, når man
sidder og laver påskehaver. Så
5

Sjov Søndag
Sjovt at være til Sjov Søndag

Søndag den 10. april var der Sjov Søndag i Sognets Hus. Efter familiegudstjenesten kom Tante Andante
med hendes to hjælpere: Andreas og Andantus.
Jongløren Andreas
kunne balancere med
en stol på hagen

»Tante Andante er gammel og grå. Tante Andante
har rynker...«. Armene var oppe til sangen.
Fotograf: Kaj Jørgensen.

I den efterfølgende workshop
kunne man lære at jonglere med 2 og 3 bolde

Et nyt hold med Juniorkonfirmander fra den kommende
3. A på Fløng Skole begynder torsdag den 8. september.
Den kommende 3. B begynder efter juleferien.
Næste gang der er Sjov Søndag er søndag den 20. november.
Sjov Søndag er for alle børn i sognet.

Vejkirker
Fløng Kirke er på menighedsrådets initiativ blevet »vejkirke«.
Det vil sige, at kirken er åben for besøgende fra
april til september 2011 i dagtimerne:
Tirsdag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-13
medmindre graveren ikke er tilstede.
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Formanden
Formandens Hjørne

Vores personale har altid fået
megen ros for deres empati
og praktiske arbejde. Det kan
vi alle glæde os over. Velholdt
kirke og kirkegård og fin service på kontoret. Der ydes en
fin betjening til arrangementer
i det smukke nye Sognets Hus.

Af Inge Jacobsen,
formand for Fløng Menighedsråd

Det gælder for åbningstider for
kirkekontoret og de opgaver
menighedsrådet ønsker at de
enkelte medarbejdere fremadrettet skal varetage.

Dette vil selvfølgelig blive drøfNu er Regulativerne for per- tet på menighedsrådsmøderne
sonalegruppen imidlertid op- og i samarbejde med medarbejhævet, og menighedsrådet har derne. Samarbejde gælder også
mulighed for at ændre på ar- på tværs af sognene. For mig
er det en hel selvfølgelig ting.
bejdsopgaver og service.
Det vil være inspirerende, flek-

sibelt og ressourcebesparende.
Det vil give mulighed for, at
den enkelte kirke kan fremstå
med en klarere profil.
Jeg ser frem til, at vi fortsat kan
glæde os over et godt personale
og finde løsninger på opgaverne således, at vi får mest mulig
kirke for pengene. Jeg vil fortsat arbejde for samarbejde sognene imellem både lokalt og i
Høje – Taastrup Provsti.

Ikonudstilling en succes
Ikonudstillingen i Sognets Hus sluttede Skærtorsdag med mange besøgende. I udstillingens
forløb, fortalte udstillerne, at man ikke maler,
men man »skriver« en ikon.
Forklaringen er, at en ikon er en afskrift efter
helt bestemte forbilleder.

Hvad er »rigtig« kirkekaffe?
Den første søndag i måneden - eller den første helligdag i måneden - er der »rigtig« kirkekaffe.
Og hvad er så rigtig kirkekaffe? Det er kaffe, der er brygget på malede og ristede kaffebønner
på en kaffemaskine i det nye køkken.
Den »rigtige« kirkekaffe serveres i Store Sal, hvor den nydes af »rigtige« kaffekopper af
porcelæn. Samtidig er der mulighed for at stille spørgsmål til præsten om dagens prædiken.
Kaffemaskinen i foyeren bliver derfor lukket den første søndag i
måneden. Alle de andre søndage kan man til gengæld få en snak
med de andre kirkegængere og en kop kaffe fra kaffeautomaten,
hvor der er åbent i Sognets Hus.
Der er »rigtig« kirkekaffe følgende søn - og helligdage: Torsdag
den 2. juni, søndag den 3. juli og søndag den 7. august.
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Gudstjenester

Juni

Torsdag 2. juni kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
ved Provst Birgit Hasselager,
Søborg ved Gribskov.
Kirkekaffe
Søndag 5. juni kl. 10.00
6. søn. efter påske
Finn Risum
Søndag 12. juni kl. 10.00
Pinsedag
Festgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Mandag 13. juni kl. 10.00
2. pinsedag
Britta Raakjær Vind
Søndag 19. juni kl. 10.00
Trinitatis søndag
Britta Raakjær Vind
Søndag 26. juni kl. 10.00
1. søn. efter trinitatis
Finn Risum
Prædikant: Mikela Risum

Juli
Søndag 3. juli kl. 10.00
2. søn. efter trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag 10. juli kl. 10.00
3. søn. efter trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 17. juli kl. 10.00
4. søn. efter trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 24. juli kl. 19.00
- Bemærk: Aftengudstjeneste!
5. søn. efter trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen
Søndag 31. juli kl. 9.00
6. søn. efter trinitatis
Morgengudstjeneste uden
nadver Lisbeth Rasmussen

August
Søndag 7. august kl. 11.30
- Bemærk tidspunktet!
7. søn. efter trinitatis
Rebecca Rudd
Kirkekaffe
Søndag 14. august kl. 11.30
- Bemærk tidspunktet!
8. søn. efter trinitatis
Tove Villarsen
Søndag 21. august kl. 10.00
9. søn. efter trinitatis
Finn Risum
Søndag 28. august kl. 10.00
10. søn. efter trinitatis
Britta Raakjær Vind
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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, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ mobil: 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

