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Studieorlov
Britta Raakjær Vind

holder 3 måneders studieorlov

Jeg har søgt om og fået bevilget studieorlov i 3 måneder af
Biskoppen over Helsingør Stift
Lise-Lotte Rebel. Det betyder,
at jeg fra den 1. september til
den 30. november har tjenestefrihed fra arbejdet som sognepræst i Fløng. Der er i denne
periode ansat en vikar for mig:
Lotte Høst Hansen.
Jeg skal bruge min orlov til at
vedligeholde og øge min teologiske viden, og jeg glæder mig
til at fordybe mig i den store
stak bøger, som ligger og venter på mig. Forholdet mellem

Af sognepræst
Britta Raakjær Vind

kristendom og billedsprog er
det overordnede tema for mine
studier.
I min almindelige hverdag som
sognepræst i Fløng, har jeg som
regel travlt med alle de mange
løbende opgaver, som en præst
skal tage sig af: dåb, bryllup og
begravelser, gudstjenester og
konfirmander, samtaler med
mennesker, møder og aktiviteter og menighedsrådsarbejdet.
Derfor kan det være svært at
finde tid og ro til at fordybe sig i
det, som er substansen og selve

grundlaget for kirkens arbejde.
Som præst er det nødvendigt at
man dykker ned i kristendommen til det klare grundvand, så
man fortsat kan øse af kilden i
sin forkyndelse. Jeg håber, at
min orlov vil give mig megen
inspiration så den også bliver
til gavn for arbejdet med prædikener, taler, undervisning og
tilrettelæggelse af gudstjenester. Jeg vil være tilbage igen
som sognepræst i Fløng den 1.
december.

Præstevikar
Præstevikar i Fløng Kirke

Mit navn er
Lotte Høst
Hansen, og
jeg skal vikariere hos jer i Fløng Kirke i
september, oktober og november.

Jeg blev præst i 2008 og har siden da vikarieret i by og på land
- blandt andet i Rønnevang
Kirke i Taastrup, som I jo er i
provsti med.
Privat er jeg gift med Thomas.
Han er senior kommunikations-

konsulent i Danske Bank, og vi
bor i Charlottenlund. Jeg ser
frem til at blive en del af jeres
kirkeliv, og jeg glæder mig til at
møde jer i kirken i løbet af efteråret.
Bedste hilsener
Lotte Høst Hansen

Gudstjenester med plads til fordybelse
høstgudstjeneste
Søndag den 23. september kl. 10.00 ved Lotte Høst Hansen
Kirken vil være smukt pyntet, og alle børn er velkomne til at bære frugt og grønt ind i kirken
ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten auktion og kirkekaffe i Sognets Hus.
ALLE HELGENS DAG
Søndag den 4. november kl. 10.00 ved Lotte Høst Hansen
Hvor navnene på de døde i årets løb læses op.
MUSIKGUDSTJENESTEN »DE NI LÆSNINGER«
Onsdag den 5. december kl. 19.00
Kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
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Menighedsrådsvalg 2012
Der skal vælges nye menighedsråd i sognene i Høje Taastrup Provsti.
Valget finder sted tirsdag den 13. november 2012.
Derfor inviterer Fløng Menighedsråd alle interesserede til:
Orienteringsmøde i Sognet Hus tirsdag den 11. september kl. 19.00
Aftenens program:
1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
I Fløng Sogn er der tradition for aftalevalg, hvorefter kandidaterne bliver valgt på et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet, hvilket bliver det reelle valg. I forlængelse af orienteringsmødet vil der derfor - om de fremmødte måtte ønske det - være mulighed for at afholde et
opstillingsmøde med følgende dagsorden:
1. Fastlæggelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beslutning om valgform og valg af kandidater og stedfortrædere til en fællesliste til 		
		Fløng Menighedsråd
5. Valg af mindst 5 og højst 15 stillere
6. Bemyndigelse af stillerne
7. Eventuelt
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2012 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til
valgbestyrelsen i de enkelte sogne.
Med venlig hilsen Valgbestyrelsen for Fløng sogn,
Lars Poulsen, formand for valgbestyrelsen

Velkommen til det årlige Menighedsmøde
tirsdag 23. oktober kl. 19.00
Den kirkelige lovgivning (§41 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd)
pålægger alle menighedsråd (MR) en gang om året at afholde et offentligt
møde, hvor MR »redegør for sidste års regnskab og det kommende års
budget. MR aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og
Af Inge Jacobsen
,
orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år«.
formand for Fløn
g
Det er ved denne lejlighed, at der er mulighed for taleret overfor MR og du
Menighedsråd
kan stille spørgsmål om alle kirkelige opgaver. Her har du mulighed for at
komme med forslag til de nye medlemmer i MR, som formentlig bliver valgt på
orienterings- og opstillingsmødet den 11. september (se ovenfor). Benyt denne enestående lejlighed til at øve direkte indflydelse på den kirkelige ledelse i Fløng Sogn.
Nærmere om aftenens program vil blive meddelt i Lokalavisen samt på kirkens hjemmeside.
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Sjovt at synge
»Det er sjovt at synge i kor«

Sara og Rikke var til landsstævne i Ålborg

Sara og Rikke Enghoff Jensen
på 16 og 13 år er søskende og
medlemmer af Fløng Kirkes
Ungdomskor tillige med 5 andre piger. Det har de været i
henholdsvis 6 og 4 år, hvor de
startede med Korskolen, så
Spirekoret og nu altså Ungdomskoret.
- Det er sjovt at synge i kor, og
så lærer men selvfølgelig en hel
masse ting, siger de to søstre.
- Der var mange fra min klasse,
der startede samtidig, fortæller
Sara, og så er jeg bare hængt ved,
fordi jeg godt kan li’ det. - Og jeg
var misundelig på min søster, fordi hun måtte, og jeg ikke måtte,
tilføjer Rikke. - Ha! siger Sara.
Pigerne er til prøve i koret en
gang om ugen, og så synger de
til gudstjenesten i Fløng Kirke
ca. hver anden søndag samt en
del til påske og jul. De modta-

Sara tv. og
Rikke th.

Af Orla Roed Jensen

ger et mindre beløb i lommepenge, afhængig af hvor mange
gange, de har medvirket, samt
hvor gamle de er, og hvor længe
de har været med i koret.
Både Sara og Rikke har altid
godt kunnet lide at synge. - Vi
har været FDFere i flere år, og der
bliver der jo sunget en del, siger
de.
En helt speciel oplevelse
Først i juli måned deltog Sara
og Rikke sammen med organist og korleder Carl Viggo
Jespersen i landsstævnet for
folkekirkens ungdomskor i Ålborg. Og det blev en helt speciel oplevelse for de to at synge
i kor sammen med 600 andre
ungdomskorsangere fra hele
landet, fortæller pigerne.

De overnattede på skoler og
spiste og øvede på Pædagogisk
Seminarium i Ålborg, hvor der
var gode faciliteter og hvor de
lærte hinanden godt at kende.
- Det er svært at synge, når man
er så mange, siger Sara. - Vi var
delt op i 6 korgrupper med hver
sin korleder og dirigent, og vi
var 70 i vores gruppe, som var
en mere klassisk gruppe. Vi sang
både sange, vi kendte og en enkelt, vi ikke havde hørt om før
»Underlige Aftenlufte«.
Om søndagen var deltagerne
fordelt på 25 kirker i omegnen,
hvor de sang til gudstjenesten,
og om mandagen var der kirkekoncert i Vor Frue Kirke og i
Markuskirken.
- Efter at have øvet et par dage,
hvilket var lige i underkanten,
mener pigerne, - sluttede stævnet med en stor afslutningskoncert på Nordkraft, hvor storgrupperne sang hver for sig, og vi
sluttede med et par fællessange.
Koncerten havde titlen »Syng for
livet - den levende gudstjeneste«.
- Det var ret spændende, og det
gik fint nok. Det var bestemt en
rigtig, rigtig god oplevelse at synge så mange sammen og at opleve
fællesskabet. Noget andet end at
stå og synge 7 mennesker i Fløng
Kirke, siger Sara. - Og, tilføjer
Rikke, - med så mange gør det jo
ikke så meget, om én ikke rammer
en tone.
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Årsprogram
Årsprogram

Sogneudflugt til Sorø Klosterkirke
onsdag 19. september

Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Sognets Hus kl. 9.00, hvorefter Vi kører mod Sorø med
kaffepause i skoven ved Krebshuset lige udenfor Sorø. Efter pausen fortsætter bussen til Sorø
Klosterkirke med forventet ankomst kl. 11.00, hvor der vil være rundvisning.
Rundvisningen forventes at slutte kl. 12.00, hvorefter der er planlagt et kort besøg i B.S. Ingemanns Mindestuer. Frokostbuffeten indtages på Restaurant Tee-stedet kl. 13.00, hvor øl/vand
er for egen regning. Efter frokosten kan deltagerne nyde en kop kaffe i de smukke omgivelser.
Tee-stedet er beliggende i Suserup ved en fredet skov nær golfbaner. Hjemkørsel kl. 15.00 med
forventet ankomst i Fløng kl. 16.30.
Tilmelding: Salget af billetter indledes onsdag den 5. september kl. 13.30 forud for sogneeftermiddagen, der finder sted kl. 14.30. Derefter kan billetter købes i kirkekontorets åbningstid kl. 10-12 frem
til 12. september, som er sidste frist for tilmelding. Man skal møde personligt op og hente sine billetter,
eller aftale med en god ven/veninde, at han/hun køber billetterne. Turprisen er 175 kr.

Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
5. september: Fhv. sognepræst ved Fløng Kirke Jørgen Bruun om Martin Jensens roman: »Den første
sten«: »Den første sten« af forfatteren Martin Jensen, er en både spændende og velskrevet roman om livet i et
sogn - og i særdeleshed når det gælder sognets menighedsråd og dets medlemmer. Desuden er bogen aktuel, ikke
mindst i et år hvor der skal være valg til alle landets menighedsråd. En enkelt begivenhed bevirker et helt uventet
hændelsesforløb hvor der sættes skarpt fokus på hvem og hvad det egentlig er, der styrer og styres efter i Folkekirken.
3. oktober: Forfatter Egon Clausen »Regnebrættet – erindringer fra Ribe«. »Kom hjerte, tag
dit regnebræt«, sådan skrev salmedigteren Hans Adolph Brorson, der var biskop i Ribe. Forfatteren
Egon Clausen har også en baggrund i Ribe, og gennem en række bøger har han skildret sin opvækst,
uddannelse og levnedsløb. Han er født på en hedegård i et indremissionsk sogn i Vestjylland, er uddannet som lærer og har i mange år været programmedarbejder på P1 i Danmarks Radio. I bogen
Regnebrættet søger Egon Clausen at gøre sit livs regnskab op. I dette foredrag vil han fortælle om
sin opvækst og den betydning den har haft for hans senere liv og virke.
7. november: Konsulent, cand. psyk. Inger Cherka, Blå Kors: Næstehjælp - hvad er det?
Omkring 122.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer, det er næsten to børn i hver skoleklasse. Derfor tager Blå Kors Danmark i efteråret 2012 på besøg i kirker og menigheder, der vil høre om børnenes
problemer, og hvad I kan gøre for at hjælpe dem.
12. december: 	Dorte Røssell: »En helt forkert jul«.
28. december: 	Julefest i Sognets Hus kl. 14.00 med musikalsk underholdning
		
af Bente og Erik Harbo.
9. januar:
»Den hellige Birgitta af Vadstena« ved fhv. seminarielektor Henning Nørhøj.
13. februar:
Peter Andersen, Grønholt Kirke: Om passionsspillene i Oberammergau 		
deres udvikling og historie.
6. marts:
Martin Herbst: »Mit livs omvej«
10. april:
Asger Baunsbak Jensen: »Kunsten at være gammel«.
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Højskoleaften
5 Højskoleaftner i Sognets Hus

Tema for årets højskoleaftner er: Kristendommen under forvandling. Har kristendommen stadig
indflydelse på os danskere? Som noget nyt skal man i år selv medbringe tallerkener, bestik og glas.
Gennem fem foredrag vil vi sætte fokus på forbindelsen mellem kirkens og menneskers hverdag før og
nu. Når det folkelige fællesskab forandrer sig, vil det kristne fællesskab også antage nye former. For 100
år siden var de kristne fællesskaber mere praktisk-socialt orienterede end vi ofte går og tror. Hvordan ser
de ud i dag? Hvad kan slå bro mellem det folkelige og det kristelige? Er det muligt at være kristen i det
daglige, og betyder næstekærlighed og omsorg noget i denne sammenhæng?
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.
Onsdag 26. september kl. 19.00: Forfatter, journalist og foredragsholder Pia
Fris Laneth: Respekt! Om kristne filantroper og frivilligt socialt arbejde. Pia Fris
Laneth fortæller den utrolige historie om den gang Indre Mission sendte studenten
ind i Københavns fattigkvarterer for at møde arbejderen og ændre verden. Missionen
foregreb den moderne velfærdsstat, og næsten alt socialt reformarbejde i slutningen af
1800-tallet og i 1900-tallets første årtier, blev sat i gang af mennesker, der var inspireret af Københavns Indre Mission.
Tirsdag 30. oktober kl. 19.00: Leder af Grundtvig-Akademiet & redaktør Birgitte
Stoklund Larsen: Menneskesyn? Er det noget, vi bruger? Nogle praktisk-grundtvigske
sonderinger omkring nogle af de store spørgsmål - om mennesket med ét ben i historiens
muld og ét ben i projektsamfundet. Indkaldt som vidner - in absentia - er Lars von Trier,
George Clooney og N.F.S. Grundtvig.
Onsdag 16. januar 2013: Dr. teol. og professor emeritus Viggo Mortensen:
Fra firhjulskristne til fejringskristne. De folkelige og kirkelige fællesskaber under forvandling.
Tirsdag 5. februar: Entertainer, programvært på P2 og forfatter Lotte Heise:
Næstekærlighed og menneskelighed.
Onsdag 13. marts: Forlagsredaktør Jeanne Dalgaard: Sin næstes lykkes smed.

Kom og syng med - i Sognets Hus
I efteråret 2012 samles alle, der godt kan lide at synge følgende dage:
Mandage kl. 14.30 - 16.00: 10. september, 8. oktober, 12. november, 10. december.
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Koncerter

Koncerter i Fløng Kirke - foregår søndage kl. 15.00
Søndag 4. november: ADAM ØRVAD – solo accordeon*

Adam Ørvad er en af de førende accordeonister i sin generation. Han er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikonservatorium med debutkoncert i 2005 og har etableret sig på mange
forskellige områder i musiklivet, som solist og kammermusiker. Adam Ørvad har et stort og varieret solorepertoire spændende fra barok til musik skrevet indenfor de sidste få år.
Koncertprogrammet kan indeholde alt - lige fra nogle af musikhistoriens kendteste mesterværker, over hovedværkerne
i de sidste 50 års accordeonmusik - til helt nye værker tilegnet
Adam Ørvad.
En solokoncert er en farverig og afvekslende oplevelse, typisk hvor større og mindre værker, gerne fra mange
forskellige tider og steder, belyser hinanden og skaber en helhed.
*) Accordeon er den skandinaviske fagbetegnelse for en harmonika med melodibas.
Søndag den 3. februar 2013 kl. 15.00: Ensemblet Per Passione
Søndag den 13. januar 2013 kl. 15.00: Kinky Kapelle – Nytårskoncert i Sognets Hus
Søndag den 10. marts 3013 kl. 15.00: Trio Klezmer
Koncerterne er gratis, men støt gerne Fløng Kirkes Ydre Missions Projekt.

Ydre Missions projekt
Sammen med Danmission er Fløng Kirke med til at hjælpe op mod 2000 aidsramte familier.
Fra 1. august 2009 til 1. juli 2012 er indsamlet i alt: 18.237,75 kr.
Næstformand Arne Kristiansen retter en stor tak til alle, der har støttet Danmission i Tanzania.
Hvordan de indsamlede midler kommer til gavn, kan du læse om i næste kirkeblad.

Velkommen i Fløng Kirkes Filmklub
Af næstformand Arne Kristiansen
Filmaftenerne fortsætter her i efteråret med en månedlig film i Sognets Hus første gang mandag d. 3. september kl. 19.00.
De øvrige filmaftener er 1. oktober, 5. november, og 3. december.
Filmklubbens formål er at vise kvalitetsfilm med gode etiske, sociale, kunstneriske og kristne værdier. I filmklubben vælges også film, der giver udfordringer som menneske
og som kristen. En filmaften starter kl. 19 med en kort introduktion til filmen, som herefter vises
på storskærm. Efter forevisningen diskuterer vi filmen over et let traktement. Medlemskab og
forevisningen er gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet.
Nærmere oplysning om de enkelte film og medlemskab i øvrigt gives meget gerne af Bente Justesen,
4656 1723, eller Arne Kristiansen, 4656 2415. 							
Se også Fløng Kirkes hjemmeside, Aktiviteter - Fløng Kirkes Filmklub.
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Børn & Unge
Børn & Unge

Babysalmesang
Hvis din baby er mellem 3 og 10
måneder har du mulighed for at gå
til babysalmesang i Fløng Kirke.
Et nyt hold begynder
tirsdag den 4. september 		
kl. 10.00 i Fløng Kirke.
Tilmelding til Fløng Kirkes 		
Kontor tlf. 46 56 27 49

Særlige gudstjenester for børnefamilier
Spagettigudstjenester i Fløng Kirke
Der er spagettigudstjenester tirsdage 11. september, 9. oktober og 13. 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 senest mandagen forinden kl. 10-12.
Søndag den 28. oktober kl. 10.00 B.U.S.K.- familiegudstjeneste i Fløng Kirke
Forkortelsen B.U.S.K. står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Det er en særlig gudstjeneste, der er opstået på initiativ af de frivillige ungdomsorganisationer.
Sjov Søndag den 18. november begynder med
familiegudstjeneste i Fløng Kirke kl. 10.00,
derefter er der spisning og besøg af Kompagni B
fra Det Kgl. Teaters balletskole.
Deltag i spisningen efterfulgt af forestilling og workshop med Kompagni B kl. 11.15 - 13.00 for: 25 kr. for
voksne og 10 kr. for børn. Øl kan købes for 10 kr. og
et glas sodavand for 5 kr.
Tilmelding til: sognemedhjaelper@floengkirke.dk
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Ændringer
Om ændringerne af klassetrin
for konfirmation til 8. klasse

Fra efteråret 2014 vil man først
blive konfirmeret, når man går
i 8. klasse. Herefter vil de unge
mennesker i Fløng blive konfirmeret på samme klassetrin som
de andre, der skal konfirmeres
her i kommunen. Det er en ændring, som skal forberedes i god
tid, for den berører alle de familier der står for at planlægge
konfirmationsfest. Derfor har
vi allerede informeret om ændringen siden marts måned,
og den vil løbende blive omtalt
her i bladet og på Fløng kirkes
hjemmeside. Bemærk derfor:
De nuværende elever i 6. klasse
skal ikke gå til præst fra efteråret 2013, men først fra efteråret 2014.

I de senere år har flere og flere
kirker i Hovedstadsområdet
flyttet konfirmationen til 8.
klassetrin, så dette er nu det
mest almindelige. Ændringen
anbefales af de fleste religionspædagoger. Pubertetsalderen
påvirker typisk drenge og piger
i 7. klasse således at evnen til
at koncentrere sig bliver nedsat
midlertidigt. Mange af de unge
er endnu ikke begyndt at tænke
abstrakt, hvilket kan gøre det
svært at reflektere over trosspørgsmål. Det kan også ligge
fjernt for mange unge i 7. klasse, at forstå en fortælling billedligt eller symbolsk. Derfor er
det mere hensigtsmæssigt at gå
til præst, når man er blevet et
år ældre.

Konfirmation er meget mere
end selve
festen! Det
opdager
man, når
man begynder at
gå til præst. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man får så
meget ud af undervisningen
som muligt. Fra Fløng Kirke vil
vi fortsat holde fast i det gode
samarbejde, vi har med Fløng
Skole, således at undervisningen i Sognets Hus også fremover vil ligge inden for skoletiden.
Sognepræsterne Britta Raakjær
Vind og Finn Risum

Juniorklub
Alle tidligere juniorkonfirmander, der går i 4., 5. eller
6. klasse på Fløng Skole har
mulighed for at være med i
en Juniorklub.
Det foregår lige efter skoletid hver mandag.
Vi begynder mandag den
10. september og slutter
sæsonen 11. marts 2013.

Juniorkonfirmander 2012 - 2013
Et nyt forløb med børn fra 3. A på Fløng Skole begynder torsdag den 6. september kl. 13.50 – 15.20. I år med et spændende nyt materiale, der hedder »Min Minikatekismus - kristendom fra top til tå«. I januar måned begynder et hold med børn
fra 3. B på det samme forløb, hvor kroppen er i fokus.

Hvis du har nogle gode
ideer, er du er selv med til
at bestemme, hvad der skal
foregå i klubben.
Juniorklubben inviteres til
at deltage i alle sæsonens
familiegudstjenester.
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Formanden
Formandens Hjørne: Kirke til tiden

Folkekirkens opgaver er først
og fremmest at forkynde det
kristne budskab.

Skal folkekirken måles ved den
”produktivitet”, som andre offentlige institioner bedømmes
på, vil resultatet være bekymrende. En institution som folkekirken har ligesom alle andre
i samfundet en forpligtigelse til
at holde hus med ressourcerne i
en krisetid.
I løbet af sommeren har kirkerne i Høje Taastrup Provsti
mærket en nedgang af menigheden til højmesserne.

For at sommerferieplanen for
præster og kirkebetjening kan
hænge sammen, har der været
højmesse på tidlige og senere
tidspunkter end sædvanligt
kl. 10.00. Det kan derfor overvejes, om kirkerne i provstiet
samler sig i grupper, således at
højmessen forbliver kl. 10.00 men på skift i kirkerne.

Herved kan det faste tidspunkt
for højmesse fastholdes, og ferierne for ansatte i kirkerne kan
afholdes inden for en tre ugers
periode og uden vikardækning.

Efterår med »Niceville«

Af Inge Jacobsen, formand for
Fløng Menighedsråd

Det er at holde hus med ressourcerne.
Dette kan være emne for det
nyvalgte menighedsråd 2013.
Har det interesse, så deltag ved
orienteringsmøde/valgmødet
den 11. september kl. 19.00
i Sognets Hus.

Læsehesten

Litteraturkredsen begynder onsdag
den 19. september kl. 19.30 i Sognets Hus.

»Læsehesten« er en læsegruppe, der mødes i
Sognets Hus den 3. mandag i måneden fra kl.
16.15 - 17.45. Kontaktperson Anne Marie Ørving tlf. 40 40 64 81

Kathryn Stocketts roman »Niceville«
er på programmet. Følgende møder
er 17. oktober og 21. november.

Torsdagscaféen

Nærmere oplysninger ved henvendelse til Bente
Gormsen, tlf. 46 56 09 61

I september måned åbner caféen med hyggeligt samvær og snak hver torsdag fra kl.
10.00 - 12.00.

Ikon-malerkurset fortsætter i efteråret
Efter aftale med Kirsten Hansson Brøns fortsætter ikonmalerholdet her i efteråret 2012. Der er
aftalt ikonmaling i Sognets Hus følgende tre mandage kl. 17.00 - 21.00: 24. sept., 29. okt. og 26.
nov. Kurset henvender sig fortrinsvist til øvede, men enkelte nybegyndere kan optages på holdet.
Tilmelding til Arne Kristiansen, tlf. 46 56 24 15
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Sognerejse 2013
Sognerejse i 2013:
»I Arns fodspor - en rejse i Västergötlands
rige natur og kultur«

Møde- og Aktivitetsudvalget
under Fløng Menighedsråd har
nedsat et »rejsehold«. Rejseholdet består af initiativtager
Fritz Ole Jensenius, medlem af
MR Preben Stub, sognepræst
Britta Raakjær Vind og sognemedhjælper Trine May Knutzen. »Rejseholdet« vil forberede
en sognerejse i slutningen af
august 2013. Rejsen går i romanpersonen Arns fodspor til
Västergötland, som er landet
mellem Sveriges to største søer:
Vänern og Vättern og med de to
højdedrag: Kinnekullen og Billingen. Vi vil også besøge byen
Vadstena på østbredden af Vättern, som er kendt for sin forbindelse til Den hellige Birgitta.
Arn er hovedperson i Jan Guil-

lous romantrilogi fra korstogstiden, som også er blevet filmatisert.
Romanerne er udkommet på
forlaget Modtryk, og kan
stærkt anbefales! De hedder:
Vejen til Jerusalem, Tempelridderen og Riget ved vejens ende.
Der er planlagt to foredrag,
som vil kunne høres som forberedelse til turen. Men enhver
vil kunne have glæde af at høre
dem, også selvom man ikke vil
deltage i rejsen. Således vil der
være foredrag ved fhv. seminarielektor Henning Nørhøj ved
Sogneeftermiddagen den 9. januar om Den hellige Birgitta af
Vadstena.
Den første Arn film vises mandag 19/11 kl. 19.00 i Store Sal.

em er manden
Relief i Forshem. Hv
el? Vi kalder ham
med hammer og mejs
. Måske en af»Forshemsmästeren«
n Magnusson?
bildning af selveste Ar

Der er også planlagt en særlig
sogneaften den 3. april 2013:
I Arns fodspor. Om den tidlige
middelalder i Sverige, med en af
Danmarks førende middelaldereksperter Brian McGuire.
Nærmere information om sognerejsen følger i de kommende kirkeblade!

Kristendom
Kristendom for voksne

Af sognepræst Maria Rosted Smith, Taastrup Nykirke

Sidste sæson indbød Høje Taastrup Provsti til undervisning
og debat om kristendommens
centrale temaer. Det blev til ni
spændende og hyggelige aftener
med livlig snak omkring bordene.
Også denne sæson åbnes dørene
rundt omkring i provstiets kirker
til oplæg og debat. Denne gang
skal det handle om Kristendommens store ord.
Den kristne tradition er rig,
fantasifuld og mærkværdig. Og
den griber ind i vores tilværelse
og dagligdag på måder, som vi
ofte slet ikke har blik for. Den
taler med store ord, gamle og
gevaldige ord: Skabelse, Nåde,
Skyld, Håb, Løfte, Fællesskab,

Død, Lov, Kærlighed. Kristendommens store ord hvælver
sig over os og lægger sig under
os. De er bærende i vores liv og
i vores forhold til hinanden.
De er ganske enkelt ikke til at
komme uden om.
I løbet af 8 aftener vil vi prøve at
komme bagom og omkring de
store ord og samtidig også vores
forhold til tro, til Gud og mennesker, vores liv og vores plads i
verden. Kristendom for voksne
tilbydes af Høje Taastrup Provsti til alle voksne, der har lyst
til at vide mere om kristendommen og ønsker at udforske og
tale om livets større spørgsmål.
Gennem oplæg og debat invite-

res og udfordres deltagerne til
at tænke over gudsopfattelse
og livsforståelse. Der er ingen
krav eller forventninger om,
at man skal være have været
med før, kristen, troende eller specielt vidende. Kristendom for voksne er et samarbejde mellem præster i Høje
Taastrup Provsti, og finder
sted i provstiets sogne. Nærmere oplysning om tid og sted
er udsendt i en folder, der kan
downloades fra kirkens hjemmeside eller hentes i Foyeren
i Sognets Hus.
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Gudstjenester
September

Søndag 2. september kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 9. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe
Tirsdag 11. september kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 16. september kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst
Kirkekaffe
Søndag 23. september kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe og auktion
Søndag 30. september kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen

Oktober

Søndag 7. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Tirsdag 9. oktober kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum

Søndag 14. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen
Søndag 21. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen
Søndag 28. oktober kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Finn Risum. BUSK Familiegudstj.
Kirkekaffe og sodavand

November

Søndag 4. november kl. 10.00
Alle Helgens dag
Lotte Høst Hansen
Kirkekaffe
Søndag 11. november kl. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Lotte Høst Hansen
Tirsdag 13. november kl. 17.30
Spagettigudstj. Finn Risum
Søndag 18. november kl. 10.00
24. Søndag efter Trinitatis
Familiegudstj. Finn Risum
Sjov Søndag med spisning og
workshop
Søndag 25. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Lotte Høst Hansen
Søndag 2. december kl. 10.00
1. søndag i advent
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
kontortid: man. tirs. tors. og fre. 10-12
torsdag tillige 16-18. Onsdag lukket.
Sognepræst, kbf.
Britta Raakjær Vind
Duekær 8, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 31 47 · bkv@km.dk
Orlov 1/9 – 30/11, 2012.
Vikar for sognepræsten: Lotte Høst
Hansen. Se hjemmeside eller henv. på
kirkekontoret for telefonnummer.
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 tirs. og tors.
kl. 11-12, samt efter aftale.
Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus
undtagen ons.
Graver Lisbet Jensen
Graverkontoret, Fløng Byvej 16
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst: Tirs. til fre. 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
tlf. 23 30 34 16 · ie@c.dk
p.t. skal post til formanden sendes
til: Kirkekontoret, Fløng Byvej 16,
2640 Hedehusene
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

