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Salmen
Salmen til Fløng

Af Orla Roed Jensen

1. Du, som har himlenes
himle i eje,
- stjerner er blomster,
der aldrig går ud fødtes i stalden med krybben
som leje,
afmægtig blev du,
almægtige Gud.

Johannes Johansen i 1996, samme år som han fratræder. Efter
pensioneringen flyttede han tilbage til Svendborg, hvor han havde sit første embede.
Den store, danske salmedigter
Johannes Johansen døde den
21.februar 86 år gammel.
Som biskop over Helsingør Stift
har Johannes Johannsen flere
gange holdt gudstjeneste i Fløng
Kirke. Han trådte bl.a. til og
holdt et par julegudstjenester, da
vi i en periode stod uden præst.
Efter sin afgang deltog Johannes
Johansen i festlighederne ved
Fløng Kirkes 850 års jubilæum
i august 2000, hvor han til festgudstjenesten havde skrevet følgende salme:

2. Dog så vi glimt
af din herligheds vælde:
syge blev raske,
og døde fik liv.
Skabelsesordet
ej lider af ælde,
stadigvæk høres
dit mægtige ”bliv”.
3. Ydmyg af hjertet
og kraftig i ånden
bor du i huse af stene og ler,
fæstnet til klippen
og formet af hånden,
Herre, hør læber,
der stammende be’r!
4. Frugten er ikke at finde,
ak nej da,
af dine gerningers
godhed mod os.
Som i de byer Korázin,
Betsajda
byder vi godhedens
gerninger trods.
5. Ikke dig værd,
men vi, Herre, bekender,
at vi kan slet ikke

undvære dig.
Omvend dit ve med
velsignende hænder,
før du os blinde,
der ikke ved vej.
6. Knus du vort hovmod, forløs os
fra skammen.
Giv os dit eget,
dit fribårne mod.
Sig til vor stammende bøn, Herre,
amen.
Hør du os utro og
vær du os god.
7. Herre, vi ved,
uden dig er vi intet,
huset er tomt,
bare stene og ler.
Hele vor fæstning
er spaltet og splintet,
når din retfærdighed
kun mod os sker.
8. Herre, du ved,
at den kirke, vi bygger,
ude i regnskyl
og stormene faldt.
Vær du vor klippe,
der alting betrygger.
Når vi forgår, Gud,
da vær du vort alt.
Jfr. Matt.11,16-24
Johannes Johansen
Tilegnet Fløng kirke i 850-året den
27. august 2000Bemærk dette!
Mel.: Himlene, Herre,
fortælle din ære

Sogneudflugt
I år finder sogneudflugten sted onsdag den 19. september.
Så du kan godt sætte kryds i kalenderen.
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Bed i fred og ro i Fløng Kirke
I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye - her i Fløng
er vor kirke godt 850 år gammel. Flere og flere kirker er åbne for besøgende.
I perioden indtil september er kirken åben tirsdag - torsdag i tidsrummet 9-15 og fredag 9 -13.
Dog kan kirken være lukket for besøgende i tilfælde af en kirkelig handling. I kirken kan du
• sidde i fred og ro, bede en bøn, læse i salmebogen
• opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie
• tage et kirkeblad eller folderen fra Kirkefondet, 					
der indeholder oversigt over andre åbne kirker på Øerne.
Gå også en runde på kirkegården og se det jernkors, der 					
er motivet til maleren L.A. Rings billede fra 1904 »På kirke-				
gården i Fløng«. Billedet hænger på Statens Museum for 					
Kunst i København.

Den første sogneeftermiddag
Den første sogneeftermiddag i sæson 2012/2013 finder sted onsdag den 5. september kl. 14.30
i Sognets Hus. Der serveres kaffe og kage. Gratis adgang og husk kirkebilen kører.

Kirkebil til Fløng Kirke og Sognets Hus
Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til
Fløng Kirke, vil der til gudstjenesten den første søndag i hver måned kunne bestilles kirkebil.
Anmodning skal ske til kirkekontoret i Fløng, tlf. 46 56 27 49 senest fredag kl. 11. Kirkebil vil også
kunne bestilles til juledag, påskedag og pinsedag. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage, der finder sted på onsdage. Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12.
Første søndag i måneden er der kirkekaffe i Sognets Hus efter gudstjenesten. Denne kirkekaffe
vil man derfor normalt deltage i inden hjemkørslen.

Korarbejdet i Fløng
For 28 år siden satte fremsynede personer ved Fløng Kirke gang i korarbejde for børn og unge.
Det har med svingende tilslutning kørt siden. For tiden er 18 unge tilknyttet. De er delt op i
Spirekor og Ungdomskor. Hver onsdag mødes de til kor-prøve, hvor nye sange forberedes. Korene medvirker ved kirkens forskellige gudstjenester, både de almindelige højmesser, familie- og
børnegudstjenester, konfirmationer og andre højtider, samt ved musikgudstjenester. Spirekoret
forventes at medvirke ca. én gang om måneden og Ungdomskoret har tjenester ca. hver fjortende dag.
I sommerferien tager tre af Ungdomskorets medlemmer til
korlandsstævne i Aalborg sammen med ca. 500 andre ungdomssangere fra landets kirkekor. Efter sommerferien er
der optag af nye medlemmer til korene i Fløng.
Henvendelse til kirkens organist.
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God plads
God plads på Fløng kirkegård

Af Orla Roed Jensen

Menighedsrådet har taget til efterretning, at flere i dag ønsker
urnenedsættelser end kistebegravelser, hvilket er en ændring
i forhold til den tid, hvor den

nye kirkegård blev planlagt og
anlagt.
Dette giver god plads på kirkegården, og derfor er et areal
mod syd på den nye kirkegård
blevet frilagt og tilsået med
græs. Og der er plantet 12 ekstra magnolietræer, hvor nogle
allerede er begyndt at blom		
Begravelser
Bisættelser

stre. Rigtig kønt bliver det først
til næste år.
Endvidere er der plantet 3 guldregn og 2 valnøddetræer, og det
er tanken, at det ene valnøddetræ i urnearealet mod øst vil
		blive omkranset af en rund
2011 		
2007
		bænk.
1
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Lapidariet færdigt
Mod nord på den gamle kirkegård er det såkaldte lapidarium nu færdigt. Efter at der er fjernet
beplantning fra nogle nedlagte gravsteder, er stenene nu blevet rettet op.
»Bedene er lavet således, at man kan gå rundt om dem og se
stenene. Der er plantet en takshæk til at danne baggrund
for stenene og efeu som bunddække samt 6 stk. rhododendron til at bryde og pryde«, fortæller graver Lisbet Jensen.
Navnet lapidarium står for en samling af bevaringsværdige
gravsten fra udgåede gravsteder. Stenene udvælges efter
særlige regler, som er vedtaget af menighedsrådet i samarbejde med Kroppedal Museum.

Udstillinger i Sognets Hus
I de seneste måneder har Erik Jensen og Lykke Sønberg udstillet billedkunst og Sonja Bordorff har
udstillet keramik i Sognets Hus. Vi håber, at der er mange, som også fremover vil kigge
indenfor i Sognets Hus til kommende udstillinger af følgende:
Louise Roed, Fløng: Pop Art billeder - fra d. 9.5. til 2.7.2012
Bodil Hansen, Fløng: Acryl billeder - august
Helle Wind, Fløng: Acryl billeder - september
Lis Roed, Hedehusene: Acryl billeder – oktober
Der er mulighed for at udstille i Sognets Hus. Der er åbent for alle
former for håndværk f.eks. billedmaling - keramik - glas - smykker - vævning - orkis - kniplinger broderier - quiltning - træskærerarbejde - værktøj m.v. Interesserede udstillere kan rette henvendelse
til: Lykke Sønberg mobil nr. 29 662 596 eller mail: Lykke.Sonberg@Gmail.com for nærmere aftale om
udstillingsperiode og vilkår. 						
Lykke Sønberg
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Oplevelse
En kanon oplevelse

Af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Et helt unikt projekt er blevet
gennemført i Fløng. Kun ganske
få kirker har økonomien og de
menneskelige resurser til det.
Det lod sig gøre i Fløng, hvor
indsamlede midler fra Lotterikredsen var det økonomiske
fundament. Ni herlige damer
fra Fløng var den menneskelige
resurse.
Det var en kanon oplevelse. Fredag eftermiddag var alle i højt
humør ovenpå det gode resultat
(se forsiden). Selve processen
var meget speciel og krævede
mange forskellige færdigheder:
man skulle både skære hovedet
ud, modellere hænderne, sy undertøj, kjortel og kappe samt
påklæbe stof som hud.

Projektet forløb over fire dage,
mandag, tirsdag, torsdag og
fredag og der blev arbejdet med
stor koncentration og fordybelse på at få så gode figurer som
muligt. Instruktør på projektet
var Ulla Ackermann fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg
– og hun var helt fantastisk!
Som en af de få i Danmark har
Ulla lært teknikken at fremstille
disse figurer efter et patent fra
et nonnekloster i Svejts.

Hver dame skulle fremstille 2
figurer, så der blev i alt 16 figurer, der kan bruges til opstilling
af bibelske scener. Figurerne er
meget solide og består af et bøjeligt stål-skelet. Det er meningen, at de skal bruges hele kirkeåret til at illustrere dagens tekst
eller en særlig kirkelig højtid. Figurerne skal altså ikke opfattes
som legetøj, men fungere f.eks.
som en julekrybbe til jul.

Ulla instruerer
Susanne i at
lave hænder.

I projektet deltog: Hanne
Hansen, Susanne Bech Jensen, Bente Gormsen, Nina
Jørgensen, Jette Larsen,
Birte Mørk Larsen, Inge Jacobsen, Lykke Sønberg og
Trine May Knutzen. Sognemedhjælper Trine May
Knutzen havde modtaget et
beløb fra Lotterikredsen til
brug i Sognets Hus. For det
havde sognemedhjælperen
valgt dette projekt.
Her ses tre figurer, der kunne forestille Josef, Maria og Marias mor,
Anna. Alle figurerne kan skifte tøj og roller.
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Babysalmesang
Hele tre hold med babysalmesang

Af sognemedhjælper Trine May Knutzen

Er din baby mellem 0 og 10
måneder, kan du gå til babysalmesang i Fløng Kirke. Baby-

salmesang stimulerer sanserne
og medvirker til at øge barnets
koncentration.

Kirkens særlige stemning og
akustik giver de små mange
indtryk. Et nyt hold begynder
tirsdag den 11. september kl.
10.00 i Fløng Kirke.
I år har der været hele tre hold
med babysalmesang i Fløng
Kirke. Et hold, der begyndte i
september, et i januar og et i
april.
Afslutningen med babysalmesangsholdet fra januar foregik i
Sognets Hus (billedet).

Juniorkonfirmander
i efteråret 2012
Alle børn, der går i 3. klasse på Fløng Skole tilbydes at blive juniorkonfirmand. Forløbet begynder torsdag den 13. september efter skoletid
og de følgende 9 torsdage med afslutning sidste
søndag i kirkeåret. Juniorkonfirmandforløbet
afsluttes med familiegudstjeneste og Sjov Søndag den 25. november.

Sommerafslutning
Ved gudstjenesten
søndag den 10.
juni deltager Spirekoret og Ungdomskoret som en
sommer korafslutning.

Skiftedag i Menighedsrådet
Ole Nygaard er indtrådt i rådet, da Niels Myrner havde anmodet
om at udtræde af helbredsmæssige årsager. Niels Myrner har været medlem af Fløng Menighedsråd i næsten 8 år, og har udført
et stort arbejde bl.a. som formand for Kirke - og Kirkegårdsudvalget. Som suppleant har Ole allerede i 2 år deltaget i menighedsrådets møde-og aktivitetsudvalg, ligesom Ole og hans kone
Grethe har været meget aktive omkring den nystartede TorsNiels Myrner
dagscafé. Velkommen til Ole i de sidste 6 måneder af »menigd
ar
Ole Nyga
hedsrådsperioden«. Som anført i »Formandens hjørne« næste
side er der valg til alle landets menighedsråd i november måned 2012. Dette valg vil blive nærmere omtalt i det følgende kirkeblad.
Af næstformand Arne Kristiansen
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Formanden
Formandens Hjørne: Kirke til tiden

Hvordan skaber vi fremtidens
kirke?
Hvordan markedsfører vi alt det
positive, der foregår omkring kirken?
Kirkens anliggender er vigtige.
Det er vigtigt, at vores kirke
også fremover har en central
placering.
Der er valg til menighedsrådet i slutningen af året. Det er
bekymrende at se frem til, når
presse og menighedsråd fortæller, at det er svært at rekruttere
nye kandidater. Jeg ønsker at
fortælle om det spændende ar-

bejde, der sker i menighedsrådet og ikke fokusere på at tale
om krise og hårdt arbejde.

Jeg tror, at der høres alt for
meget om arbejdsbyrden og for
lidt om de spændende opgaver.
Når man går ind i menighedsrådet, følger der selvfølgelig forpligtigelser og arbejde med.
Menighedsrådsarbejdet er afgjort meningsfyldt, især hvis
man sørger for at effektivisere
den administrative del af det,
således at der bliver tid til at
tale om visioner og holdninger.

Af Inge Jacobsen, formand for
Fløng Menighedsråd

Jeg ser frem til det kommende
valgmøde og håber på stor tilslutning. Valgmødet vil blive
annonceret i lokalavisen.
Kunne du tænke dig at være
kandidat til det kommende menighedsråd så kontakt undertegnede.

Næstformanden
Næstformanden skriver: »Tak for god opbakning
omkring sæsonens aktiviteter«

Kom og syng med: Hvor var det
dejligt at kunne markere sangeftermiddagenes »75. gang« d.
12. marts med rigtig stor tilslutning. Det var igen en festlig
eftermiddag, som i dagens anledning blev krydret med flere
taler - og blomster. Til Jytte og
Gunnar Kaspersen, der i 2002
var initiativtager til disse eftermiddage, var der mange smukke ord. Sæsonstart mandag 10.
september.
Fløng Kirkes Filmklub: I forårets kirkeblad var overskriften
»Fløng Kirkes Filmklub fik en
forrygende start«. At dette initiativ blev vel modtaget glæder
utrolig meget. Der blev vist 4

Af Arne Kristiansen

film i foråret, og med en medlemsopbakning på tæt ved 40,
er det med stor frimodighed,
vi vil gøre en indsats for at udvælge 3 gode film til efterårets
forestillinger. Sæsonstart mandag 3. september.
Spagettigudstjenester: Sigurd
Barretts musik og sange og
hans dukke »Snapper« var den
røde tråd i vinterens 6 spagettigudstjenester. Stor tak til Finn
Risum, Trine May Knutzen og
til »køkkenteamet«, fordi I så
beredvilligt sikrede gennemførelsen af disse gudstjenester for
vore børnefamilier. Sæsonstart
tirsdag 11. september.

Ikonmaling: Denne aktivitet
er for en kreds af meget koncentrerede damer, der under ledelse af Kirsten Hansson Brøns
samles en gang om måneden og
med meget små pensler og sirlige penselstrøg mestrer dette
at »skrive« en ikon. Også denne aktivitet fortsætter næste
sæson.
Torsdagscafé: En hel ny aktivitet så dagens lys i foråret
2012, nemlig Torsdagscaféen.
Sidste gang caféen holdt åbent
den nu afsluttede sæson var
26. april. Torsdagscafeen åbner
igen til september.

Sogneindsamlingen er festdag i Fløng
Søndag den 4. marts var en festdag og en god dag for Fløng Kirke og sogn. Med 25 frivillige
indsamlere nåede vi at besøge alle Fløngs 1650 husstande. Rigtig mange steder var der ingen
hjemme, men alligevel blev det indsamlede beløb 25.898 kr., et utroligt flot resultat, der betyder
at man har givet en gave på 16,23 kr. i gennemsnit pr. husstand her i Fløng. Endnu en gang tak
til indsamlere og givere. Næste sogneindsamling er 10. marts 2013.
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Gudstjenester
Juni

Søndag den 3. juni kl.10.00
Trinitatis Søndag
Finn Risum
Kirkekaffe
Søndag den 10. juni kl. 11.30
– bemærk tidspunktet!
1. søndag efter Trinitatis
Merry Lisbeth Rasmussen
Søndag den 17. juni kl.10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag den 24. juni kl.10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Juli
Søndag den 1. juli kl. 11.30
- bemærk tidspunktet!
4. søndag efter Trinitatis
Tove Villarsen
Søndag den 8. juli kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag den 15. juli kl.10.00
6. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 22. juli kl. 11.30
- bemærk tidspunktet!
7. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen
Søndag den 29. juli kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

August
Søndag den 5. august kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Søndag den 12. august kl. 11.30
- bemærk tidspunktet!
10. søndag efter Trinitatis
Merry Lisbeth Rasmussen
Søndag den 19. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 26. august kl.10.00
12. søndag 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
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
Træffes bedst tirs., ons. og fre.
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 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
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

