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Kan man måle tro?
Kan man »måle« et men- mig til den kristne tro, men jeg kan ikke beslutte
neskes tro? Jeg hører mig for at være ramt af troen. Det gælder for
ind imellem folk omtale både konfirmander, præster, og alle andre.
andres tro, som om det
er noget, der kan måles: »Han/hun er meget
Troen skal vækkes til live
kristen« siger de. Mange mennesker forestiller
sig, at dem, der går i kirke er særligt troende. I Men det er også derfor troen skal vækkes til
live i os igen og igen. Af Gud. Troen
hvert fald må præsten være det! I
lever af det, vi hører om Gud, og
vinter var der et menighedsråd, der
derfor må vi hen i kirken, for det
søgte en præst, som ifølge stillings... intet mener dér, vi lærer Gud at kende - også
opslaget skulle være »troende«. Det
neske kan ved
når vi ikke synes, vi kan tro! Og når
skabte stor debat, for dybest set er
egen fornuft
det er kolde og åndløse tider, hvor
det i modstrid med den lutherske
forståelse af troen, at hævde om sig
komme til tro... medmenneskeligheden er på retur,
og hvor næsten alle taler om vores
selv, at man er troende.
sande værdier, som om det er noget,
Hvordan kan det nu være? Det hænder bliver bestemt af penge og økoger sammen med, at troen ikke er en 100 % siknomi, så kan troen ligefrem overvintre i kirkens
ker erkendelse, som man kan tilegne sig, som
bekendelse. Man kan godt sige, at vi låner tro af
noget man »ejer« og ikke kan miste. For der vil
kirken, når vores egen tro er svag eller ikke er til
altid komme tvivl og anfægtelse. Vi kan ikke få
at få øje på.
bevis for troens sandhed på samme måde som
vi kan vide, at det er rigtigt at 2+2=4. Viden og
tro er ikke det samme. Derfor må vi acceptere, at Dem må I ikke hindre...
tvivlen altid følger i hælene på troen.
»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
Af sognepræst
Vind
Britta R aakjær

Troen kommer og går
Ingen kan tvinge sig selv til at tro, og intet menneske kan ved egen fornuft komme til tro. For
troen er noget, der gives til os af Gud, som gave.
Vi kræver ikke at de små børn skal være troende
for at de kan blive døbt. Når gudmoderen eller
gudfaderen ved dåben svarer »ja« til trosbekendelsen, så skal det ikke forstås sådan, at de er til
en slags »eksamen« i tro. Lige så lidt som konfirmationen er en eksamen. For troen er ikke en
tilstand, man er i konstant. Troen kommer og
går. Jeg kan beslutte mig for at jeg vil bekende

hindre dem i, for Guds rige er deres«. Disse ord
af Jesus hører vi altid ved en dåb, uanset om
den, der skal døbes er spæd eller 13 år, 37 år eller
70 år. Det betyder, at vi ikke har ret til at hindre
nogen i at blive døbt, for også dåben er en gave,
der viser os at Gud er vores Far i himmelen. Det
gælder også for voksne, der ikke er blevet døbt
som små, og som har et ønske 			
om at blive døbt. Der er 				
ikke noget til hinder 				
for at voksne 					
kan få del i 					
dåbens gave.

Forsiden øverst: Pigerne fra Korskolen og Spirekoret (foto Carl Viggo
Jespersen). Forsiden nederst: Sommerbillede af Fløng kirke set fra den
nyeste del af kirkegården. I forgrunden ses et træ med meget smukke,
store grønne blade. Dets navn er Trompetkrone, på latin Catalpa. Træet
blomstrer på et tidspunkt i juli-august med nogle elegante blomsterklaser med store, flerfarvede trompetlignende blomster (foto: Jens Raakjær
Vind).
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Friluftsgudstjeneste
og koncert 25. august
Søndag den 25. august kl. 11.00 er der friluftsgudstjeneste ved sognepræst Britta Raakjær Vind
på »Torvet« foran hovedindgangen til Sognets Hus. Klapstolene er stillet frem, så du behøver ikke
at medbringe stol. Men tag gerne madkurv med, så kan vi spise frokost sammen efter gudstjenesten. I forlængelse af gudstjenesten koncert med FDF Gladsaxe Brass Band kl. 13.00.
FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret koncert, med programpunkter fra dets koncert-tur
til Skotland denne sommer. Det vil være fra fejende marchmusik, over festlig pop-musik og smukke soloer til klassiske transskriptioner og velklingende originalmusik. Man kan i flæng nævne The
New Colonial, Some Nights, You Raise Me Up, Forspil til 2. akt af Saul og David, samt Variations
on Laudate Dominum.
I foråret 2013 har bandet haft temmelig travlt. Det har således spillet seks koncerter, det har deltaget i to konkurrencer og har desuden medvirket ved to friluftsgudstjenester, foruden en række
små-arrangementer for mindre besætninger. Dertil kommer bandets traditionsrige medvirken ved
De Danske Årsmøder i Sydslesvig, som forløber over en hel weekend med levering af musik til
lokale møder og optog, og deltagelse i ét af de store friluftsmøder. Det er en tur, som alle medlemmerne hvert år ser frem.
FDF Gladsaxe Brass Band har eksisteret siden 1968. Bandet opstod
som et samarbejde mellem FDF-enhederne i Gladsaxe kommune. For
mange mennesker er der nærmest
lighedstegn mellem FDF og musikken, som har været en vigtig aktivitet næsten helt fra organisationens
start i 1902. I tilfælde af dårligt vejr
gennemføres koncerten i Sognets
Hus.

sogneeftermiddag
Den første sogneeftermiddag i sæson
2013/2014 bliver onsdag den 11. september kl. 14.30. Husk at kirkebilen kører.

Sogneudflugt
I år finder sogneudflugten sted onsdag den
25. september. Så du kan godt sætte kryds
i kalenderen. Billetter kan købes på kirkekontoret fra den 11. september.

Torsdagscaféen
holder lukket juni, juli og august og indtil 19.
september.
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Sejler i 6 uger og arbejder
i menighedsrådet i 6 uger
Af Orla Roed Je

nsen

Jógvan Sundskard brænder for arbejdet
for Fløng Kirke- og Kirkegård

Fra første søndag i advent fik kaptajn Jógvan
Sundskard en plads som en af de 3 nye i Fløng
Menighedsråd.

Fyldt kirke
- Det var helt naturligt i den lille by på 4.700 indbyggere, at kirken, hvor alle havde deres faste
plads, var fyldt hver søndag, - også efter at den
nye kirke med plads til 1100 blev bygget i 1963.
Var der en tom plads, vidste vi, at der var en, der
var syg, fortæller Jógvan Sundskard.

Det faldt egentlig helt naturligt for ham at komme i menighedsrådet med hans baggrund fra et
kristent hjem i Klaksvig på Færøerne. Her gik
børnene med i kirke hver søndag kl.
11-12.30, derefter i søndagsskole kl.
... søndagen var
14 og ofte til møde i KFUM og -K om
fuldt belagt,
aftenen kl. 18. Og når man var over
14 år kunne man komme til ungfor vi skulle
domsmøde i KFUM og -K kl. 21.

jo også nå at
spille fodbold...

- Så søndagen var fuldt belagt, siger
Jógvan Sundskard, - for vi skulle jo
også nå at spille fodbold. Men det
var fint nok. Jeg har altid godt kunne lide at gå
i kirke.

- Det flotte ved den nye kirke er Joakim Skovgaards altertavle, der forestiller Jesu fortælling om Det store
festmåltid. Den var oprindelig malet
til Viborg Domkirke, men blev overgivet til Christianskirken i Klaksvig,
da der ikke længere var plads til den
i Viborg.

Billederne med tjenerne, der går ud for at invitere gæsterne, som hver har deres undskyldning
for ikke at komme, og hvor de til sidst lukker alle
ind, der kan krybe og gå, har altid sagt mig utrolig meget, siger Jógvan Sundskard.

Sejler mellem Færøerne, Island
og Norge
- Som 16-årig tog jeg ud at sejle, fortsætter han,
- selv om min mor ville have, jeg skulle være sparekasseelev. Min far var jo sømand, så det kunne
være nok.
Jeg var matros på en trawler, som fiskede torsk
ved Grønland. Min fars fætter var skipper. Han
kom fra Brødremenigheden, og han holdt møde
for de 2 vagtskifter hver søndag eftermiddag og
aften, hvor det så var en fra kirkens menighed,
der sluttede med andagt. Selv om vi lå stille og
ikke fiskede i 6-8 timer, var vi alligevel den bedste trawler.
Jógvan Sundskard
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Efter 4 år uddannede jeg mig til kaptajn på Navigationsskolen i Torshavn og har så siden sejlet

Fakta
Joakim Skovgaard 1856 – 1933
blev konfirmeret af N.F.S. Grundtvig, og var elev af sin far landskabsmaleren P. C. Skovgaard.
J. Skovgaard er mest kendt for totaludsmykningen af Viborg Domkirke i 1897 - 1906, hvor Niels
Larsen Stevns var en af hans medhjælpere.
Maleriet »Den store nadver« blev
malet i 1901. Det tilhører Statens
Museum for Kunst, og blev overført til Christianskirken i Klaksvik
på Færøerne i 1963. Maleriet er
netop i gang med en større restaurering og præsenteres ved Christianskirkens 50 års jubilæum den 7.
juli 2013.
Altertavle i Klaksvig Kirke.
med coastere fra 4 forskellige rederier, nu et færøsk, der sejler med fiskemel fra Island til Norge
og sand fra Norge til Færøerne. 6 uger på søen og
6 uger hjemme. Det kan jeg kombinere med mit
arbejde i menighedsrådet.

ger han. - Derfor vil jeg arbejde for at bibeholde
de gamle regler, så vi forbliver selvstændige og
ikke, som det har været på tale, flytter personale
over sognegrænserne. Vi vil være os selv og ikke
centralstyres.

Han fortæller, at der her i sommer skal opsættes
tagrender på kirkens nord- og sydside, så man
Glad for at være i menighedsrådet
undgår fugtindtrængning – et projekt, der har
været undervejs i mange år. Og så
Jógvan Sundskard blev gift med
skal kirkens elvarmesystem justeJeanette i Holmens Kirke i 1988,
res, og det skal undersøges, om anVi vil være os
og siden har familien boet i Fløng, lægget fremover kan computerstysom vi valgte på grund af trygheden,
selv og ikke
res
sammen med klokkeringningen.
siger han.

centralstyres.

Nu sidder han så i Fløng Menighedsråd, hvor han er medlem af regnskabsudvalget, ejendomsudvalget, møde- og aktivitetsudvalget og kirke- og kirkegårdsudvalget,
hvor han tillige er formand.

- Jeg er glad for at være i menighedsrådet, siger Jógvan Sundskard.
- Glad for menighedsrådsmøderne, hvor der er
en god kemi og en fantastisk stemning. Alle er
forberedt og går aktivt ind i det.

- Jeg brænder for at gøre noget for den smukke
kirke - og den flotteste kirkegård i provstiet, si5

formandens hjørne
Af formand Inge Jacobsen

Kirkeministeren er åben for vielser i det fri. Hvis
folk vil giftes på en kløvermark, så bliver det et
kløvermarksbryllup og ikke et kirkebryllup. På
kløvermarken kan det være svært at høre, hvad
præsten siger. Brug dog vores smukke kirker!
»Hvad vil vi med kirken?« må man spørge sig
selv. Kirken er mangfoldighedens fællesskab,
hvor alle bidrager med det, de kan. Kirken giver
rum til det, vi ikke ved. Den giver mening til den
viden, der er større end vores. Kirken er til for at
give et rum med mening, hvor mennesket kan
finde berigende, beskyttende og trøstende fortolkninger. Find derfor din kirke og opnå fællesskab, trøst og mening. Hvis du siger, at kirkerne
er tomme, så gå hen i kirken for at se, om det er
rigtigt.
Nyt medlem i menighedsrådet
Menighedsrådet har fået et nyt medlem, Vibeke
Enghoff Jensen, da Søren Voxted er fraflyttet
sognet og derfor grundet arbejde og den lange
afstand ikke så sig i stand til at varetage opgaven som menighedsrådsmedlem. Velkommen til
Vibeke Enghoff Jensen og en stor tak til Søren

Sognerejse

»I Arns fodspor« –
næsten fuldtegnet
Ved redaktionens afslutning tirsdag den 14.
maj var deltagerantallet 40 personer. Der er
således fem ledige pladser. Hvis man stadig
overvejer at tage med på turen den 29. - 31.
august, kan det nås endnu.
Turen koster 3200 kr. pr. person i dobbeltværelse og 3500 kr. for enkeltværelse. Bemærk:
Restbeløbet skal betales inden den 5. juni.
Betaling sker til: Danske Bank, reg. nr. 4448,
konto nr.: 3350527141.
Efter den 5. juni er tilmelding bindende. Ved
evt. afbud pga. sygdom henvises til egen forsikring. Mere info kan fås hos sognemedhjælperen og på kirkens hjemmeside.
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Voxted for det store arbejde
han har lagt som medlem
af menighedsrådet gennem
flere år.
Fløng Kirkes
økonomi kan nu
ses på nettet
Af kasserer Lars Poulsen
Fløngs kirkes økonomi har
altid været fuldt offentlig,
og fremlægges på ordinære
menighedsmøder, hvor offentligheden har adgang, og kan få papirudgave.
Menighedsrådet har besluttet, at Fløng Kirkes
økonomi desuden skal være mere moderne tilgængelig, og enhver kan nu gå på Fløng Kirkes
hjemmeside: www.floengkirke.dk, og se og evt.
udskrive økonomien.
Vi arbejder med et budgetregnskab, og følgende
kan ses på vores hjemmeside:
1) Regnskabet følger kalenderåret, og forelægges menighedsrådet til godkendelse i februar
måned.
2) Hvert kvartal modtager menighedsrådet en
kvartalsrapport på første møde efter kvartalet.
3) I foråret/sommer er budgetarbejdet for næste
år i gang, og er endeligt medio september.
Al henvendelse skal ske til kassereren. Aktuel kasserer fremgår af hjemmesiden under menighedsrådsmedlemmer. Kassereren vælges for et år ad gangen.
I 2013 er kassereren Lars Poulsen, Marbjerg Byvej
11, 2640 Hedehusene, 46 59 52 80, elpo@c.dk

Litteratur kredsen
Kredsen starter igen onsdag den 18. september kl. 19.30 i Sognets Hus.

Fløng Menighedsråd

holder offentligt møde tirsdag den 13. august kl. 19.00.

Åben kirke i sommermånederne
- find ro og stilhed i Fløng Kirke
I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 år gamle, andre er nye - i Fløng er
kirken godt 850 år gammel. Flere og flere kirker er åbne for besøgende. I perioden til udgangen
af september 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 med dig selv.
• opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie.
• tage et kirkeblad eller folderen fra Kirkefondet, der indeholder oversigt over andre åbne
kirker på Øerne.
Du er også velkommen til at gå en runde på kirkegården og se det jernkors, der er motivet til
maleren L.A. Rings billede fra 1904 »På Kirkegården i Fløng«. Det originale maleri hænger på
Statens Museum for Kunst i København.

Babysalmesang
Af sognemedhjælper Trine May Knutzen
Er din baby mellem 0 og 10 måneder, kan du
melde dig til babysalmesang i Fløng Kirke.
Babysalmesang 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 10. september kl. 10.00 i Fløng Kirke.
Tilmelding til Fløng Kirkes kontor tlf. 45 56 27 49
eller mail floeng.sogn@km.dk senest tirsdag den
3. september.

Konfirmander
maler ikoner

Husk

tilmeldingsfrist til
Juniorkonfirmand
Fredag den 21. juni er sidste frist for tilmelding til Juniorkonfirmand for den kommende
3. A på Fløng Skole. Det foregår på den måde,
at 3. A går til Juniorkonfirmand i efteråret
2013 og 3. B går i foråret 2014. Forløbet for
3. A begynder torsdag den 12. september efter
skoletid og fortsætter de følgende 9 torsdage,
undtagen uge 42. At være »Juniorkonfirmand«
er et tilbud til børnene om at blive mere fortrolige med den kristne børnelærdom og det,
der foregår i kirken. ALLE børn er velkomne,
både dem, der er døbt, og dem, der ikke er døbt.

Konfirmander fra 7. B har sammen
med billedkunstner Kirsten Hansson
Brøns, Susanne Bech Jensen, der er frivillig, og sognemedhjælper Trine May
Knutzen malet ikoner. Projektet forløb
over 3 tirsdage og blev udstillet søndag
den 7. april i Lille Sal.

Indskrivning til konfirmation
Sognepræst Britta Raakjær Vind og sognepræst Finn Risum minder
om, at der ikke er indskrivning til konfirmation efter sommerferien, da
der fremover vil være konfirmation på 8. klassetrin.
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Gudstjenester
JUni

Søndag den 2. juni kl. 10.00
1. Søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 9. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag den 16. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag den 23. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 30. juni kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

juli

Søndag den 7. juli kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 14. juli kl. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 21. juli kl. 19.00
Aftengudstjeneste
8. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

Søndag den 28. juli kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

august

Søndag den 4. august kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag den 11. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag den 18. august kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag den 25. august kl. 11.00
13. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind
I tilfælde af regn går vi indendørs.
FRILUFTSKONCERT kl. 13.00
med FDF Gladsaxe Brass Band.

september

Søndag 1. september kl. 11.30
- bemærk tidspunktet!
14. søndag efter Trinitatis
Merry Lisbeth Rasmussen
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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. 1112, torsdag 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 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk
Formand for menighedsrådet
Inge Jacobsen
Bygaden 3 C, 2630 Taastrup
tlf. 46 56 48 09 / 23 30 34 16
ie@c.dk
Kirkeværge Preben Stub
Stjernedalen 15, Fløng
tlf. 46 56 23 63/ 40 35 25 67
stub.preben@gmail.com
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

