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Nyt indsamlingsprojekt

Diakoni i Tanzania - Omsorg for din nabo
Projekt »Livtag med døden« sluttede med udgangen
af juli måned. Siden indsamlingen begyndte i 2009
har Fløng Kirke hjulpet med at sørge for mad, tøj
og skolegang til omkring 2000 forældreløse børn i
Tanzania, hvor mange børn har mistet deres forældre på grund af AIDS. I alt er der blevet indsamlet
27.294,25 kr. fra 2009 til 31/7 2013. Tak til alle,
der har støttet dette projekt.
Fløng Menighedsråd ønsker fortsat at vi støtter de svageste i Tanzania gennem indsamling i
kirken. Derfor er vi fra den 1. august gået med i
et nyt Ydre Missions Projekt, der hedder »Diakoni i Tanzania - omsorg for din nabo«. Malaria,
misvækst på marken og underernæring - det er
de barske udfordringer for de fleste, men for de
svageste i samfundet er det katastrofalt.
Den lutherske kirke i Tanzania ønsker at tjene
mennesker og samfundet på alle livets områder.
Derfor tager kirken også ansvar for de svageste
gennem sit diakonale arbejde. Man opbygger
netværk, så 400 familier hvert år kan få lægehjælp, rådgivning, tæpper, huse eller hjælp til
opdyrkning af jord. Målet er at styrke den frivillige indsats, så fællesskabet kan tage sig af sine
egne medlemmer. Den evangelisk lutherske kirke i Tanzania har siden sin grundlæggelse i 1963
taget ansvar for at forkynde evangeliet, opbygge
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menigheder, drive skoler, klinikker, hospitaler
og andre social- og sundhedsinstitutioner. Der
er hårdt brug for kirkens indsats, da Tanzania
er dybt mærket af konsekvenserne af fattigdom,
klimaforandringer, international økonomisk
krise, inflation og korruption. Vi er med til at
hjælpe kirken i Tanzania hver gang vi lægger et
bidrag i kirkebøssen. Fløng Kirke støtter i samarbejde med Danmission, som er en selvstændig
organisation forankret i folkekirken.

Enlig mor til 4 børn og
en forældreløs nevø
Serafina Elisa er 40 år og bor med sine 4 børn
i et lille hus. For to år siden flyttede Serafinas
nevø ind efter at hans mor døde i en bilulykke og
Serafina måtte træde til med hjælp til det lille
barn.
Serafina er eneforsørger. Hun flyttede fra sin
mand, der drak og senere kom i fængsel. Serafina har fået hjælp fra den lutherske kirke til at
købe et stykke jord, så hun kan bygge et større
hus.
Prisen for en jordlod som den Serafina har fået
er 1900 kr.

Lægmandslæsninger i 25 år
For 25 år siden foreslog daværende sognepræst
Jørgen Bruun, at menighedens medlemmer skulle læse ind- og udgangsbønnerne samt den første
bibellæsning ved gudstjenesterne i Fløng Kirke.

Af Orla Roed Jensen

Ordningen har eksisteret lige siden, og den har i
alle årene været administreret af Fritz Ole Jensenius, som imidlertid nu har ønsket sig fritaget
for denne opgave. Jeg har derfor lovet at prøve at
føre ordningen videre.
Der har altid været en pæn opbakning til menighedens medvirken ved gudstjenesten i form
af disse læsninger, og vi er nu oppe på i alt 15
læsere, heriblandt flere af menighedsrådets nye
medlemmer. Men vi kan alligevel godt være
flere. Der er i øjeblikket tale om 2-3 læsninger i
kvartalet. Interesserede er meget velkomne til at
rette henvendelse til mig på telefon 46 56 06 45
eller mail orlaroed@mail.dk.

Fritz Ole Jensenius har administreret lægmandslæsningerne i 25 år. Her ses han læse indgangsbønnen ved gudstjenesten den 14. juli. Foto: Kitt R. Christiansen

Torsdagscaféen
Den 19. september åbner caféen med hyggeligt samvær og snak hver torsdag fra 10.00 - 12.00
Der kan være mange gode grunde til at komme i Torsdagscaféen, f.eks. forandring i livssituationen. Caféen er et rummeligt mødested, med varme og nærvær. Når man samles i fællesskab med
hyggelig snak, dukker der som regel mange gode og positive tanker op. Der er allerede mange veltilrettelagte arrangementer med fast indhold i det flotte hus, men caféen er tænkt som et mere
uforpligtende mødested. Vi håber således, at endnu flere kan få glæde af huset. Kom og vær med
hver torsdag formiddag. Der er ingen tilmelding.
Det er gratis at besøge caféen,
og der er kaffe og
brød til alle.
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Kristendom for voksne 2013-2014
Et tilbud til alle, der vil vide mere om kristendommen
Bibelens stemmer
Hvem er jeg egentlig?
Det er et godt
spørgsmål, og vi har brug for gode svar for at
kunne navigere i livet.
Bibelen er rig på mennesker, der har en fortælling - mennesker, hvis livshistorier, vi kan spejle
os i og derigennem blive klogere på os selv. Det
er mennesker, der har stået i afgørende valg, og
mennesker, der har mødt det menneskelige liv i
al dets mangfoldighed.
De kan fortælle os om skæbnevalg, om svigt og
bedrag, om lykken ved at blive set, om tvivl og
om at ofre sig.
Gennem 7 aftner vil 7 lokale præster give ordet
til kvinder og mænd fra Bibelen med noget på
hjerte; noget, der kan hjælpe os med at svare på,
hvem vi egentlig er.
Praktiske oplysninger
Kristendom for voksne er et samarbejde mellem
præsterne i Høje-Taastrup Provsti og tilbydes til
alle, der har lyst til at vide mere om kristendommen og til at udforske livets store spørgsmål.

Gennem oplæg og debat opfordres deltagerne til
at tænke over gudsopfattelse og livsforståelse.
Der er ingen krav eller forventninger om, at man
skal være kristen, troende eller specielt vidende.
Programmet løber over 7 torsdagsaftner kl. 1921 fra oktober 2013 til februar 2014. Første aften er den 10. oktober.
Ved hvert arrangement er der et let traktement.
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til
provstisekretær Susanne Hansen: sha@km.dk eller
tlf. 43 71 66 28.
Man kan med fordel deltage alle aftner, men det
er ikke en nødvendighed.
Arrangementerne foregår i flere af provstiets
kirker. Vi vil opfordre til samkørsel, og vil gerne
være behjælpelige med at »matche« dem, der har
behov for kørsel med dem, der har mulighed for
at have nogle med. Gør gerne opmærksom på behov for eller mulighed for kørsel ved tilmelding.
Nærmere oplysninger om tider og steder kan ses i
en folder, der fås i Fløng Kirke eller hos sognepræst
Britta Raakjær Vind.

Velkommen

i Fløng Kirkes Filmklub
Filmaftenerne fortsætter her i efteråret med
en månedlig film i Sognets Hus - første gang
mandag 2. september kl. 19.00. De øvrige
filmaftener er 7. oktober, 4. november og 2.
december.
Filmklubbens formål er at vise kvalitetsfilm
med gode etiske, sociale og kristne værdier. En
filmaften starter kl. 19.00 med en kort introduktion til filmen, som herefter vises på storskærm. Efter forevisningen drøfter vi filmen
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over et let traktement. Medlemskab
og forevisning er
gratis, men der opkræves 25 kr. for traktementet. Omtale af de
enkelte film kan ses på Fløng Kirkes hjemmeside under Aktiviteter - Fløng Kirkes Filmklub.
Optagelse af nye medlemmer af filmklubben sker
ved henvendelse til Bente Justesen, 4656 1723 eller Arne Kristiansen, 4656 2415.
Arne Kristiansen

Sogneudflugt til Malergården
og Højby Kirke
25. september
kl. 9.00 - ca. 16.00
Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Sognets Hus kl. 9.00, med kurs mod Nykøbing Sjælland. Første stop er Malergården. Her drikker vi den medbragte kaffe, hvorefter man går
rundt på egen hånd.
Malergården - kunstnerfamilien Swanes maleriske hjem - blev overdraget til Odsherreds
Kunstmuseum den 1. april 2004 som en testamentarisk gave fra maleren Gerda Swane og
åbnede for publikum i påsken 2005. Hovedhusets stueetage er nu tilgængelig med Atelieret, Den røde Stue, Havestuen, Køkkenstuen og Den blå Stue. Der er desuden adgang til
vognportene og den store smukke have, og til en anvist gangrute langs foldene med skotsk
højlandskvæg ned til Lammefjorden. Der er afsat ca. 1½ time til Malergården, hvorefter
bussen kører til Højby Kirke.
Højby Kirke
Kirken er særlig kendt for sine smukke kalkmalerier, som regnes for at være blandt landets
bedste fra den senere middelalder. De blev afdækket i 1901 og er siden i flere omgange
nænsomt restaurerede. Foruden hvælvingernes billedrigdom fra de sidste årtier i 1300-tallet, kulminationen for den gotiske malerkunst i vore kirker, findes kalkmalerier allerede fra
den romanske tid.

Nok et af de smukkeste kalkmalerier nord for
Alperne af en engel. Kalkmaleriet forestiller
ærkeenglen Mikael, som på dommedag hjælper Gud med at veje sjælene. Her snyder han
med vægten til fordel for en synder.

Der er frokost på Højby Kro kl. 12.30 - menu: 2 slags sild med løg, kapers og hjemmebagt
rugbrød. Lune frikadeller med agurkesalat, lun flæskesteg med hjemmelavet rødkål. Kaffe
med gammeldags æblekage af lokale æbler. Øl/vand er for egen regning.
Hjemkørsel kl. 15.00 med forventet ankomst i Fløng kl. 16.00
Tilmelding
Salget af billetter indledes onsdag den 11. 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 20. 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.
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Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
11. september: Sognepræst i Nærum, Bruno Rasmussen:
»Bid livet i låret – noget om livsappetit«.
Om forfatteren Benny Andersens digte og livssyn. Nogle af digtene bliver læst
op og bliver på både humoristisk og alvorlig vis kædet sammen med kommentarer om livsappetit og »undgængeri«.

9. oktober: Anna-Marie Lauenstein, Danmission:
»Diakoni i Tanzania – omsorg for din nabo«.
Hør om Danmissions arbejde i Tanzania og om hvordan den Lutherske kirke er
med til at tage ansvar for de svageste. Læs mere om Fløng Kirkes nye indsamlingsprojekt her i bladet side 2. Anna-Marie Lauenstein er uddannet lærer og
medarbejder i Danmission.
6. november: Sognepræst i
Glostrup, Esper Silkjær: »En
sommersejlads i Tordenskjolds kølvand«.
Tordenskjold, søhelten fra Store
Nordiske Krig, er en af Danmarkshistoriens mest myteomspundne skikkelser. Men hvem
var han egentlig, og hvorfor finder vi i dag hans billede på tændstikæskerne? I sommeren 2010 foretog Esper Silkjær og hans hustru
en sommersejlads fra Oslo og ned i Bohus len, hvor
Tordenskjold gjorde livet surt for svenskerne. Tordenskjold færdedes hjemmevant blandt øer, klipper
og skær i Bohus len, hvor hans navn især knytter sig
til Dynekilden og Marstrand, hvor han vandt nogle
af sine største sejre. Med udgangspunkt i sommertogtet, hvor de også besøgte Oscarsborg fæstningen
i Oslofjorden, vil Esper Silkjær i et billedforedrag
fortælle om Tordenskjold og sejladsen i hans kølvand.
4/12: 	Journalist og forfatter Birgit Meister: »Vigtige ord i livet – bogen til mine kære«.
22/1: 	Sognepræst Per Vibskov, Roskilde Domkirke: »Glæder skaber folk«.
26 /2: 	Fhv. sognepræst Karsten A. Woll, Brønshøj: »H.C. Lumbye i ord og toner«.
offentligt
møde tirsdag
den 13. au26/3: 	Sygeplejerske, cand. cur. Chirstin Plate holder
om William
Heinesens
forfatterskab.
gust kl. 19.00.
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5 Højskoleaftner
i Sognets Hus kl. 19.00

Tema for årets højskoleaftner: »Frihed, Fællesskab og Demokrati«. Hvordan har fællesskabet
det i det senmoderne samfund, hvor vi mere og mere definerer os i forhold til os selv? Står den enkeltes frihed i modsætning til fællesskabet? Eller skal man snarere spørge, om der er plads til det
enkelte menneske i velfærdssamfundet? Har vi andre fællesnævnere end vejret? Hvad er i det hele
taget et menneske? 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 2. oktober: Professor i samfundsvidenskab Bent Greve: »Danmark – verdens lykkeligste land?«. Danskerne er blandt verdens lykkeligste, viser undersøgelser. Men kan man måle lykke? Danskerne ligger meget
højt i lykkemålinger, fordi vi er et rigt land med mange muligheder. Her er
stor grad af økonomisk og personlig frihed; vi kan færdes frit på gaden og vi
ved, at hvis vi bliver syge eller ledige, er der et økonomisk sikkerhedsnet, siger
Bent Greve, der også er forfatter til bogen: »Et lykkeligt land«.
Onsdag 20. november: Højskoleforstander Jørgen Carlsen: »Rend mig i
kompetencerne«. Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes, de har sagt noget vældigt fornuftigt. Netop derfor er
det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet
og mere end en omvandrende kompetenceprofil. Jørgen Carlsen er mag.art. i
idéhistorie og siden 1986 forstander på Thestrup Højskole. Han er medlem af
Etisk Råd, medredaktør af den nye højskolesangbog og skribent i Kristeligt Dagblad.
29/1:	Forfatter Asger Baunsbak Jensen:
»Hvad bliver der af mennesket i fremtidens demokrati?«
4/3: 	Sanger og sangskriver Peter A.G. Nielsen: »Det sansende menneske«.
1/4: 	Forfatter og sognepræst Sørine Gotfredsen: »Den åndløse dansker«.

Koncerter i Fløng Kirke
foregår søndage kl. 15.00

Søndag 10. november: Amadeus-kvintetten
Mozarts klarinetkvintet er nok det absolutte hovedværk i denne sammenhæng, skrevet af en af de
største mestre på sit felt, og det var ønsket om at spille netop denne kvintet som gjorde at Amadeuskvintetten opstod i 2010. Klarinetkvintetten er skrevet
i en for Mozart svær tid, og den er på én og samme tid smuk og lys og en smule melankolsk.
26/1: 	Kammerkoret Hymnia
23/2: 	Carsten Knudsen - solo ukulele
16/3: 	Kielland friends - fløjte, obo,
orgel/klaver
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Børn & Unge
Babysalmesang

Et nyt hold begynder tirsdag den 10.
september kl. 10.00 i Fløng Kirke.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt med din
baby, så ring til Fløng Kirkes kontor
tlf. 46 56 27 49, floeng.sogn@km.dk
Holdet, der begynder i september er for
babyer mellem 0 og 10 måneder.
Det koster 100 kr. at gå til babysalmesang i Fløng Kirke.

Særlige gudstjenester for børnefamilier
Spagettigudstjenester i Fløng Kirke
Der er spagettigudstjenester torsdage 5. september, 3. oktober og 7. 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 tirsdagen forinden kl. 10-12.
Søndag den 27. 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. Husk sommertid slutter!
Familiegudstjeneste og breakdance 24. november kl. 10.00 - ca. 13.00
Sjov Søndag med familiegudstjeneste i Fløng
Kirke kl. 10.00, derefter er der spisning og
»Free-style Phanatix« - Breakshop workshop
og opvisning.
Deltag i spisningen efterfulgt af workshop.
Hvorfor skal man ud på vejen og lege, når der
er Playstation og TV på værelset, og vennerne mødes på mobilen og i cyberspace? Freestyle Phanatix’s workshop har til hensigt at børnene
skal blive fascineret af bevægelserne i Breakdance og inspireres til et liv med dans og bevægelse.
Samtidig indeholder hip-hop-kulturen et positivt værdisæt, som børnene kan forholde sig til
og lære af.
Spisningen koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Øl kan købes for 10 kr. og et glas sodavand for 5 kr. - resten får du gratis!
Tilmelding senest 21/11 til: sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Læs mere om Sjov Søndag på kirkens hjemmeside www.floengkirke.dk
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Juniorkonfirmander
efteråret 2013

Et nyt forløb med børn fra 3. A på Fløng Skole
begynder torsdag 12. september kl. 13.50 15.20. Alle juniorkonfirmander deltager med
forældre og søskende i høstgudstjenesten søndag den 22. september. Juniorkonfirmanderne deltager desuden i BUSK gudstjenesten til
oktober og i Sjov Søndag den 24. november. Et
tilsvarende forløb med børn fra 3.B. begynder
i januar måned.

Om Kilden
Folkekirkens skoletjeneste
i Høje-Taastrup Provsti
Folkekirkens skoletjeneste KILDEN tilbyder
undervisningsforløb og materialer til faget
kristendom. Materialerne lægger op til flerfaglige forløb, som udover faget kristendom, inddrager elementer fra andre fag som fx dansk,
billedkunst, musik, natur/teknik, historie og
samfundsfag. I skoleåret var i alt 219 klasser
tilmeldt KILDENs tilbud.
Læs mere på www.skolekirketjenesten-kilden.dk

Velkommen til
middelalderen
- projekt med 4. klasserne
Fløng Skoles to 4. klasser og deres klasselærer deltog i et spændende projekt
med titlen »Velkommen til Middelalderen«, udbudt af Folkekirkens Skoletjeneste »Kilden«. Børnene så først en video
om middelalderkirkerne i Høje Taastrup
Provsti. Dernæst blev de inddelt i grupper og gik rundt og besvarede spørgsmål
både indendørs og udendørs. Spørgsmålene skulle besvares både ved hjælp af et
opgaveark og ved at tage billeder med sit
mobilkamera.
Kig godt efter på kirkens nordmur og find
den gamle kvindeindgang. På de fleste kirker
er den tilmuret, men hvis man kigger godt
efter, kan man måske se spor i murværket,
der hvor den har været. - Tag et billede af en
af jer der står ved indgangen. - Ville I kunne
gå ind uden at skulle bukke jer? Lød et af
spørgsmålene. Til slut var der opsamling
i kirken ved sognepræst Britta Raakjær
Vind.

Konfirmationer
i Fløng Kirke 2015
Fra efteråret 2014 vil man begynde at gå til
præst, når man går i 8. klasse.
Datoer for konfirmationerne
i Fløng kirke i 2015:
Søndag 26. april
(fortrinsvis 8. B Fløng skole)
Bededag 1. maj
(fortrinsvis 8. A Fløng skole)
Søndag 3. maj (kan vælges frit af alle fra
8. A og 8. B samt fra andre skoler)
Finn Risum og Britta Raakjær Vind
sognepræster
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formandens hjørne
Af formand Inge Jacobsen

Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgav april
2013 et debatoplæg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken.
Alle menighedsråd og provstier har fået dette debatoplæg til høring med en høringsfrist den 31.
oktober 2013.
En konstatering af hvad der er folkekirkens
grundlæggende opgaver og folkekirkens grundlæggende fundament som evangelisk - luthersk
kirke, har dannet grundlag for seks pejlemærker:

Velkommen
til det årlige
Menighedsmøde

Onsdag den 27. november kl. 19.00 afholdes det årlige menighedsmøde i Sognets
Hus.
Her fortæller menighedsrådet om dets arbejde, tanker og ideer. Regnskab og budget vil
også blive gennemgået.
Efter fremlæggelsen vil der være mulighed
for at stille spørgsmål til menighedsrådet.
Nærmere om aftenens program vil blive meddelt
i Lokalavisen samt på kirkens hjemmeside.

Læsehesten
Læsehesten mødes i kommende sæson den
16. september, den 7. oktober og den 18.
november kl. 16.15 - 17.45.
Kontaktperson er Anne Marie Ørving,
tlf. 40 40 64 81, mail rie@2640reerslev.dk.
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Nært forhold mellem stat og folkekirke
Folkekirkens tilstedeværelse overalt
Præstens uafhængighed
Rummelighed og frihed
2200 menigheder - én folkekirke
Demokratisk legitimitet

Der vil blive afholdt debatmøder for provsti og
menighedsråd. Fløng Menighedsråd ser frem til
at deltage i debatten. Jeg håber, at folkekirken
opnår en større gennemslagskraft og bevarer en
god økonomi. Det væsentlige må være, at vi lokalt finder interesse i vores kirke og engagement
i et godt fællesskab, samt at vi fortsat værdsætter vores kirke og de kirkelige aktiviteter.

Kom og syng med
- i Sognets Hus

I samarbejde med Ældre Sagen fortsætter den
månedlige sangeftermiddag i Sognets Hus
følgende mandage kl. 14.30 - 16.00: 9. september, 14. oktober, 11. november og 9.
december. Der er fællessang efter Højskolesangbogen og andre sangbøger.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der betales 15 kr. for kaffe og kage.

Efteråret med

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen begynder
igen onsdag 18. september kl. 19.30 i Sognets
Hus. Deltagerne lægger ud
med at læse »Brobyggerne«
af Jan Guillou. Kredsen mødes den 3. onsdag i oktober
og november og slutter dette år med julefrokost.
Henvendelse til Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61

Fjernsyn
i Sognets Hus

I foyeren i Sognets Hus er der blevet opsat en
fjernsynsskærm med forbindelse til kirken.
Det betyder, at gudstjenester nu kan transmitteres direkte til Sognets Hus, hvor såvel billede
som lyd er af en fin kvalitet.
Ved f.eks. gudstjenester med dåb, hvor der er
mange børn i kirken, er der derfor mulighed
for at tage mindre børn med over i Sognets
Hus. Her kan man følge prædikenen på skærmen, mens børnene tegner, og så gå tilbage
til kirken og deltage i resten af gudstjenesten.
Tegnemapperne uddeles lige før prædikenen,
og er for børn fra ca. 2 til ca. 10 år.

Ved større kirkelige handlinger som f.eks. begravelser med mange deltagere, hvor der ikke er
plads til alle i kirken, er der endvidere mulighed
for at vise højtideligheden på storskærm i salen
i Sognets Hus.

Høstgudstjeneste

søndag den 22. september kl. 10.00
- en festlig tradition
Ved denne særlige gudstjeneste gør vi noget ekstra ud af at sige tak for det daglige brød. Det er mere
end selve maden; det er også tag over hovedet, en god familie, gode venner og alt det, som gør at vi
kan opretholde livet. Alle de gode gaver, som vi får givet. Der er mange traditioner forbundet med
at holde høstgudstjeneste: Kirken er pyntet med kornaks og blomster, og alle børn er indbudt til at bære frugt og grønt ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse.
Vi synger de kendte høstsalmer: »Nu falmer skoven« og »Vi pløjed og
vi så’de«. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe eller sodavand, og
der holdes auktion over frugt og grønt fra årets høst. Indsamlingen
i kirken denne dag kaldes for »Høstofferet«, og igennem den kan vi
dele alle de gode gaver, vi har fået, med dem, der ikke har: de nødlidende her i Danmark og ude i verden.

Efteråret byder på to gudstjenester med plads til fordybelse:

ALLE HELGENS DAG

søndag den 3. november kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
Hvor navnene på de døde i årets løb læses op.

MUSIKGUDSTJENESTEN »DE NI LÆSNINGER«
Onsdag den 11. december kl. 19.00
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Gudstjenester
september

Søndag 1. sept. kl. 11.30
14. søndag efter Trinitatis
Merry Lisbeth Rasmussen
Torsdag 5. sept.kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 8. sept.kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 15. sept. kl.10.00
16. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 22. sept. kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe og auktion
Søndag 29. sept. kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

oktober

Torsdag 3. okt. kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 6. okt. kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 13. okt. kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 20. okt. kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 27. okt. kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
BUSK Familiegudstjeneste
Finn Risum
Kirkekaffe og sodavand.

november

Søndag 3. nov. kl. 10.00
Alle Helgens dag
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe
Torsdag 7. nov. kl. 17.30
Spagettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 10. nov. kl. 10.00
24. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 17. nov. kl. 10.00
25. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 24. nov. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstj. og Sjov Søndag
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., tir., ons. og fre. 10-12
onsdag tillige 15-17. Torsdag 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

