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Pinsesalme

Melodi: Det dufter lysegrønt af græs
1. Nu springer pinseliljen ud
4. Du pinseblomst blev vor følgesvend,
til glæde i forårets haver.
- et under fra skabelsens morgen.
Om pinsens kræfter den bringer bud:
Hvert år du tro bryder frem igen
- Vor Skabers mangfoldige gaver.
til lyset blandt glæden og sorgen.
Et løg var gemt,
I lys vi står
men ikke glemt.
og styrke får
Det spired’ frem af mulden
til liv i hverdagens timer,
på trods af vinterkulden.
mens pinseklokkerne kimer.
							
2. Den hvide krone, den grønne dragt,
5. Så tak da, Gud, for din pinsefest,
den renhed, som pinsen os bringer,
hvor styrke og kraft du os sendte
er åndens gave, som han har bragt,
med Helligånden, som er vor gæst
der rørte vort liv med sin finger.
og lærer os, hvad vi kan vente.
Den første gang
Så pinsegrøn
da ånden sang
en dag så skøn
og folket følte den virke,
som lover sol og sommer,
da blev der dannet en kirke.
- et glimt af livet, der kommer.
				
			
Orla Roed Jensen 2012
3. Og Gud, som gav os en plads på Jord
og følger vort liv og vor færden,
han si’r til os og enhver, som tror,
at »Ordet« skal ud i Alverden.
Og han er med
os hvert et sted
som ham, vi lærte at kende,
ja, helt til Verdens ende.

Johannes Møllehave om kristendom:
Fra: »Den Store Møllehave-Bog«, Lindhardt & Ringhof 2013
»Jeg har sagt det før, og jeg mener det virkelig: Uden kristendommen havde jeg begået selvmord.
Kristendommen er min trøst, og jeg havde ikke kunnet bære mit eget liv, hvis jeg ikke vidste, at
tilgivelsen var kristendommens sandhed. Derfor kunne jeg heller aldrig drømme om at springe en
søndag over og lade være med at gå i kirke. Så kunne jeg lige så godt sige, at i år springer jeg januar
og februar over. Det ville være en åndssvag måde at leve på.
Hver søndag rammer teksten dybt ind i min eksistens. Det er ikke mig, der læser bibelen, men bibelen, der læser mig og fortæller mig om forskellige ting, jeg har løbet uden om eller ikke forstået.
Troen giver glemsel og betyder, at det møg, vi har lavet som mennesker, bliver glemt og tilgivet.
Skylden kan vi ikke bære, men der en én, der bærer, der er én der holder hånden over os og heldigvis også under os«.
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Pinse og Picnic
– gudstjeneste i det fri!
2. Pinsedag 9. juni kl. 11.00

Sted: Præstegårdshaven i Høje Taastrup, Præstegårdsvej 3 		
(10 min’s gang fra Høje-Taastrup Station).
Fællesgudstjeneste i Høje Taastrup Provsti, hvor jazzkvartetten Boogaloo Brothers, gospelkoret Ice Glory og Høje Taastrup
Kirkekor medvirker. Medbring tæppe og picnickurv eller køb
pølser og kage på stedet. Der er stole for dem, der har behov
for det.
Fløng Kirke er med i denne fællesgudstjeneste 2. pinsedag.
I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Høje Taastrup Kirke.

Friluftsgudstjeneste –
og koncert i Fløng
søndag 31. august kl. 11.00

Sted: på »Torvet« foran Sognets Hus ved
sognepræst Britta Raa-kjær Vind. I tilfælde
af regn går vi indendørs. Medbring madkurv
og spis din medbragte mad inden koncerten
kl. 13.00 med Harmoniorkesteret Conductor.
Conductor præsenterer et alsidigt musikalsk
program, som vil indeholde både klassiske
toner og mere moderne numre. Alt sammen
kompetent ledet af orkesterets faste dirigent Anne Lind.
Conductor har omkring 30 medlemmer i alderen 21 - 75 år, som kommer fra store dele af Sjælland.
Conductor kunne fejre 50 års jubilæum i 2013 og har i mange af årene haft Høje-Taastrup Kommune som sin faste base.
Orkesterets dirigent Anne Lind har dirigeret Conductor i et halvt års tid. Hun er uddannet trompetist og trompetpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Forsiden: fra friluftsgudstjenesten 2013.
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Af Orla Roed
Jensen

Menighedsrådets
praktiske mand

Ole Nygaard er kendt
af alle, som kommer i
Sognets Hus, for det
er ikke så få ting, han
medvirker i, og han
har let ved at komme i
kontakt med folk.
Som skolebetjent i
mere end 25 år er han
vant til at koordinere
og løse praktiske opgaver, og det er en fordel
i det frivillige arbejde, han har påtaget sig som
medlem af Fløng Menighedsråd.
Et eksempel er Torsdagscafeen, hvor han står
som koordinator og jævnligt medvirker sammen
med hustruen Grethe.
Lokal med praktiske gøremål
Ole Nygaard er født i Hedehusene i en lejlighed,
som var indrettet i den første kaffesurrogatfabrik »Danmark«, der lå på Fabriksvej tæt på jernbanen, der hvor der senere blev bygget posthus.
Faderen havde et vognmandsfirma, og her arbejdede Ole i en årrække med at køre materialer fra
teglværket til bl.a. Norge, hvor han kom helt til
Tromsø. - Det var et hårdt job, fortæller han, og da de vognmandsmæssige opgaver stoppede i
1980, fordi teglværket lukkede, var jeg glad for at
skifte til en stilling som skolebetjent på Gadehaveskolen. Der var jeg i 8 år, indtil jeg flyttede til
den nye Torstorp Skole. Og herfra blev jeg pensioneret som 65-årig.
Familien har boet på Stenalderen siden 1978, og
nu er de to børn voksne, og der er kommet 4 børnebørn til.
Som pensionist har Ole Nygaard heller ikke ligget på den lade side. Han er med i bestyrelsen
for grundejerforeningen og vejlauget, sidder i
branceudvalget i fagforeningen og er leder af Se4

niormotions cykeltræf. Og så arbejder han med
i »Den hjælpende hånd« inden for Ældre Sagen.
Medlem af Fløng Menighedsråd
- Kontakten med kirken startede med Sogneeftermiddagene for nogle år siden, fortæller Ole
Nygaard.
- Efter at have været suppleant, kom jeg så ind i
menighedsrådet for 4 år siden, men inden da blev
jeg bedt om at gå ind i møde- og aktivitetsudvalget, selv om jeg på det tidspunkt ikke var menighedsrådsmedlem. Der har jeg siddet i 5 år, og er
formand i dag. Det er et godt udvalg, hvor vi har
en rigtig god snak og får tingene til at virke. En
af mine opgaver er at sørge for den praktiske del
af arrangementerne, f.eks. højskoleaftnerne med
bespisning, og her er deltagerne jo også flinke til
at hjælpe, understreger Ole Nygaard.
Torsdagscafeen er en ny aktivitet, som Ole var
med til at starte. -Ja vi er nu oppe på 17-18 deltagere hver torsdag formiddag, og der kommer
jævnlig nye til. Vi har måttet købe ekstra stole
til foyeren. Det frie fællesskab her er så meget
værd. Det kan vi også høre på folk. Vi kan tale om
lige, hvad vi vil.
Vi gør selvfølgelig opmærksom på de andre arrangementer, der foregår i Sognets Hus, og mit

eget overordnede mål er, at deltagerne også en
dag går ind ad døren oppe i kirken.
Mit møde med kirken
Hvordan er dit eget forhold til kristendom og kirke?
- Min mor sørgede for, at vi børn bad Fadervor
i kor, før vi skulle sove. Det var en helt naturlig
ting, og det er noget, der har hængt ved, selv om
jeg havde problemer med at skulle konfirmeres.
Jeg havde min tvivl, men det betød så, at jeg satte mig noget mere ind i stoffet.
Vi blev borgerlig gift, og på et tidspunkt meldte
vi os ud af folkekirken. Men så skete det, at vi fik
et andet forhold til det. Vi kom lidt i Fløng Kirke
alligevel, og her mødte vi en sognepræst, som
taler så ligetil og udlægger teksten på en måde,

Det frie fællesskab her er
så meget værd. Vi kan tale
om lige, hvad vi vil.
som falder rigtig godt i vores smag. Det var grunden til, at vi meldte os ind igen.
Når jeg kommer ind i kirken og sætter mig ned,
så føler jeg en ro og stilhed, og har man gået og
tumlet med et problem, så kommer man i balance. Så falder tingene på plads på en god måde.
Det kan også godt være en hverdag, og jeg går
meget ind for at bevare de åbne kirker, slutter
Ole Nygaard.

300.000 kr. til
Folkekirkens Nødhjælp
I foråret 1999 afholdt Folkekirkens Nødhjælp sin første sogneindsamling. Danmarks sogne/menighedsråd blev bedt om at etablere en »sogneindsamling«, som siden hen har været afholdt hvert
år i marts måned.
I Fløng Menighedsråd tog vi opgaven på os, og jeg blev bedt om at være tovholder - en opgave,
som jeg således har haft i alt 16 gange. Menighedsrådet havde dengang 10 valgte medlemmer. På
nær et enkelt medlem var vi alle ude med en indsamlingsbøsse, og vi kom hjem med 10.996 kr.,
hvilket var et meget flot resultat. Det sidste medlem var i Sognets Hus ansvarlig for optælling og
regnskab, og det har han været lige siden.
I årenes løb er i alt indsamlet 300.000 kr. Største beløb var i 2012 med 25.898 kr. og i år d. 9. marts
blev indsamlet i alt 22.103 kr. Denne indsamling fokuserede på Etiopien for at markere 30-året for
den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Det har været en
stor glæde, men også en betydelig opgave at kontakte indsamlere år efter år. Ofte har ønsket her
været at gå på den samme rute som »sidste år«, og det har jeg naturligvis forsøgt at efterkomme
så vidt muligt.
Når man ringer på og præsenterer sig »God dag, jeg kommer fra Fløng Kirke og Folkekirkens
Nødhjælp - vil du give et bidrag til vor SULT- sogneindsamling i dag«, så bliver man næsten altid
godt modtaget. Mange kommer ud og har pengene med, og andre steder tømmer børnene deres
sparegris. Et år blev jeg bedt indenfor hos en meget gammel og sikkert ensom herre. »Vil du ikke
sidde ned et øjeblik og drikke en øl med mig«, blev der sagt. Det var der faktisk ikke tid til, men
jeg gjorde det. Efter et kvarters forløb var jeg nødt til at fortsætte min rute, men forinden blev der
lagt en 100 kr.-seddel i bøssen. Så er man virkelig rørt!
Fra næste år er det menighedsrådsmedlem Ralph Dänhardt, der er ansvarlig for indsamlingen. Tag
godt imod ham, når han beder jer om at gå med en indsamlingsbøsse søndag d. 8. marts. Da vil
jeg »blot« være almindelig indsamler. Men stor tak til alle jer trofaste indsamlere, der har været
med i mange år.
Arne Kristiansen
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Af Fritz Ole
Jensenius

Billedhuggeren Gunnar
Hansens tilknytning til
Fløng Kirke og Sogn

Billedhuggeren Gunnar Hansens far Hans Hansen blev født på Toftegården i Soderup i 1873.
Som den yngste af 9 børn skulle han ikke arve
gården, men læste teologi, blev højskolemand og
endte som præst i Stege.
Sønnen Gunnar Hansen blev født i 1904 og fik
sin uddannelse dels i USA
og dels på Kunstakademiet i København. Han har
bl.a. udstillet på Charlottenborg og modtaget Det
Ancherske Legat samt
Eckersberg Medaljen. Han
døde i 1972 og blev begravet i forældrenes gravsted
på kirkegården nord for
Fløng Kirke, hvortil han
havde udhugget både sin
egen og forældrenes gravsten.
Gunnar Hansens værker i Fløng
Efter Gunnar Hansens død og inden hans enke
flyttede fra den store villa i Hareskoven, hvor
Gunnar Hansen også havde sit atelier, forærede
hun Fløng Kirke en række arbejder og forstudier:
4 glaserede keramikrelieffer, som forestiller:
Kain og Abel, hvor Abel har
tændt offerbålet, mens Kain
står med våbnet i højre hånd
parat til slag.
Moses, som
lige er kommet ned
fra bjerget
og knuser
stentavlerne med lovens bud, da han ser
guldkalven, som israelitterne
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havde fremstillet, da de blev
trætte af at vente.
Bebudelsen, hvor ærkeenglen
Gabriel bringer Maria budskabet
om, at hun skal føde Guds søn.
Jesu dåb, hvor
begivenheden
synes at foregå i en form for
muret bassin og ikke i Jordan
floden.
De fire relieffer er nu ophængt
på gangen uden for kirkekontoret i Sognets Hus. Læs mere
om disse figurer på kirkens
hjemmeside.
Følgende værker ses også i Fløng:
- Et keramik-krucifiks (forarbejde) i kapellet.
- En hjortefigur i
kunststen ved kirkens sydmur.
- Et keramikrelief
på sognemedhjælperens kontor:
»Peter reddes fra
drukning«.
- De 2 gravsten på familiegravstedet nord for
kirken.
Gunnar Hansen var en
meget produktiv kunstner. Han står for kirkeudsmykninger i en række kirker over hele landet. Bl.a altertavlen i
Haslev Kirke, som ses
her på billedet.

formandens hjørne
Udvikling i samfundet skulle gerne inspirere til
nytænkning i folkekirken.
Jeg vil så stille det spørgsmål: »SKAL KIRKEN
GIVE KØB« på dens kerneydelser og kultur og
arv?
Er vi ved at udvikle folkekirken til udelukkende
en servicefunktion?
Møder vi sorg eller glæde, står vi fælles om vores
folkekirke og dette fællesskab skal vi værne om.

Vi skal ikke problematisere,
at kirkeklokkerne generer
med for høj lyd, og at højAf formand
messen ligger om søndagen
Inge
Jacobsen
kl. 10.00.
En fornyelse kunne være
en mere tilgængelig forståelse af prædiken, samt
valg af salmer og melodier, der er mere vedkommende den tid, vi lever i.

Fløng Menighedsråd

Kirkebil til Fløng
Kirke og Sognets Hus

- holder offentligt møde tirsdag 26. august
kl. 19.00.

Sogneudflugt
I år finder sogneudflugten sted onsdag 10.
september. Så du kan godt sætte kryds i kalenderen.

Den første
sogneeftermiddag

Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre
medborgere i Hedehusene, der har tilknytning
til Fløng Kirke, vil der til gudstjenesten 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.

Den første sogneeftermiddag i sæson 2014/
2015 bliver onsdag 17. september kl. 14.30
Der serveres kaffe og kage. Gratis adgang og
husk at kirkebilen kører.

Figurtræf
Tirsdag 8. april kom frivillige fra Svogerslev, Haslev og Hvalsø på besøg i Fløng for
at udveksle ideer og erfaringer med De Bibelske Figurer.
Ruth Bjerrum og Ulla Ackermann fra Diakonissestiftelsen var også inviterede for at
give gode råd og input. På billedet ses Ruth
Bjerrum ved et tableau, der blev opstillet
af deltagerne fra Haslev.
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Gudstjenester
juni

Søndag 1. juni kl. 10.00
6. søndag efter påske
Finn Risum
Pinsedag 8. juni kl. 10.00
Britta Raakjær Vind
Morgenkaffe kl. 9.00
2. Pinsedag 9. juni kl. 11.00
Fælles Friluftsgudstjeneste
i Høje Taastrup præstegårdshave
v/ Høje Taastrup Kirke

Søndag 27. juli kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

august

Søndag 3. august kl. 9.00
7. søndag efter Trinitatis
Morgengudstjeneste uden nadver
Søren Nolsøe Sørensen
Søndag 10. august kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 15. juni kl. 10.00
Trinitatis Søndag
Finn Risum

Søndag 17. august kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 22. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 24. august kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 29. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 31. august kl. 11.00
11. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind
I tilfælde af regn går vi indendørs.

juli

Søndag 6. juli kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 13. juli kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 20. juli kl. 19.00
5. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

september

Søndag 7. september kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst.
Søndag 14. september kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst.
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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

