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Af sognepræst
Britta Raakjær Vind

Skolereform
& konfirmander

Når du fremover kommer forbi Sognets Hus
om eftermiddagen, så vil du sikkert møde nogle
glade børn eller unge mennesker, som enten er
konfirmander, juniorkonfirmander, deltagere i
børneklub eller kor.
Med den nye skolereform er skoledagen blevet
længere, og det påvirker hverdagen for både
elevers og læreres aktiviteter efter skoletid. Kirkens tilbud til børn og unge, som typisk er om
eftermiddagen efter skoletid, bliver tilsvarende
flyttet længere hen på eftermiddagen.
Lovgivningen om konfirmandundervisning er
principielt ikke ændret, så der skal fortsat sikres
den nødvendige tid til undervisningen indenfor
normal skoletid. Men selvom konfirmandundervisning altså ikke er en »fritidsaktivitet«, så er
der ikke længere mulighed for morgentimer.

Forhandlingerne med Fløng skole er derfor endt
med en kombination af regelmæssig undervisning en eftermiddag om ugen i 16 uger, hvorefter de resterende undervisningstimer samles
sammen til to hele dage for hvert hold, som gennemføres i marts og april.
Finn Risum underviser et hold tirsdag eftermiddag, Britta R. Vind underviser et hold onsdag
eftermiddag. Onsdagsholdet springer dog over
den onsdag om måneden, hvor der er Sogneeftermiddag. Korene øver fortsat onsdag sidst på
eftermiddagen, og juniorkonfirmanderne kommer torsdag eftermiddag.
Det er en udfordring at få lokalefordelingen til at
gå op, - men vi må glæde os over, at vi fik bygget
det nye Sognets Hus i tide!

Bibelmagasin
med spændende indhold
Det danske Bibelselskab blev stiftet i sommeren 1814, og 200 års
jubilæet bliver markeret over hele landet med arrangementer, udgivelser og andre tiltag, der sætter fokus på Biblen. Det sker også
i Fløng med temaet for det kommende års Højskoleaftner »Dig,
mig og Biblen«.
Bibelselskabet har i anledning af jubilæet udgivet et meget læseværdigt magasin på 84 sider, hvor sangeren Oh Land, journalisten
og komikeren Anders Lund Madsen og udenrigskorrespondenten Steffen Jensen optræder
sammen med kirkeminister Marianne Jelved og 7 andre fremtrædende danskere. I spændende
velskrevne artikler fortæller de om, hvad de har fået ud af at læse Biblen.
Magasinet indeholder også 12 af Biblens smukkeste og mest anvendte bibeltekster samt masser
af lækre madopskrifter.
Det vil være muligt at få et gratis magasin, da menighedsrådet har købt et mindre antal, som
ligger klar til udlevering i foyeren i Sognets Hus.

Forsiden: Møllebakken i Fløng. Fra sognevandringen St. Bededag 16. maj.
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Sogneudflugt
til Rungstedlund
Onsdag 10. september kl. 9.00 kører bussen fra parkeringspladsen ved Sognets Hus med retning
mod Rungstedlund. Undervejs får alle deltagere morgenkaffe. Bussen ankommer ved Karen Blixen
Museet kl. 10.30, hvor deltagerne deles i grupper a 25 personer med hver sin rundviser. Rundvisningen varer 45 minutter, hvorefter man kan gå rundt en halv times tid på egen hånd.
Karen Blixen er én af Danmarks største fortællere, og Blixens fortælling »Vinter - Eventyr« er en del af den danske kulturkanon. Karen Blixen brød sig ikke
om at blive kaldt forfatter. »Jeg er storyteller – en fortællerske«, sagde hun
og knyttede dermed forbindelse tilbage til den ældgamle fortællekunst, som
eksisterede, længe før skriftsproget var udformet: Bibelen, Homers digtning,
de nordiske sagaer, Tusind og Én Nat osv.
Frokost på Blovstrød Kro ca. kl. 13.00, hvor øl/vand er for egen regning. Menighedsrådet giver kaffe
efter frokosten. Forventet hjemkomst i Fløng kl.16.30
Tilmelding
Salget af billetter finder sted i Sognets Hus onsdag 27. august fra kl. 14.30. Det foregår efter
»først til mølle« princippet, da der er et begrænset antal pladser. Hvis der er billetter tilovers sælges
de hos kordegnen og ved friluftsgudstjenesten søndag 31. august. Turpris 200 kr.
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Af Orla Roed
Jensen

Aktiv menighedsrådsformand fylder 70

Formanden for Fløng Menighedsråd Inge Jacobsens interesser og virkeområde spænder vidt,
selv om hun siger, hun har trappet ned på det
sidste.
Hun er ikke længere næstformand for De danske
Seniorsygeplejersker, ikke længere i bestyrelsen
for Værestedet Paraplyen i Taastrup, som hun
har været med til at starte og heller ikke længere
medlem af provstiudvalget. Men hun er dog stadig næstformand i Seniorrådet, hvor hun sidder
på tredje periode, og hun sidder i forretningsudvalget for Hovedstadens Regionsældreråd. Og
så har hun det krævende job som formand for
Fløng Menighedsråd.
Mandag den 1. september fylder hun 70, og der
er sikkert mange, der gerne vil være med til at
fejre hendes 70 års dag, når der afholdes reception i Sognets Hus onsdag 27. august kl. 12.00.
Skulle lære at klare sig selv
Inge Jacobsen er født i Søborg, hvor hun boede
de første 5 år i nærheden af Utterslev Mose. Hun
tog realeksamen fra Husum Skole og ville gerne
være noget, hvor hun kunne bruge sine hænder
til noget kunstnerisk.
-Jeg gik på malerskole og malede porcelæn, for-
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tæller hun, og ejeren ville gerne have, jeg skulle
overtage skolen. Men min far sagde, jeg skulle
finde mig en uddannelse, hvor jeg var sikker på
at kunne klare mig selv, og da min farmor havde
været inden for faget, så blev det sygeplejerske.
Dengang skulle man et år i huset, før man kunne
blive optaget på sygeplejeskolen, og for mig blev
det på Bygholm Forsøgsgård i Horsens. Vi var 3
piger og 25 karle foruden familien, og det var en
spændende tid, hvor jeg lærte at rubbe neglene
og tage mod en ordre.
Kom til Flønghjemmet
Efter sygeplejeskolen på Bispebjerg blev jeg ansat på Forgiftningscentralen, men kun i kort tid,
fordi jeg inden for et år blev forlovet, gift og fik
barn. Men jeg kendte en læge, som skulle starte
en praksis på Amager, og han skaffede os en stor
lejlighed og et job som lægesekretær. Desværre
døde han, og vi flyttede til Farum en kort periode
og så til Lindevangshusene i Taastrup, hvor jeg
fik arbejde på Amtsplejehjemmet på Gasværksvej.
Senere blev jeg afdelingsleder på plejehjemmet
Baldersbo, inden jeg fik stillingen som leder af
Flønghjemmet, og vi flyttede til Fløng i december 1978.

Jeg har altid gerne villet
være med til at præge det,
jeg beskæftigede mig med.
Der hørte 10 beskyttede boliger til Flønghjemmet, hvor der var 12 beboere på det gamle plejehjem. Vi var som én stor familie. Det fungerede
som en slags aftægt for ældre, der ikke længere
orkede livet alene i deres bolig. Den mulighed har
vi desværre ikke i dag, men jeg ville ønske, der
kunne blive plads til sådanne på plejehjemmene
fremover, så man kunne hjælpe hinanden og få
mulighed for at bruge sit sprog.
Det blev til 16 spændende år, inden jeg fik lyst
til også at prøve psykiatrien, hvad jeg imidlertid
fandt ud af, ikke var mig, og så sluttede jeg på
neuromedicinsk afdeling på Glostrup Sygehus.
I 1998 blev jeg syg og måtte gå på førtidspension,
og hvad skulle jeg så bruge min tid til. Ja, så blev
det inden for kirken, jeg godt ville bruge nogle
kræfter.
10 år i menighedsrådet
Inge Jacobsen blev valgt ind i Fløng Menighedsråd i 2004 og har nu siddet som formand på 8. år.
-Jeg har altid gerne villet være med til at præge
det, jeg beskæftigede mig med, siger hun. –Som
formand skal jeg jo sikre at møderne bliver afviklet på en ordentlig måde, at man respekterer
hinanden, selv om man måske ikke er enig, og
der skal også være plads til at smile og grine sammen. Jeg synes, der er en god stemning på møderne, og sådan skal det også være. Det skal være
rart at komme. Vi har respekt for hver enkelt
persons område, som vi ikke blander os i, men
selvfølgelig kan stille spørgsmål til.
Jeg har været med ved opførelsen af det nye Sognets Hus lige fra de første planer blev lagt, og jeg
vil derfor gerne fortsat følge huset på tæt hold.
Derfor er jeg med i ejendomsudvalget - som det
eneste udvalg. Der foregår meget i Sognets Hus.
Vi samler mange mennesker, og sådan skal det
være. Sognets Hus skal være et supplement til
kirken.

Højmessen er jo præsternes område, og her synes jeg, det er fint, at holde på traditionerne.
Men jeg vil godt være med til at drøfte en fornyelse inden for salmer og musik. Og så lægger jeg
megen vægt på et godt forhold til personalet. Jeg
kommer ofte blot for at snakke over en kop kaffe.
Jeg vil gerne deltage i de ting, der foregår både i
kirken og Sognets Hus. Det mener jeg kræves af
et menighedsrådsmedlem, - selv om jeg selvfølgelig også gør det af interesse.
Fællesskabet er vigtigt
Hvad vil du gerne huskes for som formand for
Fløng Menighedsråd?
-Jeg vil gerne, at man tænker, at jeg har vist omsorg og omtanke for andre mennesker i alt, hvad
jeg har rørt ved, og jeg går meget op i at være ærlig. Jeg har selv meget svært ved, hvis folk lyver
for mig. Det synes jeg er grimt. Min morfars ord
til min konfirmation, har fulgt mig lige siden:
»Én ting skal du vide, min pige, du kan komme
hele verden rundt med lyv, men du kan ikke
komme tilbage«.
Og så – det skal du have med – den måde, vi
modtager folk på i kirken er meget vigtig. Det
har betydet meget for mig, at jeg følte, jeg var
velkommen, og hørte til. Og sådan skal det være
i Fløng. Man skal føle sig optaget i fællesskabet,
bl.a. med den snak over en kop kaffe, vi nu har
mulighed for i foyeren efter gudstjenesten. For
fællesskabet er så vigtigt, slutter Inge Jacobsen.
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Årsprogram sæson 2014-2015
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
17. september: Margaret Lindhardt: 30 år som stemme i radioen.
Margaret Lindhardt har været en kendt stemme i radioen
bl.a. som vært i programmer som Go’morgen P3, P4 Aften
og ikke mindst det legendariske ønskeprogram Giro 413,
som hun stod for i hele 17 år. Hun har desuden fortalt flere
hundrede historier om Danmark og danskerne i programmet »Danmark kort« og lagt stemme til alle mulige slags
udsendelser både på radio og TV f.eks. dokumentarprogrammer, ungdomsudsendelser, drama og satire. Mød personen bag stemmen og hør om et
langt og farverigt liv inden for murene i DR og om både sjove, overraskende og nervepirrende
oplevelser fra de mange år ved mikrofonen.
8. oktober: Pastor emeritus Poul Sørensen, Værløse: »Anne
Frank i ord og billeder«. Anne Frank født 1929 var en pige af tyskjødisk herkomst. Efter Adolf Hitlers magtovertagelse i 1933 besluttede Anne Franks far, Otto Frank (1889–1980) at udvandre til Amsterdam med sin kone og to døtre. Anne Frank måtte på grund af
jødeforfølgelserne i Holland under 2. verdenskrig gå under jorden fra
juli 1942. I august 1944 blev familien angivet og borttransporteret.
Anne Frank døde i kz-lejren Bergen-Belsen i marts 1945. Anne Frank
ville være fyldt 85 år den 12. juni. Poul Sørensen vil gerne være med
til at udbrede hendes historie i sit foredrag, der veksler mellem fortælling og billeder.
12. november: Forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø:
»Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder«.
»Jeg har samlet på historier om glædesspredere og skrevet en hel
bog om dem. Det var derfor, jeg begyndte at gå med hat, så jeg kan
tage den af, når jeg møder dem«, lyder det fra Erik Lindsø. Som han
siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går - andre når de går. Det er de
sidste, der har behov for, at en glædesspreder kigger forbi.” Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende foredrag, et mentalt
kurbad. Om glæden spændt ud mellem livskraften og købekraften
- om forskellen på lykken og glæden.
3/12:
14/1:
11/2:
11/3:
15/4:
6

Pensioneret civilingeniør Erik Hansen, Roskilde: På flugt for livet.
Børge Levinsohn: Filippinerne. Billeder, historie og hverdage.
Tommy Hansen: Peter i grøften.
Pastor emeritus Flemming O. Nielsen: Chagall – livsunderet i farvens glød. 			
Om Chagalls billedunivers.
Forfatter, journalist og samfundsdebattør Gretelise Holm: Jesus, pengene og livet.

5 Højskoleaftner
i Sognets Hus 2014-2015
Tema: Dig og mig og Bibelen. Bibelen har stor betydning i dag som en væsentlig del af vores
kulturarv. Dens fortællinger handler om mennesket og Gud.
Den har stadig indflydelse på vores moralbegreber og vores lovgivning. På vores forestilling om,
hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert. På vores sprog, på oprindelsen af ugedagene og helligdagene, på vores litteratur og kunst. Men Bibelen er ikke kun kultur, det er også en religiøs
bog, og grundlaget for den kristne tro. Bibelen er stadig den mest udbredte bog, og den står på
hylden i mange hjem. Vi må altid læse Bibelen ind i vores egen tid, og ved efterårets og vinterens
Højskoleaftner spørger vi: Hvordan har Bibelen påvirket os? Betyder den noget for os i dag?
Danskerne tror, men på hvad?
Onsdag 24. september kl. 19.00: Generalsekretær i Bibelselskabet
Morten Thomsen Højsgaard fortæller om det, han kalder »googlebuddhismen” og danskernes nye tro, og om bibelen og kristendommen
som en arv, vi har fået på godt og ondt. I dag er Bibelen og kristendommen, som alt andet, påvirket af medier og den offentlige debat.

Bibelen og kunsten. »Troen i kunsten – fra Michelangelos
hellige familie til Arne Haugens opstandelseskunst«
Onsdag 5. november kl. 19.00
Fortæller, historiker og sognepræst Kristian Massey Møller bygger bro
mellem kunsten og de bibelsk-eksistentielle spørgsmål, som mennesker har stillet i generationer. Lidelsen, det meningsfulde liv, oplevelsen af det hellige. Foredraget tager afsæt i altertavlen i Gjogv Kirke på
Færøerne, og inddrager herefter billeder af Michelangelo, Niels Larsen
Stevns, Per Kirkeby og Arne Haugen Sørensen.
28/1:
25/2:
17/3:

Erik A. Nielsen: Bibelen og poesien. »Bibelen som billedbog«.
Skuespiller og foredragsholder Lone Hertz: Bibelen får selv ordet: 				
Det nye bud: I skal elske hinanden. Oplæsning af Johannesevangeliets tekster 		
og efterfølgende dialog om tro.
Lektor i teologi Jakob Wolf: Bibelen og det onde. »Gud må forsvare sig selv!«

Hele rækken af foredrag koster 150 kr., et enkelt foredrag 40 kr.
Spisning og foredrag koster 120 kr. pr. gang inkl. kaffe.
Hele rækken inkl. mad: 575 kr. Drikkevarer købes separat: 1 øl, vin eller vand koster 10 kr.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest fredagen før mødet.
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Koncerter i Fløng Kirke
foregår søndage kl. 15.00

Der er trykt et særskilt koncertprogram for
efterår 2014 og forår 2015 i Fløng Kirke.
Programmet kan downloades på
www.floengkirke.dk
Onsdag 10. december:
De ni læsninger kl. 19.00 i Fløng Kirke.
Søndag 21. december:
Julekoncert »Händel & Haugen« – Händels »Messias«
for maleri, trompet og orgel.
Søndag 25. januar 2015:
Blaagaard Kammerkor.
Søndag 22. februar:
Michala Petri & Lars Hannibal.
Søndag 15. marts:
Christina Mellgren Trio.
Onsdag 25. marts kl. 19.00:
Vi synger påsken ind.
I december måned kan alle i Fløng glæde sig til en rigtig julekoncert.
Dorthe Zielke og Søren Johansen spiller Händels »Messias« for maleri, trompet og orgel.

Velkommen i Fløng
Kirkes Filmklub
efterår 2014

Filmklubben er nu gået ind i sit 3. år, idet premieren
var i januar 2012. Tilslutningen til den månedlige
film (4 x efterår og 4 x forår) har været ganske overvældende med ca. 50 deltagere til hver filmaften, og
filmklubbens bestyrelse takker for denne opbakning.
Filmaftnerne foregår i Sognets Hus den første mandag i måneden kl. 19.00 - 22.00 følgende dage: 1.
september, 6. oktober, 3. november og 1. december.
Optagelse af nye medlemmer af filmklubben sker ved
henvendelse til Bente Justesen, 4656 1723 eller Arne
Kristiansen, 4656 2415.
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Torsdagscafeen
Torsdagscafeen åbner 18. september kl. 10-12 og slutter 11.
december i 2014.
Start i 2015 er 8. januar.
Det er gratis og alle er velkomne.

&

Børn & Unge
Babysalmesang
Hvis du gerne vil gå til babysalmesang i efteråret 2014, så ring til Fløng Kirkes
kontor tlf. 46 56 27 49, floeng.sogn@km.dk. Holdet, der begynder 2. september
er for babyer mellem 3 og 9 måneder. Det koster 100 kr. at gå til babysalmesang i
Fløng Kirke.

Juniorkonfirmander efteråret 2014
Et nyt forløb med børn fra 3. a på Fløng Skole begynder torsdag 4. september efter skoletid.
Juniorkonfirmander med forældre og søskende inviteres til høstgudstjeneste søndag 21. september, til BUSK gudstjeneste 26. oktober og til afslutning fredag 14. november. I januar måned
begynder et hold med Juniorkonfirmander fra 3. b, hvor der er tilmelding i december.

Særlige gudstjenester for børnefamilier
Spaghettigudstjenester i Fløng Kirke
Der er spagettigudstjenester torsdage 4. september, 2. oktober og 6. 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.
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 26. 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!
Afslutning for Juniorkonfirmander
Juniorkonfirmander fra 3.a på Fløng Skole holder afslutningsfest:
Fredag 14. november kl. 17.30 – 20.00
Aftenen begynder med spisning i Sognets Hus, derefter deltager børn og voksne i et »løb«, hvor
juniorkonfirmanderne, »disciplene«, skal løse opgaver, hjælpe hinanden og dem, der har brug
for det. De skal også vove sig ud i selv at fortælle om Jesus. Forældre opfordres til at deltage ved
at stå på en post. Det hele afsluttes med en kort aftenandagt i kirken.
Pris for maden: 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 (Voksne bedes skrive, om de vil stå på post)
Læs mere om juniorkonfirmander på kirkens hjemmeside www.floengkirke.dk
Juniorkonfirmander modtager direkte invitation pr. mail.
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Af formand
Inge Jacobsen

Offentligt
Menighedsmøde

Søndag 16. november er der efter gudstjenesten offentligt menighedsmøde i Sognets Hus.
Her vil Fløng Menighedsråd byde på kirkefrokost
og afholde det offentlige menighedsmøde, der er
vedtaget i den kirkelige lovgivning § 41, hvor det
pålægges alle menighedsråd en gang om året at
afholde et offentligt menighedsmøde. Her skal
menighedsrådet redegøre for det sidste års regnskab og kommende års budget. Menighedsrådet

aflægger beretning om årets virksomhed i det
forløbne år og orienterer om planlagt virksomhed for det kommende år.
Det vil glæde menighedsrådet at man viser interesse for rådets engagement i vores kirke og aktiviteter. Vi ønsker dialog om kirken og kirkelivet
og modtager gerne forslag/ønsker for det videre
arbejde.

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: 8. september, 13. oktober, 10. november og 8. 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.

Kristendom for voksne
Kristendom for voksne er flyttet over i FOF regi, hvor man kan tilmelde sig via hjemmesiden
http://www.fof.dk/kbh-omegn/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag holdnummer 4137.
Kristendom for voksne er kvalificeret kristendomsundervisning, der helt konkret giver indblik
i hvad den kristne tro er. Samtidig åbnes der også for at finde sammenhæng mellem egen livserfaring og den kristne tro. Foredragsrækken henvender sig til alle, der har lyst til at vide mere om
kristendommen og dens betydning i vores hverdag og i vores kultur og samfund. Undervisere
er præster i Høje-Taastrup Provsti. Undervisningen foregår i perioden 23/10 til 20/11 torsdage
fra 19.00 til 21.00. Det koster 290 kr. at deltage i foredragsrækken.

Efteråret med Litteraturkredsen
Skolereformen betyder blandede mødetider for kredsen, som efter sommerferien begynder
onsdag 17. september kl. 19.00 i Sognets Hus. Næste møde er onsdag 15. oktober kl. 14.30,
og i november bliver det igen et aftenmøde, nemlig 19. november kl. 19.00. Litteraturkredsen
holder julefrokost ude af huset den 10. december. Henvendelse til Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61
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Læsehesten
Mødes om tirsdagen kl. 16.15 følgende datoer: 16. september, 21. oktober og 18. november. Kontaktperson er Anne Marie Ørving, tlf. 40 40 64 81, mail rie@2640reerslev.dk

Kom og høst
Høstgudstjeneste i Fløng Kirke
søndag 21. september kl. 10.00
ved Britta Raakjær Vind
I Fløng Kirke er der en god tradition
for at holde høstgudstjeneste. Fokus
i denne gudstjeneste er at sige tak for
de gaver, vi modtager hver dag: for det
daglige brød. Her inviteres de nye Juniorkonfirmander til at bære frugt og
grønt ind i kirken. Frugten står klar i
kurve i våbenhuset, og alle børn i kirken kan være med til at bære de flotte kurve ind. Hele familien
er inviteret til denne festlige søndag, hvor vi sammen fejrer årets gode høst og samtidig er med til
at hjælpe andre. Der er nemlig også tradition for at give en god gave til Fløng Kirkes indsamling.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og sodavand i Sognets Hus. Her kan alle være med til en auktion over det frugt og grønt, der bæres ind i kirken. De indsamlede midler ved denne auktion går
til årets »høstoffer«, som er søndagens indsamlingsformål. Husk at have kontanter med i lommen!

Kirkebil til Fløng Kirke
og Sognets Hus
Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til
Fløng Kirke, kan der bestilles kirkebil til gudstjenesten. 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.

ALLE HELGENS DAG
Gudstjeneste søndag 2. november ved
Finn Risum. Navnene på de døde i årets
løb læses op. Kirkekaffe efter gudstjenesten.

DE NI LÆSNINGER
Onsdag 10. december kl. 19.00
Efter musikgudstjenesten kaffebord og
lotteri i Sognets Hus.

11

Gudstjenester
september

Torsdag 4. september kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum
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

Søndag 19. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Søren Nolsøe Sørensen
Søndag 26. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
BUSK Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe og sodavand.

november

Søndag 2. november kl. 10.00
Alle Helgens dag
Finn Risum
Kirkekaffe

Søndag 21. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Torsdag 6. november kl. 17.30
Britta Raakjær Vind
Spaghettigudstjeneste
Høstgudstjeneste
Finn Risum
Kirkekaffe og auktion
Søndag 9. november kl. 10.00
Søndag 28. september kl. 10.00 21. søndag efter Trinitatis
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Britta Raakjær Vind
Søndag 16. november kl. 10.00
22. Søndag efter Trinitatis
oktober
Britta Raakjær Vind
Torsdag 2. oktober kl. 17.30
Kirkefrokost og menighedsmøde
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 23. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag 5. oktober kl. 10.00
Finn Risum
16. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 30. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Søndag 12. oktober kl. 11.30
Britta Raakjær Vind
- Bemærk tidspunktet!
17. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
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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

