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• 25 års præstejubilæum
• Kom og syng med – 100 gange
• Syholdet bag det nye altertæppe
• Organist om udvidelse af orgel
• Udendørs gudstjeneste og koncert i august
• Støt indsamling i kirken via Swipp

Finn Risum præst i 25 år
Sognepræst Finn Risum har
25-års præstejubilæum. Ikke
som præst i Fløng Sogn, men
Af Orla Roed
den 1. maj var det 25 år siden
Jensen
han blev præsteviet og ansat
som sognepræst i Helligåndskirken i København.
Han er gift med Margit, som også er teolog, og sammen har de en stor børneflok.
Den 15. juni 1992 fik han 50 % ansættelse i Fløng
Sogn tillige med en 25 % ansættelse hos provsten
i Ishøj, hvilket i 1998 blev ændret til ansættelse
i Ansgarkirken i Hedehusene. Det er også her,
præstejubilæet fejres ved en reception i Sognegården søndag den 14. juni kl. 10.00, hvor også
menigheden fra Fløng er velkommen.
Fra Helligåndskirken til Fløng
Finn Risum tog en uddannelse som tømrer med
det formål at læse videre til arkitekt, og her har
han med en ekstra uddannelse som energikonsulent i bagagen både været privat ansat og arbejdet som selvstændig. Som 32-årig begyndte han
at læse teologi, og opvokset i et kristent hjem lå
det ikke fjernt for ham. Han blev færdig i 1981,
men af familiemæssige årsager søgte han først
embede nogle år senere. Efter anbefaling fra daværende sognepræst i Helligåndskirken Gurli
Vibe Jensen, søgte han det ledige embede her, og
blev indstillet af menighedsrådet. Ordinationen
fandt sted i Københavns Domkirke i april 1990.
Her blev det dog kun til et år, før han sagde stillingen op. - Den altid fyldte kirke virkede nærmest som en valgmenighed med et forholdsvis
lille befolkningsunderlag, og jeg savnede et mere
mangfoldigt kirkeliv med flere kirkelige handlinger og konfirmander, siger Finn Risum. - Det fik
jeg bl.a. i Fløng, hvor biskoppen netop havde bevilget nogle flere præstetimer.

Med forskellige vikarstillinger undervejs er jeg
den første, der har været ansat i alle provstiets
kirker, fortsætter Finn Risum. Delingen over
flere sogne har jeg altid set udfordringer i, Det at
møde nye mennesker, nye situationer appellerer
til mig, siger han.
Del af en mangfoldig menighed
- Som præst er jeg specielt glad for de samtaler,
jeg har med dåbsforældre og bryllupsfolk og ikke
mindst i forbindelse med begravelser. I den nære
kontakt, hvor jeg sidder og taler med mennesker,
opleves kristendommen som et levende fællesskab. Ved de kirkelige handlinger ønsker jeg
naturligt det optimale for de pårørende. Gudstjenesten sammen med menigheden er altid en
fest, ikke mindst når salmesangen lyder fra alles
læber.
En særlig fest i gudstjenesten er dåbsbarnet med
forældre og følge. Jeg fokuserer meget på dåbsbarnet og retter bevidst det afsluttende »Vil du
døbes på denne tro« direkte til barnet. Nogle
smiler lidt heraf, men der ligger faktisk stor alvor
bag. I Fløng Sogn følger vi så op med bl.a. spaghettigudstjenester og konfirmandforberedelse,
hvilket gennem årene har været en stor glæde
og udfordring. Jeg søgte en mangfoldig menighed og blev en del heraf. – Hvad kunne jeg ønske
mere? slutter Finn Risum.

Friluftsgudstjeneste og –koncert
i Fløng søndag 30. august kl. 11 og 13

Både gudstjeneste og koncert finder sted på »Torvet« foran Sognets Hus. 		
I tilfælde af regn går vi indendørs. 					
Medbring madkurv og spis din medbragte mad inden koncerten kl. 13.00.
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Så syng da Danmark
Kom og syng med - 100 gange
I foråret 2002 fik vi den ide, om ikke man kunne
lave en månedlig sangeftermiddag. Man spurgte
menighedsrådet i Fløng, om man ville lægge lokaler til sammen med Ældre Sagen i Høje Taastrup. Det ville man gerne, så der blev skrevet
små pamfletter, som blev lagt eller delt ud forskellige steder. Den 6. januar 2003 afholdt man
den første sangeftermiddag i det gamle Sognets
Hus.

Vibeke Pagter vor pianist til
»Kom og syng med« - gennem snart mange år.

Af Jytte
og Gunnar
Kaspersen
og Arne
Kristiansen

I begyndelsen kom der omkring 25 deltagere, men
antallet er steget - specielt
efter, at det nye sognehus er bygget. Ved sidste
sangeftermiddag var der 60 deltagere, og sangglæden er stor. Der bliver sunget mest fra Højskolesangbogen, men også fra andre kilder. Så
repertoiret er stort. Og der er naturligvis også
tid til kaffe og en sludder.
På skift udvælger de frivillige, der står for arrangementet, ca. 10 sange, og deltagerne vælger
resten. På en sangeftermiddag når man at synge
ca. 25 sange.
At synge fællessang giver deltagerne en speciel
oplevelse. Der opstår en fornemmelse af fællesskab, af frigjorthed, af fysisk og mental afslappethed. Det er sundt at synge; man får brugt
musklerne i ansigt og brystkasse, som man almindeligvis ikke får brugt. Man kan ikke både
synge og være sur!
Den nye sæson begynder den 14. september,
og det er sangeftermiddag nr. 100, som man vil
markere som et lille jubilæum.
De frivillige, der har stået for arrangementerne
gennem årene, har fået mange positive tilkendegivelser fra glade deltagere, der kommer fra nær
og fjern.
At synge er som at lege. Vi holder ikke op med at
lege, fordi vi er gamle; nej, vi bliver gamle, hvis vi
holder op med at lege.

Sangeftermiddag 9. marts 2015, hvor der var rekordtilslutning med 55 deltagere! Foto: Arne Kristiansen.
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Om udvidelse
af kirkens orgel
Fløng kirke har siden 1992
haft et godt orgel fra Frobenius Orgelbyggeri. Det er der
ikke og bliver ikke ændret noget ved. Men i tidens
løb er ønsket om flere klanglige variationsmuligheder opstået, og en udvidelse kom på tale.
Af organist Carl
Viggo Jespersen

En udvidelse med traditionelle piber blev hurtigt
opgivet af både plads- og økonomihensyn, og
derfor er det endt med en digital løsning.
Det er også en lidt kontroversiel løsning. Der har
blandt fagfolk været utallige skriverier mellem
kategoriske modstandere af og fortalere for kun
to orgeltyper, hvor saglighed og nuancering ikke
altid har været i højsædet. Enten er et hvilket
som helst pibeorgel vidunderligt, - blot det ER et
pibeorgel, eller fortalere for digitalorgler påberåber, at alle digitalorgler lige gode.
Den levende klang i et pibeorgel kendetegnes
ved, at der fra selv den største og dybeste orgelpibe fremkommer en luftsøjle, som indeholder
både pibens grundtone og et utal af overtoner.
Når flere piber samtidigt klinger og påvirker hinanden, vil det samlede lydbillede aldrig stå stille
og blive sterilt og kedeligt.

Orgelbygger Flemming Danhild Fald arbejder
med den største af lydgiverne.
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Denne kvalitet har man ikke kunnet opnå ved
anvendelse af den hidtil kendte højttalerteknologi.
Men med den nye digitale løsning har Skandinavisk Orgelcentrum udviklet et nyt lydgiversystem, som fungerer ud fra princippet i en orgelpibe. Derved gives fuld dækning af samme
tonespekter som et tilsvarende pibeorgel. Kirkerummet tilføres instrumentets toner med samme naturlige bredde, fylde og refleksioner som
et sædvanligt orgelhus, hvorved den samlede
oplevelse er fuldt på højde med et traditionelt
pibeorgel.
Fløng Kirke får altså et kombi-orgel, eller hybridorgel. Det har krævet et stort præcisionsarbejde
for at få bygget elektriske kontakter ind i hver
eneste af orglets tangenter, således at analog
lyd og digital lyd sættes an samtidigt. Ligeledes
indbygges kontakter til de nye stemmer. De nye
lydgivere bliver placeret på begge sider af det oprindelige orgelhus.
Orglet har i dag 14 oprindelige pibestemmer og
tilføjes 28 digitale stemmer. Det hele er fordelt
på to manualer og pedal.

De nye registerkontakter under montering.

&

Børn & Unge
Børn i teatret

Søndag 26. april var en gruppe børn i Taastrup Teater og så forestillingen »Vitello«. Teaterstykket bygger på Kim Fupz Aakesons bøger
om drengen med det mærkelige navn. På billedet ses Rasmus, der
efter forestillingen blev fotograferet sammen med Asbjørn Agger,
der spiller Vitello.
Lotterikredsen var sponsor ved forestillingen, som blev planlagt og gennemført af sognemedhjælper Trine May Knutzen.

Legestuen
Legestuen starter op 14. september kl. 9.45.

Konfirmation 2015

spaghettigudstjenester
Kommende spaghettigudstjenester: 1. september, 29. september og 3. november.

Søndag 26. april.

Fredag 1. maj.
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Den gode samtale
En god samtale gør en forskel. Den kan gøre os klogere både på os selv og hinanAf formand
den. Den kan være med til
Inge Jacobsen
at sætte fokus på et emne
eller et område. Fløng Menighedsråd har valgt: at sætte fokus på arbejdsmiljø. Menighedsrådet har erfaret, at opstår
der en uenighed, kan det hurtigt udvikle sig til
et stort problem, særligt i et miljø som kirkens,
hvor den enkelte har stort råderum.
Høje Taastrup provsti har ligeledes taget emnet
op. Der har været afholdt to heldags kurser med
emnet konfliktløsning.
Tre fra personalet, kontaktperson og formand
deltog.

Menighedsrådet
holder offentligt møde onsdag 19. august kl. 19.00 i Sognets Hus, Store Sal og
alle er velkomne som tilhørere.

Den første
sogneeftermiddag

Sogneudflugt

Den første sogneeftermiddag i sæson 2015/
2016 finder sted onsdag 9. september kl.
14.30. Der serveres kaffe og kage.
Gratis adgang og husk at kirkebilen kører.

I år finder sogneudflugten sted torsdag 3.
september. Fløng Menighedsrådet håber,
mange vil komme. Så du kan godt sætte
kryds i kalenderen. Salg af billetter finder
sted i Sognets Hus tirsdag 18. august fra
kl. 15.00. Det foregår efter »først til mølle«
princippet, da der er et begrænset antal pladser. Herefter sælges de resterende billetter
hos kordegnen.

Torsdagscafeen
åbner 17. september kl. 10.00 efter at
have holdt sommerlukket i juni, juli og aug.

Litteraturkredsen
holder sommerferie i juni juli og august og
starter igen 16. september kl. 16.00.
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Det er vigtigt med den gode samtale i hverdagen
og at være nærværende, lydhør og vise omsorg.
Som formand ser jeg frem til, at disse tiltag giver
indsigt i hvor vigtigt det
er at have en god arbejdsplads.
Vores
gravemedhjælper
Marianne Bate har valgt
andet arbejde, tættere på
sit hjem og som ønsket et
fuldtidsjob. Den 15. marts
kunne vi byde den nyansatte gravemedhjælper BjarGravermedhjælper
ne Wiborg Pedersen velBjarne Wiborg
kommen. Vi ser frem til, at
Pedersen
han vil komme til at arbejde ved Fløng kirke i et godt arbejdsmiljø.

Kirkebil

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.

Læsehesten
starter 14. september kl. 16.00.

De syede altertæppet
til Fløng Kirke
Det nye altertæppe er nu lagt på foran alteret, og
mange har allerede beundret det færdige arbejde
med det smukke mønster og de flotte farver. På-

lægningen markeres, samtidig med udvidelsen
af orglet, i forbindelse med en festgudstjeneste
søndag den 28. juni kl. 10.00.
Syholdet bag altertæppet
er følgende fra venstre:
Judit Roed Jensen,
Elin Gjerding, Lykke
Sønberg, Sonja Roberts,
Inge Jacobsen, Lis Stub,
Birte Kristiansen og
Grethe Iversen.
Foto: Jens Raakjær Vind.

Støt indsamling
i kirken via Swipp
Nyt: Send dit bidrag til søndagens 		
indsamling via mobilen!
Fløng menighedsråd har besluttet, at det skal
være muligt at give sit bidrag til Kirkeindsamlingen via betaling over mobiltelefonen. Traditionen med at give en skilling i indsamlingsbøssen
til kirkens arbejde giver stadig god mening, men
vi er i en tid, hvor den er presset, fordi mange
ikke længere bærer kontanter på sig.
Derfor er det nu blevet muligt at sende et beløb
via swipp på tlf. nummer 91 54 61 95. Beløbet vil
blive lagt til det beløb, der blev indsamlet i kirken om søndagen, og sendt til det formål, som
menighedsråd og præster i fællesskab har beslut-

tet at samle ind til, den pågældende søndag. Såfremt
man overfører et beløb i løAf sognepræst
bet af ugen, går det til sidste
Britta Raakjær Vind
søndags indsamling.
Der samles ind til forskellige former for kirkeligt
arbejde i årets løb. I Fløng støtter vi især mission
og diakoni, socialt arbejde og nødhjælp såvel i
Danmark som internationalt. Endvidere støtter
vi også oplæring i den kristne tro både for børn
og voksne.
TAK om I fortsat vil støtte Kirkeindsamlingen, enten med kontanter eller via swipp på
telefon 91 54 61 95.
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Gudstjenester
juni

august

Søndag 14. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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

Søndag 21. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 16. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 28. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind. Festgudstjeneste med efterfølgende let
anretning i anledning af det nye
altertæppe og orgeludvidelsen.

Søndag 23. august kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 7. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

juli

Søndag 5. juli kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 12. juli kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 19. juli kl. 9.00
– bemærk tidspunktet!
7. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen
morgengudstjeneste uden nadver
Søndag 26. juli kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen

Søndag 2. august kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 30. august kl. 11.00
13. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
på pladsen foran Sognets Hus.
I tilfælde af regn går vi indendørs.
Britta Raakjær Vind.

september

Søndag 6. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst.
Søndag 13. september kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst.
Søndag 20. september kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste.

Nyt fra Fløng Kirke
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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

