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Kristen tro og Big Bang
- udelukker de hinanden?
Spørgsmålet om forholdet
mellem tro og viden dukkede pludselig op i medierne midt i sommertiden, og gav anledning til
ophidsede diskussioner om, hvorvidt en forskningsminister må tro på, at Gud har skabt verden. Man skulle ellers ikke tro, at det kunne være
et problem, når vi lever i et land, der har religionsfrihed, så længe ministeren ikke blander sin
personlige tro ind i de politiske afgørelser.
Debatten handler ikke om partipolitik – men
om manglende forståelse for forskellen på religion og naturvidenskab. Desværre er der mange
mennesker, der har mistet sansen for, at tro og
videnskab er to forskellige måder at anskue verden på, uden at de derfor udelukker hinanden.
Ministeren havde sagt, at han tror, at der står en
skabende Gud bag det meste i verden, og at det
for eksempel kunne være Gud, der stod bag Big
Bang. Derpå blev han straks beskyldt for, at han
nok troede på, at jorden kun er 5-6000 år gammel, selvom han ikke havde udtalt sig om dét.
Nu er der nok ikke mange i dagens Danmark, der
vil drømme om at læse Bibelen som om den er
en videnskabelig afhandling. Men alligevel dukker det fordomsfulde billede jævnligt op, med
den forsimplede opfattelse, at kristendommen
nærmest er en middelalderlig overtro, der ikke er
relevant for et moderne menneske.
Men det er et ensidigt billede af kristendommen
og af religion i det hele taget. Tankevækkende, at
mange naturvidenskabelige forskere som f.eks.
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind

Niels Bohr-professor i astrofysik Johan Uldall
Fynbo, ikke har noget problem med at være troende og forsker på samme tid. Han siger sådan:
»Med naturvidenskaben afprøver vi hypoteser og
teorier, for at få en dybere forståelse af verden, og for
hvordan tingene opstår, hænger sammen og udvikler
sig. Men med religionen kan vi søge forståelse for
nogle mere værdi- og meningsbetonede dele af det
menneskelige liv: det gode, det onde, det hæslige og
det vidunderlige. Livet og døden. Naturvidenskab og
religion er to forskellige dimensioner af menneskelivet, men ikke dimensioner, der udelukker hinanden«.
Der er med andre ord tale om en falsk modstilling, hvis man kræver af sig selv eller sine medmennesker, at man skal opdele sit forhold til tro
og viden i et »enten-eller«. Samtalen bliver umuliggjort, hvis vi betragter hinanden som ENTEN
oplyste og videnskabelige, ELLER som naive tossehoveder.
Jeg vil opfordre til, at vi alle - hvad enten vi er troende eller ikke-troende – bestræber os på ikke at
sammenblande de religiøse og de videnskabelige
fortællinger om verden, for ellers går vi glip af de
tydninger af verden og menneskelivet, der rækker langt ud over, hvad naturvidenskaben kan afdække. Det vil være et tab for vores samfund og
for det menneskelige fællesskab, hvis vi afskærer
os fra kristendommen, så den ikke kommer til
at indgå i samtalen som en inspirerende kraft –
alene fordi vi ikke kan se forskellen på kristentro
og naturvidenskab. Så vil vi alle blive fattigere.

Høstgudstjeneste

søndag 20. september kl. 10.00
Den traditionsrige høstgudstjeneste afholdes søndag
20. september kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær
Vind. Børnene inviteres til at bære frugt og grønt ind i kirken i procession, og bagefter er der kirkekaffe og sodavand,
hvor der holdes auktion over grøntsagerne. Ved høstgudstjenesten siger vi særligt tak for »Det daglige brød«, og indsamlingen går denne dag til nogle af de mennesker, der
lider nød ude i verden og herhjemme.
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Sogneudflugt

til Gjorslev Gods torsdag 3. september
Torsdag 3. september kl. 9.00 kører bussen fra
parkeringspladsen ved Sognets Hus med retning
mod Gjorslev Gods.
Undervejs får alle deltagere morgenkaffe.
Rundvisningen på godset begynder kl. 11.30 		
og varer 1½ time.
Frokost med en genstand på Traktørstedet 		
Bøgeskoven.
Forventet hjemkomst i Fløng kl. 16.30
Turpris 230 kr.
Tilmelding: Salget af billetter begyndte i Sognets Hus tirsdag 18. august, hvor der blev åbnet
for billetsalget fra kl. 15.00. Herefter sælges de resterende billetter hos kordegnen.
Salget foregår efter »først til mølle« princippet, da der er et begrænset antal pladser.

Friluftsgudstjeneste

– og koncert i Fløng Søndag 30. august kl. 11.00
Sted: på »Torvet« foran Sognets
Hus ved sognepræst Britta Raakjær
Vind.
Koncerten med Blæserkvintetten
Carion begynder kl. 13.00 og ligger i
forlængelse af friluftsgudstjenesten
kl. 11.00. Nyd derfor din medbragte
picnic-kurv i pausen mellem gudstjeneste og koncert. Drikkevarer
kan købes.
Det prisbelønnede danske ensemble
er blevet en af de førende og mest
eftertragtede træblæser-kvintetter i
verden i dag. Carion har udviklet en unik stil ved at indarbejde elementer af drama, bevægelse
og koreografi til at understrege de musikalske ideer.
I tilfælde af dårligt vejr gennemføres gudstjenesten og koncerten indendørs.
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Hvad koster en begravelse/
bisættelse i 2015?
Mange efterladte bliver
overrasket over prisen på
en begravelse. Derfor er det
en god idé, at man i god tid gør sig tanker om,
hvordan begravelsen skal foregå.
Af Orla Roed
Jensen

Skal man vælge en jordbegravelse eller en urnenedsættelse? Og hvordan med vedligeholdelsen
af gravstedet. Er gravstedsejeren selv i stand
til at klare dette, eller vil man overlade det til
kirkegårdens personale? Og hvad koster et gravsted med planter og gravsten?
Hvor meget kan man selv gøre, når man som
den nærmeste står over for et dødsfald, og hvilke
ting bør man overlade til bedemanden. Og hvad
koster det så? Hvad koster en kiste og en urne?
Udgifter til bedemand
For at prøve at besvare nogle af spørgsmålene,
har vi henvendt os til bedemand John Schärfe,
Roskilde/Hedehusene, som har mange års erfaring inden for faget, og som ofte medvirker ved
begravelser og bisættelser fra Fløng Kirke.
John Schärfe oplyser, at prisen på en almindelig hvid kiste ligger mellem 5.575 og 6.700 kr.,
mens en urne koster fra 850 til 1.500 kr. Hertil
kommer udgiften til indvendig beklædning af kisten samt ligtøj 6-800 kr.. Mange vælger dog, at
afdøde skal ligge i sit eget tøj.
Pyntning af kisten koster ca. 1.800 kr. Det kan
svinge alt efter ønske. Pyntning af kirken kan fås
for ca. 700 kr. Beløbet kan svinge efter årstiden.
Kørsel med kisten fra Glostrup Hospital til Fløng
Kirke koster 960 kr. Det samme er tilfældet for
eventuel efterfølgende kørsel til krematoriet.
Udgiften til krematoriet til ligbrænding er for
tiden 2.528 kr.
Assistance med attester og henvendelse til myndigheder koster 3.980 kr., og man skal være godt
inde i tingene for at klare det selv. En almindelig
lille dødsannonce i den lokale ugeavis koster omkring 1.200 kr.
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Og vælger man en efterfølgende mindehøjtidelighed i Sognets Hus, er prisen 65 kr. for en kop
kaffe med kringle og småkager, og 85 kr. for en
kop kaffe og 3 snitter. Se i øvrigt priserne på kirkens hjemmeside.
Kiste- eller urnegravsted?
Erhvervelsen af et gravsted på Fløng Kirkegård
er gratis for medlemmer af folkekirken med bopæl i Høje-Taastrup Kommune i de år, fredningstiden varer. Det er 30 år for et kistegravsted og
10 år for et urnegravsted. Herefter kan gravstedet fornys mod betaling.
Selve højtideligheden i kirken er gratis for folkekirkemedlemmer i Høje-Taastrup Kommune.
Gravning af grav er ligeledes gratis, hvis begravelsen foregår på hverdage fra mandag til fredag.
Ved begravelser på lørdage betales et beløb for
tildækning af grav. Er man ikke medlem af folkekirken, betales der for erhvervelse af gravsted og
for gravning af grav.
Hvis man ikke kan klare anlæg af gravstedet selv,
kan man mod betaling overdrage det til kirkegårdens personale, hvor anlæg af et enkelt kistegravsted med planter m.m. vil koste ca. 1.000 kr.,
mens et urnegravsted kan anlægges for ca. 500
kr. Man kan også selv levere planterne.

Dertil kommer prisen for gravsten, og her oplyser Taastrup Stenhuggeri at en enkelt gravsten
i udvalgte granittyper f.eks. til udlægning i fællesplæne, op til 60x40 cm, koster inkl. 2 linjer
tekst og udlægning på kirkegården fra 3.995 kr.
En sten forarbejdet på alle sider, 50x40 cm, til et
almindeligt urnegravsted kan fås med inskription til priser fra 4.995 kr. For større sten f.eks.
til kistegravsteder starter den samlede pris ved
8-9.000 kr.
Hvis man ikke ønsker at vedligeholde gravstedet
selv, kan dette overlades til kirkegårdens personale med regning en gang om året eller ved oprettelse af en vedligeholdelsesaftale. Her er prisen
for 30 år for et kistegravsted 28.960 kr. og for
et urnegravsted for 10 år 5.897 kr. Hertil kommer prisen for evt. forårs- og sommerblomster
samt grandækning i vinterhalvåret. Pjecen »Om
gravsteder« kan fås på graverkontoret, og de gældende takster kan ses på kirkens hjemmeside.

Økonomisk eksempel
Som det fremgår af ovennævnte, er mulighederne mange, og en samlet pris er derfor svær at beregne. Men skal man opstille et eksempel på den
billigste begravelse/bisættelse, hvor man sparer
pyntning af kirken og det efterfølgende kaffebord, og selv sørger for anlæg og vedligeholdelse
af gravstedet, kan det være nedenstående, med
eventuelt fradrag af begravelseshjælp fra det offentlige og fra Sygeforsikringen Danmark.
Måske vil det være en god idé at hensætte et
beløb til begravelsen og hvad deraf følger. Eller
man kan via Danske Bedemænds eget selskab
ELYSIUM lave en begravelsesopsparing. Blanketter til indmeldelse og indbetaling af indskud fås
hos bedemændene.
I hvert fald er det hensynsfuldt over for de efterladte at nedskrive sine ønsker om begravelsen.
Det kan man f.eks. gøre i folderen »Min sidste
vilje«, der fås gratis hos bedemanden.

eksempel

Den billigste kiste

Ved begravelse

Ved bisættelse

5.940 kr.

5.575 kr.

Den billigste urne
Pyntning af kisten
Ligtøj
Kisteilægning – 2 mand

850 kr.
1.800 kr.

1.800 kr.

780 kr.

780 kr.

1.280 kr.

1.280 kr.

Krematoriet, ligbrænding
Kørsel med kisten 0-10 km.

2.528 kr.
960 kr.

Kørsel til krematoriet 0-10 km.

960 kr.
960 kr.

Bedemandens assistance med attester m.m.

3.980 kr.

3.980 kr.

Dødsannonce

1.200 kr.

1.200 kr.

Gravsten

8.000 kr.

5.000 kr.

600 kr.

300 kr.

24.540 kr.

25.213 kr.

Planter m.m. til gravsted
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Årsprogram sæson 2015-2016
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
9. september: Forfatter og fortæller Poul Kragelund:
Halfdan Rasmussen - humorist og sprogjonglør.
Halfdan Rasmussens digtning havde to spor, der blev holdt sammen
af hans levende fantasi og respekt for fællesskabet. Ordene var hans
kulørte hoppebolde - rimene det vitale bindemiddel.
Vi skal høre om Halfdans liv og levned og lytte til eksempler på både
hans dybe og humørfyldte tekster.
7. oktober: Farmaceut Erik Aksel Lindgren:
I dronningens tjeneste med mere – især med mere
Farmaceut Erik Aksel Ejner Lindgren fortæller om kemi, kirke og
køkken tilsat historie, humle og humor – om kemi mellem mennesker, krydret med historier om stort og småt fra Napoleon over bly
til Kaj Munk.
4. november: Cand. mag. Jeannet Ulrikkeholm:
Tove Ditlevsens liv og bøger
Tove Ditlevsen mente selv, at hun var født med en slags sivebrønd
og septitank indvendigt. Aldrig så snart havde hun fået den ene til at
fungere, før helvede brød løs i den anden.
I løbet af dette foredrag fortæller Jeannet Ulrikkeholm om Tove Ditlevsens kaotiske liv. Tove Ditlevsen voksede op på Vesterbro i et fattigt arbejderkvarter og havde fra barnsben en ambition om at blive
en berømt forfatter. Hun nåede at skrive talrige noveller, romaner,
selvbiografier, essays, digte, artikler og hørespil, inden hun døde for egen hånd i 1976. Jeannet
Ulrikkeholm fortæller om sammenhæng mellem liv og digtning i Tove Ditlevsens univers, og
synger nogle af de sange, hun har skrevet teksterne til.
2. december: Fhv. biskop Erik Norman Svendsen. »Fra Nørrebro til Nørregade«.
13. januar:
Neurolog og overlæge Troels W. Kjær: »Knivskarp - også hjernen kan 		
		trimmes«.
10. februar: Oplyses senere.
9. marts:
Cand. mag. Anders Lundt Hansen: »Legendernes Danmark«.
13. april:
Filosof og foredragsholder John Engelbrecht: »Om humor som medicin. 		
		
Det sunde, det sande og det sjove«.
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4 Højskoleaftner
i Sognets Hus 2015 - 2016
Tema: Frihed og grænser. I vores kultur sætter vi friheden meget højt. Friheden er så dyrebar,
at mange mennesker har kæmpet for den med livet som indsats – med ord eller med våben. Men
når vi giver hinanden frihed, stiller det samtidig krav til vores egen rummelighed og tolerance.
Friheden kan gå for vidt og derfor sætter vi også grænser for den: f.eks. spærregrænser, aldersgrænse for stemmeret, »frihed under ansvar«, osv. Vi tænker som regel på Vestens moderne politiske frihed, når vi taler om frihed: Religionsfrihed, Ytringsfrihed, og Personlig frihed. Men er
den grænseløse frihed idealet? Er det muligt at få en mere nuanceret forståelse af de forskellige
former for frihed? Ved efterårets og vinterens Højskoleaftner får vi nogle eksempler på mennesker, der har kæmpet for frihed og hører om, hvad de brugte friheden til, ligesom vi vil drøfte,
hvad vi selv vil med den dyrebare frihed.
Tirsdag 22. september kl. 19.00: Forfatter og journalist Pia Fris
Laneth: 1915 – Da kvinder og tyende blev borgere. 			
Fra stemmeret til statsminister.
For godt 100 år siden fik kvinder og tyende langt om længe stemmeret - 66 år
efter Grundlovens indførelse af Folkestyret. Først fik de stemmeret til kommunevalgene i 1908, så til Folketinget i 1915. Det var en ordentlig øretæve til det patriarkalske
system, hvor husbond ikke bare herskede over sin kone, men over hele sin husholdning, og havde ret til fysisk at afstraffe både sit mandlige og kvindelige tyende. Husbonds revselsesret over
for tyendet blev først afskaffet i 1921. Og kvinder fik først forældremyndighed over børn født
i ægteskabet i 1922. Vores formødres valgretsbevægelse mente, at kvinders bedre moral, kærligere sind og særlige erfaringer fra hjemmet ville gavne politikken til hele samfundets bedste.
Men er det gået sådan?
Tirsdag 27. oktober kl. 19.00: fhv. minister MF, Per Stig Møller:
Om digteren Kaj Munk
Per Stig Møller har et indgående kendskab til Kaj Munk og hans tid. Uden at
skjule Munks åbenlyse fejltagelser er Per Stig Møllers bog: ”Kaj Munk. Digter,
præst og urostifter” i høj grad med til at rehabilitere ham og give ham den
plads, han fortjener, i litteraturhistorien og i Danmarks historie. Per Stig Møller fremstiller Munk som en ener uden politisk eller ideologisk tilknytning, udelukkende drevet
af sin eksistentielle kristendomsopfattelse, der krævede engagement og handling. En kompromisløs mand. Han kastede sig med ildhu ind i alle tidens debatter, undertiden med forhastede
og forkerte synspunkter. Man kommer ikke uden om hans demokratikritik, hans antiparlamentarisme og hans førerdyrkelse. Han var længe om at gennemskue Hitler, men han erkendte sin
fejltagelse, og han var lige fra begyndelsen af besættelsen en folkeopvækker og et nationalt samlingssymbol. Uden hensyn til sin egen sikkerhed bød han besættelsesmagten modstand i skrift
og tale, og hans virke og martyrdød d.4. januar 1944 medvirkede til at rehabilitere Danmark i
de allieredes øjne.
Onsdag 27. januar kl. 19.00: Forfatter og foredragsholder Jens Andersen: 			
				Denne dag, et liv – et foredrag om Astrid Lindgren.
Onsdag 2. marts kl. 19.00:
Fhv. minister Birthe Rønn Hornbech: Ytringsfrihed og grænser
De fire foredrag koster samlet 150 kr., et enkelt foredrag 40 kr. Spisning og foredrag koster 120 kr. pr.
gang inkl. kaffe. Drikkevarer købes separat. 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 trykkes et særskilt koncertprogram for efterår 2015 og forår 2016 i Fløng Kirke.
Programmet kan downloades på www.floengkirke.dk
Søndag 30. august:									
Blæserkvintetten Carion.
Søndag 13. september:								
Trio Saga.
Onsdag 9. december kl. 19.00: 							
De ni læsninger.
Søndag 24. januar: 									
TRIO SAGA består af 3 erfarne musikere med et tæt og dynamisk
Sacred Music Quartet.
sammenspil. Trioen har specialiseret sig i jazzfortolkninger af primært danske folkesange samt sange og salmer fra HøjskolesangboSøndag 28. februar: 									
gen. TRIO SAGA føjer sig til rækken af jazz orkestre, der fortolker
Usmifka.

folkemusik i den nordisk/ lyriske tradition. De spændende musikalske

arrangementer vil vække genkendelsens glæde og pirre tilhørernes
Onsdag 16. marts kl. 19.00: 									
nysgerrighed.
Vi synger påsken ind:									
Filt Kristensen: Barytonsax, basklarinet og altfløjte / 		
Bach & billeder.
Kim Mikkelsen: Kontrabas / Karsten Aaholm: Guitar.

»Kom og syng med«
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Ved den næste sæsons første »Kom
og syng med« mandag d. 14. september fejrer vi et flot sangjubilæum: Kom og syng med – nr. 100!
I den anledning får vi besøg af fhv.
sognepræst Jørgen Anker Jørgensen (JAJ), der vil lede eftermiddaJørgen Anker
Jørgensen stop- gen for os. JAJ er et meget musipede som præst kalsk menneske. Han læste i sin tid
i Ølstykke Sogn musik som hovedfag med kristendecember 2012. domskundskab som bifag og var i
en årrække gymnasielærer i Struer.
Men menigheden på Venø i Limfjorden skulle have
ny præst og fik øje på JAJ, og det blev til 12 år på
Venø som præst og skolelærer for herefter at være
sognepræst i Ølstykke indtil sin pensionering. Vel
mødt til »Kom og syng med« d. 14. september,
hvor der venter os en meget musikalsk eftermiddag krydret med indslag fra et spændende liv som
præst og lærer.
Kom og syng med: 12. oktober, 9. november og
14. december.
Deltagelse i sangeftermiddagen er for alle sangglade det er gratis, men vi giver 20 kr. for kaffe og kage.

Fløng Kirkes
Filmklub
Velkommen til 4 spændende mandags filmaftener i efteråret 2015: 7.
september, 5. oktober, 2. november og 7. december.
Konceptet er »det, vi kender«: Vi
starter kl. 19.00 med velkomst og
en kort introduktion til aftenens
film, som herefter vises. Efter filmen lader vi mikrofonen gå rundt,
og vi får en god dialog om filmens
indhold, alt imens vi nyder lidt spiseligt og et glas rødvin. Aftenen
slutter senest kl. 22.
Deltagelse i filmaftenerne kræver
medlemskab, der fås ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet
er gratis, men der betales 25 kr. pr.
filmaften for det, der nydes.
Læs mere på Fløng Kirkes hjemmeside
www.floengkirke.dk
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Børn & Unge
Særlige gudstjenester for børnefamilier
Familiegudstjenester i Fløng Kirke
Der er spagettigudstjenester tirsdage 1. september, 29. september og 3. 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 for et barn 15 kr. og pris pr. voksen 25 kr. – for en hel 		
familie 60 kr. Efter spisningen er der en børneaktivitet indtil aftensang og godnat kl. 19.00
Tilmelding til Fløng Kirkes kontor tlf. 46 56 27 49 senest mandagen forinden kl. 10-12.
Halloween gudstjeneste og flagermustur i tårnet fredag 30. oktober
Hårrejsende gudstjeneste for børn kl.17.30 - 19.00 i kirken. Uhyggelige historier og
helt sikkert gyselig prædiken. Kirken vil være pyntet op til Halloween, men der kan
være mørkt på kirkegården og i kirken, så tag endelig en lommelygte med. Lygtemænd og udhulede græskar stilles uden for kirken. Man behøver ikke at være udklædt for at deltage,
men man må gerne. Efter gudstjenesten inviteres de modige på en flagermustur i kirketårnet. Alle er
velkomne. Kom og vær med, men vær opmærksom på, at Halloween i kirken ikke er for sarte sjæle.
Familiegudstjeneste søndag 22. november kl. 10.00: Juniorkonfirmander fra 3. A på Fløng Skole
holder afslutning. 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

Babysalmesang

Legestue

Et nyt hold begynder tirsdag 8. september kl. 10.00
i Fløng Kirke. For tilmelding ring til Fløng Kirkes kontor
tlf. 46 56 27 49 eller tilmeld dig på floeng.sogn@km.dk
Babysalmesang er for babyer mellem 0 og 10 måneder.
Det koster 100 kr. for et forløb på ti gange at gå til babysalmesang.

Fløng Kirkes Legestue åbnede i december 2014 og har været velbesøgt siden (se forsidefoto).
Program: Vi mødes kl. 9.45 og tager legetøjet frem. Der er fri leg til
kl. 10.30, hvor vi synger, danser og
fortæller historier. Kl. 11.00 spiser
vi vores medbragte madpakker. Nogen gange besøger vi kirken.
De næste gange er: 14. september,
28. september, 12. oktober, 26.
oktober, 9. november og 23. november.
Kontaktperson Elsa Zachariasen
tlf. 46 56 14 56.

Juniorkonfirmander
begynder 10. september
Et nyt forløb med børn fra 3. A på Fløng Skole begynder torsdag 10. september lige efter skoletid. Juniorkonfirmanderne inviteres med forældre og søskende
til høstgudstjeneste søndag 20. september, hvor børnene kan være med til at bære årets høst af frugt og
grønt ind i kirken. I januar måned begynder et hold
med Juniorkonfirmander fra 3. B, hvortil der er tilmelding i december.
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Børn & Unge
Event for konfirmander 25. september
Alle nye konfirmander deltager i folkekirkens konfirmandevent på Frilandsmuseet fredag 25. september kl. 14-16. Konfirmanderne køres i bus fra parkeringspladsen ved Fløng Kirke kl. 13.00 og er
hjemme igen kl. ca. 18.

Konfirmationer i Fløng kirke 2017
Datoer for konfirmationerne i Fløng Kirke i 2017 er:
Søndag 7. maj: Stamhold 2, Fløng Skole
Bededag 12. maj: Stamhold 1, Fløng Skole
Søndag 14. maj: Kan vælges frit af alle fra Stamhold 1 og 2, samt af unge, der går på andre skoler.
På grund af den begrænsede plads i kirken holdes der flere konfirmationer samme dag med op
til 12 konfirmander pr. gang. Bemærk at man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12
gæster pr. konfirmand. Antal gæster vil variere efter antallet af konfirmander ved gudstjenesten.
Er der flere end 24 unge samme dag afholdes tre konfirmationer kl. 9, 11 og 13. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation den 14/5, som
er åben for alle. De nævnte klasser er Fløng skoles nuværende 7. klasser. De vil blive undervist af
præsterne indenfor skoletiden. Undervisningen finder sted på 8. klassetrin. Tilmelding inden sommerferien 2016 bekendtgøres senere.

En særlig gæst
Ved festgudstjenesten søn- På formand Inge Jacobsens initiativ vil det gamle
dag 28. juni i anledning altertæppe også blive brugt som betræk på klaaf Fløng Kirkes nye al- verbænken i Sognets Hus, Store Sal, hvor det kan
tertæppe og udvidelse af ses af alle.
kirkens orgel, var
Af sognemedhjælper indbudt en særTrine May Knutzen
lig gæst. Det var
Jenny Nielsen, der broderede det altertæppe, der lå i kirken indtil april 2015.
Dette tæppe blev syet i 1965. Fantastisk, at det har holdt i 50 år! Ligesom til
alle sypigerne af det nye altertæppe var
der blomster og diplom til Jenny Nielsen. I dette diplom var indsat et foto af
det gamle tæppe og skrevet menighedsrådets tak for Jenny Nielsens indsats
dengang. Herudover havde Fløng Menighedsråd indrammet et stykke af »det
gamle« altertæppe som blev overrakt til
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Jegvan Sundskard
Jenny Nielsen som en gave.
overrækker Jenny Nielsen et stykke af det gamle altertæppe i ramme.
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formandens hjørne
Der har været årsmøde i Landsforeningen for
Menighedsråd på Nyborg Strand.
Formand Inge Lise Pedersen takkede af for 9
spændende år som formand. Bestyrelsen skulle
konstituere sig umiddelbart efter årsmødet med
en ny formand. Ny formand blev Søren Abildgaard, menighedsrådsformand for Søborggård
Sogn.
Hvert år på årsmødet uddeles den kirkelige filmpris Gabriel. Dette år faldt valget på »Mennesker
bliver spist« af Erik Clausen. Han udtaler om filmen: »Min film handler om, at vi turde tro på, at

livet er værd at leve«. Hurra
for livet! En film jeg kan anbefale at se.
Af formand
Om nogle måneder er det
Inge Jacobsen
tid at menighedsrådet gør
status på året 2015. Søndag
den 8. november er der offentligt Menighedsmøde efter gudstjenesten. Menighedsrådet skal
forelægge økonomien og fremlægge hvad der er
sket i årets løb samt visioner for det kommende
år. Menighedsrådet byder på en beskeden frokost og alle er velkomne.

Menighedsmøde Søndag 8. nov. kl. ca. 11.30
Fløng Menighedsråd forelægger økonomien, beretter hvad der er sket i årets løb samt fremlægger visioner for det kommende år. Menighedsrådet er vært ved en frokost og alle er velkomne.

Benyt kirkebilen
– den er for alle

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.

Efteråret med

Litteraturkredsen

mødes 16. september, 21. oktober og 18.
november. Alle dage kl. 16.00 i Foyeren.
Henvendelse Bente Gormsen, tlf. 46 56 09 61

Torsdagscafeen
åbner torsdag 17. september kl. 10-12.
Caféen er et uforpligtende mødested, hvor
alle kan komme og få en gratis kop kaffe og
et stykke brød. Torsdagscaféen ledes af frivillige.

Læsehesten
Mødes tirsdag 15. september, 20. oktober og 17. november. Alle dage kl. 16.00.
Kontaktperson er Anne Marie Ørving,
tlf. 40 40 64 81, mail: rie@2640reerslev.dk

ALLE HELGENS DAG
Gudstjeneste søndag 1. november kl.
10.00 i Fløng Kirke ved sognepræst
Britta Raakjær Vind
Navnene på de døde i årets løb læses op.
Efter gudstjenesten kirkekaffe i Sognets Hus.
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Gudstjenester
september

Tirsdag 1. september kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum
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
Kirkekaffe og auktion
Søndag 27. september kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Tirsdag 29. september kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum

oktober

Søndag 4. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 11. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 18. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 25. oktober kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Sommertid slut
Britta Raakjær Vind
Fredag 30. oktober kl. 17.30
Halloween i kirken
Hårrejsende gudstjeneste for børn
Britta Raakjær Vind

november

Søndag 1. november kl. 10.00
Alle Helgens dag
Britta Raakjær Vind. Kirkekaffe
Tirsdag 3. november kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Finn Risum
Søndag 8. november kl. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Kirkefrokost og menighedsmøde
Søndag 15. november kl. 10.00
24. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 22. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Søndag 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent		
Britta Raakjær Vind

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

