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• Konfirmander maler ikoner og engle
• Valg til menighedsrådet
• Fløng Kirkes yngste klokke har 500 års jubilæum
– det markeres ved friluftsgudstjeneste og koncert i august 		
samt sogneeftermiddag i september

• Stenen ved det anonyme urnegravsted

Den levende kirke
- Menighedsrådsvalg 2016
Af Vibeke Enghoff
Jensen, medlem
af Valgudvalget
og Møde-og
Aktivitetsudvalget

Menighedsrådet har som
opgave at levere rammer og
midler til sognets arbejde,
så vi på bedste måde har en
levende kirke, der er åben
for alle sognets medlemmer.

Menighedsrådet er stedet, hvor en masse beslutninger træffes, informationer gives og opgaver
løses. Der er stadig tagsagen – det utætte tag på
Sognets Hus - som vi i skrivende stund ikke har
fået afgørelse på. Skal der flere træer på kirkegården? Hvordan sparer vi på elregningen i kirken?
Er arbejdsmiljøet blandt medarbejderne godt?
Fungerer udvalgene, og er der aktiviteter, vi skal
overveje?

Fremtiden – vil du stille op
til menighedsrådet?
Det er snart 4 år siden sidste valg. Derfor holder vi tirsdag den 13. september orienterings- og
opstillingsmøde for Fløng Sogn i Sognets Hus.
Menighedsrådet orienterer om rådets opgaver,
og hvad der ses frem til i den kommende periode.
Efter orienterings-delen fortsætter aftenen med

opstillingsmødet, hvor der gerne skulle findes
8 personer og 2 suppleanter, der vil sidde i menighedsrådet i de næste 4 år. Opstillingsmødet
munder ud i en kandidatliste – eller flere, hvis det
er forsamlingens ønske. Man kan også indlevere
kandidatliste uden at deltage på opstillingsmødet. Er der indleveret mere end én liste, afholdes
der afstemningsvalg tirsdag den 8. november. I
95% af landets sogne sker valget som aftalevalg,
hvor man er enedes om én kandidatliste.
I Menighedsrådet vælges der, hvem der skal være
formand, næstformand, kasserer, kontaktperson
(til medarbejderne) og kirkeværge.
Menighedsrådet holder et månedligt møde, og
udvalgene mødes efter hvad der er behov for.
Møde- og aktivitetsudvalget, Ejendomsudvalget,
Regnskabsudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget og Valgudvalget.
Vi har brug for nye kræfter, idet nogle af de eksisterende medlemmer ikke genopstiller. Jeg
håber, du vil møde op til orienterings- og opstillingsmødet. Mest af alt håber jeg, du vil overveje
at stille op. Du er velkommen til at kontakte mig
for yderligere oplysninger.

Den etiske fordring
»Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i
sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende
meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej«.
K. E. Løgstrup
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Fløng Kirkes yngste klokke
har 500 års jubilæum
idet den støbtes af en af vore fremmeste klokkestøbere Johannes Fastenowe i 1516
I den anledning holder organist, Erik Kure, foredrag onsdag 7. september kl. 14.30 ved sæsonens første sogneeftermiddag. Foredraget ledsages
af billeder, tekst og lyd.
Erik Kure fortæller om klokken og klokkestøberen
samt lokale og internationale forhold i kirken og
det omgivende samfund i årene omkring 1516.

Friluftsgudstjeneste
og klokkekoncert
Søndag 28. august 2016 kl. 11.00 og kl. 13.00 på »Torvet« ved Sognets Hus
Som et led i markeringen af Fløng Kirkes yngste klokkes 500 års jubilæum kommer Danmarks
eneste transportable klokkespil til Fløng. Koncerten finder sted i forlængelse af friluftsgudstjenesten kl. 11.00, så der er mulighed for at nyde sin medbragte mad i pausen mellem de to
arrangementer.
Klokkespillet er blevet
til ved en storartet donation af »A. P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond
til almene Formaal«, der
har givet klokkespillet
til Den skandinaviske
klokkenistskole. Mulighederne for at uddanne
klokkenister til at betjene Danmarks i alt
30 koncertklokkespil, er
dermed blevet væsentlig
forbedret.
Klokkenist Peter Langberg spiller. Repertoiret spænder bredt fra klassiske værker til forskellige
populære og kendte sange.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes tilhørerpladserne ind i Sognets Hus, og så lytter vi til koncerten derfra.
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Stenen ved det
anonyme urnegravsted
Af Fritz Ole
Jensenius

Fritz Ole Jensenius, tidligere formand for Fløng
Menighedsråd, fortæller
her om projektet med den
store sten ved det anonyme urnegravsted på den
nye kirkegård.

Da planlægningen af den nye kirkegårdsudvidelse begyndte, stod der øverst på bakken et stort
og smukt elmetræ, som blev udset til at skulle
være monumentet, symbolet ved den anonyme
urnegravplads. Men så hærgede elmesygen i 90erne, og selv om vi fik træet vaccineret efter alle
kunstens regler, var træet dødt, inden arbejdet
med kirkegården var færdigt.

En rigtig bautasten
Den blev transporteret til parkeringspladsen, og
jo renere, den blev, jo gladere blev vi. Den havde
facon som en rigtig bautasten, ikke ulige den
store Jellingesten, men dog uden indskrift eller
symboler.
Stenhuggeren kom med sin stærkeste kran. Anlægget var så fremskredet, at han ikke kunne
køre ind med bilen, så stenen blev anbragt så
langt inde, som kranarmen nu kunne nå. Og der
stod den! Og der står den, og ud fra den blev så
pladsen gjort færdig med belægning mm.

Hvad så? Nogle steder i landet, også på kirkegårde, havde man fundet på, at få en kunstner til
at udskære et markant kunstværk af den stående
stamme. Vi fik også kontakt til en sådan kunstner, men vi var ikke tilfredse med de forslag, han
kom med.
Imidlertid var arbejdet med kirkegården kommet så langt, at man skulle forbinde afvandingsledningerne fra stierne med kloakken i Fløng
Byvej. Der fandtes ingen nøjagtige tegninger af,
hvordan denne kloak forløb, så der foregik et
større gravearbejde, inden man fandt den. Undervejs stødte man på en temmelig stor sten,
som man blev nødt til ”at pille” op. På min vej til
og fra skole, fulgte jeg dette arbejde, og var også
fascineret af den store sten, En dag havde regnen
skyllet så meget af jord og ler af stenen, at man
rigtigt kunne se dens struktur, og med et slog det
ned i mig: Her er jo det manglende monument,
om ikke direkte sendt fra himlen, så dog bragt
fra et sted i Sverige og lige til dørtrinnet af isen
under den sidste istid, og der har den så ligget og
ventet på at vi skulle bruge den i mere end 100
tusinde år.
Foto 18. august 2002
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Foto 28. september 2002

Et kristent symbol
Stenen i sig selv og i sin form kan ses som et symbol på opstandelsen. Med den brede, tykke ende
hviler den tungt på jorden, eller den vokser op,
kommer op af jorden, som den faktisk gjorde, da
den blev gravet op. Den smalner ind, spidser til
hele vejen opad, hvorved den får en bevægelse,
der peger mod himlen. Kan også virke som en
stor forstenet flamme, og et gode ved den er, at
den ændrer karakter alt efter vejr og lys.

Men vi syntes, at den alligevel manglede et konkret kristent symbol. Kun en enkelt flade ville
egne sig til placering af et symbol, enten indhugget eller påsat af fx bronze.
Vi gik ud fra, at vi så vidt muligt skulle bevare
stenens oprindelige overflade, altså ikke forsyne
den med metal. Valget faldt på at placere et kors,
det mest tydelige kristne symbol, og det skulle
gøres på en gang diskret og stærkt. Valget faldt
på et ligearmet kors, et slags hjulkors, et kors
indtegnet i en cirkel. Et sådant kors findes som
kalkmaleri i mange danske kirker, de såkaldte
indvielseskors.
For stadig at gøre det så enkelt som muligt og
gribe så lidt som muligt ind i selve stenmassen,
valgte vi at udelade selve cirklen om korset, men
jeg tror, man kan fornemme, at det er indskrevet
i en cirkel.
Selve korset står i den oprindelige stenflade,
mens mellemrummene er hugget bort, og korsformen er søgt fremhævet ved, at mellemrummene er blevet pikhugget.
5

&

Børn & Unge
Babysalmesang
Efter sommerferien kan du igen begynde til babysalmesang. Et nyt hold begynder tirsdag 6. september kl. 10.00 – 10.45 i Fløng Kirke. Vi synger og danser til nogle enkle salmer og er på den måde
med til at stimulere sanserne og give babyerne gode oplevelser og fortrolighed med kirkerummet.
Det er sognemedhjælper Trine May Knutzen, der leder babysalmesangen og det koster 100 kr. for 10 gange i
efteråret. Tilmelding på kirkekontoret tlf. 46 56 27 49

Konfirmander maler engle og ikoner

Konfirmander fra 8. A og 8. B havde hver to hele dage med
fordybelse i kristendommen.
På begge hold blev der malet ikoner.
Konfirmander fra 8. B malede desuden engle under ledelse
af kunstner Kirsten Hansson Brøns.
Her ses konfirmandlærer Jakob Agerskov og sogne-		
medhjælper Trine May Knutzen efter ophængningen.
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formandens hjørne
Det har været en start på året med udfordringer
med hensyn til at ansætte personale ved graverog kordegn stillingerne.
Vi havde fået ansat to personer, der var glade for
at arbejde ved Fløng Kirke, og vi var glade for
dem. Desværre blev deres transportproblemer
dem for meget. De valgte derfor med udgangen
af deres prøvetid ikke at fortsætte.

Der er nu 1. maj ansat en
graver, Flemming Rasmussen og en kordegn, Annette
Diamant, og vi byder dem
begge velkommen og ser
frem til et godt samarbejde.

Af formand
Inge Jacobsen

Menighedsrådet håber, at
alle i sognet vil tage godt imod dem.

Ny Gravermedhjælper
Gitte Andersen blev pr. 1. april ansat som gravermedhjælper ved
Fløng Kirke.
Gitte er født og opvokset på Møn, men har boet og arbejdet i Hedehusene i mange år.
I 25 år har Gitte været kommunal dagplejer, og kender derfor
mange familier i området. Gitte har »grønne fingre« og elsker at
have fingrene i jorden. Vi byder Gitte velkommen og glæder os til
samarbejdet i og omkring Fløng Kirke.

Fløng Menighedsråd

– holder offentligt møde onsdag 17.
august kl. 19.00 i Sognets Hus, Store Sal
og alle er velkomne som tilhørere.

Kirkebil til Fløng
Kirke og Sognets Hus
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.

Sogneudflugt
I år finder sogneudflugten sted torsdag
1. september. Turen går til Midtsjælland,
hvor deltagerne skal se Sjællands eneste
rundkirke, Bjernede Kirke og Fjenneslev
Kirke med de to tårne. Morgenkaffen nydes
i Alstedgaardhaven på Midtsjælland og der
er frokostbuffet på restaurant Krebsehuset.
Turpris 230 kr. Salg af billetter finder sted i
Sognets Hus tirsdag 16. 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

er åben frem til og med 16. juni, hvorefter
der er sommerferielukket frem til 4. august,
hvor Torsdagscaféen åbner igen. Det er frivillige, der står for alt det praktiske i caféen.
Fløng Menighedsråd giver kaffe og brød.
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Gudstjenester

Kirkelig
vejviser

juni

Søndag 31. juli kl. 9.00 – bemærk tidspunktet!
10. søndag efter Trinitatis
Steffen Ringgaard Andresen
Morgengudstjeneste uden nadver

Fløng Kirkes kontor
Kordegn Annette Diamant
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46562749 · floeng.sogn@km.dk
Kontoret er åbent man. - tors. kl. 10-12

Søndag 12. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

august

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, tors. kl. 17-18, samt efter aftale

Søndag 14. august kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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.

Søndag 5. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Grundlovsdag
Finn Risum

Søndag 19. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 26. juni kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

juli

Søndag 3. juli kl. 10.00
6. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 10. juli kl. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 17. juli kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Søndag 24. juli kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Søndag 7. august kl. 10.00
11. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 21. august kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 28. august kl. 11.00
14. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind.
I tilfælde af regn går vi indendørs.

september

Søndag 4. september kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Finn Risum
Konfirmandvelkomst
Søndag 11. september kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst
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Sognemedhjælper
Trine May Knutzen
Fløng Byvej 16, Fløng
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes dagligt i Sognets Hus hver dag
undtagen onsdag og hver 2. fredag.
Graver Flemming Rasmussen
Graverkontoret
Fløng Byvej 16, tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- tors. 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

