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Med kærlig hilsen …
Sognepræst Finn Risum siger farvel
Kære sogn, kære menighed … sådan begynder
vi »gamle« gerne et brev, en hilsen, en mail ...
det signalerer et tilhørsforhold, selvom det også
kunne være blot en høflighedsfrase.
I dag siges og skrives blot hej. Jo, sproget har ændret sig, men giver det nu også altid udtryk for,
hvad man egentlig føler eller mener?
Jeg indrømmer, at ord som »du allerkæreste« eller øvrige hilsener i slutbrevet kan have en særlig
betydning hvad relation angår.

Mig falder det naturligt at indlede mit afskedsbrev til Jer med kære, ja kære alle sammen - alle
jeg fik lov at møde, betjene ved kirkelige handlinger, gudstjenestefælleskab børn-unge og ældre. Ja, sådan er Fløng sogn et smukt udsnit af
et boområde, hvor livet pulserer med alle de livsglæder og sorger, vi oplever. Her har det været
mit store privilegium i over 24 år at være en del
af Jer. Tak for den tillid I har vist, og de livsforløb
vi fik lov af følges igennem.
Al ting har sin tid - livets goddag og farvel kan
være langt eller kort. Jeg kendte i sin tid ikke så
meget til Fløng udover en afkørsel på motorvejen og myldretidsmelding i trafikradioen. Jo Fløng var bestemt landskendt, men hvem boede
egentligt her? ca. 5.000 sjæle - de fleste som kernefamilier i hus og have og så skolen og børneinstitutioner mm.
Et trygt og homogent samfund med den gamle
middelalderkirke tronende på bakken og med julelys ude og inde i den mørke tid. Her har den
stået længe før nogen af os - uden restlevetid.
Netop uden restlevetid, som det lyder i kirken til
hver og en af os, når håbets budskab lyder i ord
og toner.

På billedet ses Finn Risum i våbenhuset.
Foto: Trine May Knutzen

Denne lovprisning og tilbedelse med Jer vil jeg
komme til at savne - det var en gave jeg fik, en
tjeneste som har givet mig og min familie stor
velsignelse. Sådan er vi alle medarbejdere på hinandens glæde. Mit farvel er først og fremmest en
kærlig hilsen med allermest TAK til Gud og hele
menigheden.

Gudstjeneste og reception
søndag 20. november kl. 10.00
Alle i Fløng sogn kan sige farvel til Finn Risum ved afskedsgudstjenesten
søndag 20. november kl. 10.00, der samtidig er sidste søndag i kirkeåret.
Efter gudstjenesten inviterer Fløng Menighedsråd til reception i Sognets Hus.
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Sogneudflugt

til Alstedgaardhaven og Bjernede Kirke
Fløng Menighedsråd inviterer alle i Fløng sogn på
udflugt til Sjællands eneste rundkirke, Bjernede
Kirke. Formiddagskaffen nydes i Alstedgaardhaven
og frokostbuffeten på Restaurant Krebshuset. Torsdag 1. september kl. 9.00 kører bussen fra parkeringspladsen ved Sognets Hus.
Alstedgaardhaven (foto), er en parklignende landbohave øst for Slagelse, hvor det overordnede
mål er at skabe harmoni mellem have og bygnin-

ger. I haven kan ses flere haverum med roser på
store buer og større buer med blåregn, klematis
mv. Derudover en renæssancehave med klippede
buksbomhække og stauder samt krydderhave.
Der er høns i haven, mange fuglekasser opsat, og
der er et rigt dyreliv. Alt efter vejrforholdene kan
kaffen nydes ude eller i grupper under tagdække.
Efter formiddagskaffen kører bussen til Bjernede
Kirke, der er Sjællands eneste rundkirke, hvor
der vil være en rundvisning ved
formanden for menighedsrådet,
Erik Nielsen. Frokost inkl. en øl
eller vand på Restaurant Krebshuset. Forventet hjemkomst i
Fløng kl. 16.30.
Turpris 230 kr.
Salget åbnede 16. august og
resterende billetter købes på
kirkekontoret.

Gudstjenester med plads til fordybelse
Høstgudstjeneste
Søndag den 18. september kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
Kirken vil være smukt pyntet, og alle børn er velkomne til at bære frugt og grønt ind i kirken
ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten auktion over grøntsagerne og kirkekaffe i
Sognets Hus.
Alle Helgens Dag
Søndag den 6. november kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
Ved denne gudstjeneste oplæses navnene på de døde i det forgangne år.				
Bagefter er alle indbudt til kirkekaffe.
Musikgudstjenesten »De Ni Læsninger«.
Onsdag den 30. november kl. 19.00
Advents- og julesalmer afvekslende med oplæsninger fra Bibelen og solo- 			
og korsang. Efterfølgende indbydes til kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
3

Portræt af Fløng
Kirkes yngste klokke
Af sognemedhjælper
Trine May Knutzen

Fløng Kirke har to klokker i tårnet, en stor og en lille. Den store klokke er
den yngste; den blev støbt af Johannes Fastenowe i 1516, derfor kan klokkens 500 års jubilæum fejres i år. Klokkens diameter er 1260 mm., hvor
den lille klokke kun er 850 mm.

Den store klokke
har en latinsk inskription. Oversat
til dansk betyder
inskriptionen: »Hil
fromme jomfru.
Hil Maria med sønnen. Skønnere end
morgenrøden. Bed
altid for os. Johannes Fastenowe
gjorde mig i det
Herrens år 1516«.
Ovenfor ses dekorationsbåndet med
navnet »Johannes Fastenowe«.
Skønnere end morgenrøden
Da Fløng Kirkes yngste klokke blev støbt i 1516
var Danmark katolsk og styret af paven i Rom via
ærkebiskoppen i Lund. Christian 2. var konge i
landet og regerede fra 1513-1523.
Man bad til Jomfru Maria, som gik i forbøn hos
Gud på alle menneskers vegne. Jomfru Maria
havde en meget høj status gennem hele middelalderen. Jomfru Maria er »skønnere end morgenrøden«.
Reformationen betød en ændring af denne praksis. Efter reformationen skulle hver enkelt bede
til Gud på egne vegne - gerne i Jesu Kristi navn.
Klokkerne havde en vigtig funktion i forhold til
bøn. De skulle nemlig ringe til morgen- og aftenbøn og husfader skulle samle familien og stå for
bønnen. Sådan lød anbefalingen fra Martin Luther, der var ophavsmand til reformationen.
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Fakta
De danske kirkeklokker hører ofte til noget af det
ældste inventar i kirkerne, og bliver stadig brugt til
det, de var fremstillet til, nemlig at ringe til andagt
morgen og aften samt ringe til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Af landets samlede bestand på ca. 4000 kirke- og
klokkespilsklokker er ca. 600 af dem støbt i middelalderen, d. v. s. mellem år 1000 og reformationens
begyndelse i 1517.
På hjemmesiden: www.hikuin.dk/kirkeklokker/index.html kan man se hvilke klokker, der hænger i
landets kirker med angivelse af klokkestøber, støbeår, diameter og tone.
På klokkerne er der ofte inskriptioner med støberens navn, støbeår, en tekst med et bibelord, et vers
eller f.eks. hvem der var konge, da klokken blev
støbt. På klokker fra middelalderen finder man også
aftryk af pilgrimsmærker, som blev taget med hjem
af en lokal pilgrim, der havde været på pilgrimsrejse
til et af de mange pilgrimssteder i Europa.
Siden de første klokker blev støbt, har klokkens
form og klang ændret sig en del, hvilket historisk
set gør klokken til et meget interessant musikinstrument.

Årsprogram sæson 2016-2017
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
7. september: Organist Erik Kure 				
om Fløng Kirkes yngste klokkes 500 års jubilæum.
Denne sogneeftermiddag handler om klokken og klokkestøberen
samt lokale, nationale og internationale forhold i kirken og det omgivende samfund i årene omkring 1516. Erik Kure fortæller også om
kirkens anden klokke, der er støbt af en anonym støber i 1445, om Reformationens rolle i forhold til klokkerne, om klokker, der omstøbtes
til kanoner og viser inskriptioner og billeder. Erik Kure er organist og klokkenist ved Sct. Nicolai
Kirke i Vejle.
5. oktober: Forfatter og foredragsholder Annette Wernblad:
Mesterinstruktøren Alfred Hitchcock
Det er ikke en overdrivelse at kalde Alfred Hitchcock den største filmkunstner, der nogensinde har levet. Som få andre instruktører kan
han holde os fanget i åndeløs spænding. Hans film kan hjemsøge os
i årevis, og de viser os sider af os selv, som vi måske ellers ville foretrække at begrave under gulvbrædderne.
9. november: Cand.jur. Natasha Al-Hariri: 			
Jeg blev så taknemmelig for det liv, jeg har.
I november 2015 besøgte Natasha flere brændpunkter i Europa sammen med et DR-hold. De ønskede at skildre flugtruten rå og uspoleret.
De talte med mennesker på flugt om fortiden, fremtiden og drømmene. Dokumentaren hedder »Hallo Syrien! - opkald fra flugtruten«,
og har høstet international anerkendelse for det filmiske greb. Filmholdet tog en telefonboks med, og fik lov til at få et indblik i hvad man siger, når man ringer
hjem, mens man er på flugt.
Natasha Al-Hariri er nyuddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder
og hun vil denne eftermiddag vise en kort dokumentarfilm og ud fra den kommentere, hvad der
skete.
7/12: 	Valgmenighedspræst Ronald Risvig: Matador og kristendommen
18/1: 	Cand.mag. Marianne Hesselholt: Alderdom er visdom
15/2: 	Tidl. provst og sognepræst Karsten Woll om russerne på Bornholm
22/3:	Cand.mag. Gunner Steenberg, Svendborg: De dansk vestindiske øer 			
– »Det tabte Paradis«
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5 Højskoleaftner
i Sognets Hus 2016 - 2017
I denne sæson to temaer: Ansigt til ansigt med Livet og Fortællingen om Martin Luther.
Tre foredrag om det dyrebare liv, som er skrøbeligt og en dag skal mistes. Men med fokus på, at
livet har værdi og kan få ny mening, på trods af at man har mistet sin førlighed eller sin elskede.
Et af foredragene tager fat på spørgsmålet om værdighed og aktiv dødshjælp. Er det uværdigt,
at være blevet afhængig af andres hjælp? I de afgørende situationer, hvor alt forandres, står vi
alle ansigt til ansigt med livet!
To aftner i foråret sættes fokus på Fortællingen om Martin Luther.
2017 markerer 500-året for Reformationens begyndelse med Luthers opslag af de 95 teser mod
pave-kirkens afladshandel i Wittenberg i Tyskland. Reformationen fik skelsættende betydning,
Foto 28.
2002
ikke bare for de kristne
og september
kirken, men
den satte også afgørende aftryk på vores liv, kultur og
samfund. Vi vil få indsigt i Martin Luthers liv og i nogle af de centrale begivenheder og tanker
i hans lære, dels gennem et foredrag, dels gennem et musikalsk, fortællende og folkeoplysende
koncert-»billedshow«, som kombinerer fortælling, musikalsk optræden og billeder med fællessalmer af Luther.
Fællespris for spisning og foredrag pr. gang: 120 kr. Eller alle fem gange inkl. mad: 500 kr.
Et enkelt foredrag 40 kr. og spisning koster 80 kr. pr. gang inkl. kaffe. Drikkevarer købes separat.
Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest torsdagen før mødet.
Tirsdag 27. september kl. 19.00: Kurt Flemming – Bakkens Pjerrot: »LIVET OG DØDEN
- Når døden kommer indenfor døren«. Kurt Flemming fortæller om et anderledes forløb, da
hans kone fik kræft og 2 år senere døde af sygdommen.
- Om livet før beskeden
- Om at få beskeden
- Om at vælge et positivt forløb, selv om man kendte udgangen
- Om en øjenåbner for livet
- Om at leve med tabet
- Om tro og tvivl
- Om at komme videre
Onsdag 2. november kl. 19.00: sognepræst Kristian Bøcker: Den
umenneskelige værdighed. Om aktiv dødshjælp. Ordet »værdig« går
som en rød tråd gennem debatten om aktiv dødshjælp og assisteret selvmord. Men hvad er det for et begreb om »værdighed« vi tænker ud fra?
Er hjælpeløshed og afmægtighed nødvendigvis uværdigt? Og hvem har
ret til at definere hvad? Foredraget skildrer de vigtigste etiske positioner
bag synspunkterne, og lægger op til samtale om et følsomt og vanskeligt
emne. Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling og tidligere højskole- og seminarielærer.
Tirsdag 31. januar kl. 19.00: sognepræst Bruno Rasmussen, Nærum: Historien om Martin Luther.
Tirsdag 28. februar kl. 19.00: Kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard: At få livet to gange.
Tirsdag 28. marts kl. 19.00: Musikalsk koncert-foredrag: Martin – mennesket & musikken. Optrædende: fløjtenist og teolog Søren Voigt Juul og organist og cembalist Viola Chiekezi. Denne
aften foregår i kirken.
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Koncerter i Fløng Kirke
Der trykkes et særskilt koncertprogram for efterår 2015 og forår 2016 i Fløng Kirke.
Programmet kan downloades på www.floengkirke.dk
Søndag 28. august kl. 13.00: Danmarks eneste transportable KLOKKESPIL efter friluftsgudstjenesten kl. 11.00.
Søndag 11. september kl. 19.00: Torben Krebs, orgel.
Kirkens spændende kombinationsorgel får virkelig lov til at udfolde sig, når Torben Krebs, der er organist og kantor ved Dalum
Kirke i Odense, kommer og giver koncert.
Programmet i Fløng byder på værker fra barok og romantik - et
repertoire, som til fulde viser spændvidden i orglet efter udvidelsen, og koncerten afsluttes med improvisation over et på stedet
udleveret tema.
Søndag 13. november kl. 15.00: 				
Per-Olov Kindgren, Guitar.
Mens mange betragter musik og det at spille guitar som en »konkurrence« om at kunne spille hurtigst og kraftigst, ser Per-Olov
Kindgren indad og søger efter de følelser, udtryk og stemninger,
som han kan skabe med musikken:
For mig er lyden af en klassisk guitar den smukkest mulige lyd;
tonens blødhed, den langsomt hendøende lyd af en knipset
streng, engang beskrevet af den store guitarist Julian Bream,
som »den perfekte død«. Muligheden for polyfoni (flerstemmighed) og sidst, men ikke mindst; harmonierne skabt af mange
strenge anslået samtidig. Per-Olov Kindgren vil spille egne
kompositioner om lykke, kærlighed, savn og længsel, men også
musik af J.S. Bach og fra Latinamerika. Desuden vil han fortælle
om musikken om baggrunden for den.
Onsdag 30. november kl. 19.00: De ni læsninger
Søndag 8. januar kl. 15.00: Nytårskoncert med Baldanseorkesteret
Søndag 5. februar kl. 15.00: Mads Granum Kvintet
Søndag 5. marts kl. 15.00: ARS NOVA
Onsdag 5. april kl. 19.00: Vi synger påsken ind
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Børn & Unge
Babysalmesang

Et nyt hold begynder tirsdag 6. september kl. 10.00 i Fløng Kirke. For tilmelding ring til Fløng
Kirkes kontor tlf. 46 56 27 49 eller tilmeld dig hos sognemedhjælper Trine May Knutzen, sognemedhjaelper@floengkirke.dk eller floeng.sogn@km.dk.
Babysalmesang er for babyer mellem 0 og 10 måneder, og foregår hver gang i selve kirkerummet. Det koster 100 kr. for et forløb på ti gange at gå til babysalmesang. Der er ikke babysalmesang i efterårsferien (uge 42).

Legestuen flytter til tirsdag
Kom og vær’ med! Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 0 til 4 år. Legestuen finder sted i
Sognets Hus og i kirken den anden og fjerde tirsdag i måneden fra kl. 9.30 til 11.30.
Sæt kryds i kalenderen: 13. september, 27. september, 11. oktober, 25. oktober, 8. november og 22. november. Vi synger, leger og fortæller og spiser vores medbragte mad sammen. 		
Kontaktperson Elsa Zachariasen tlf. 46 56 14 56.

Juniorkonfirmander begynder 8. september
Et nyt forløb med børn fra 3. A og 3. B på Fløng Skole begynder torsdag 8. september lige efter
skoletid. Juniorkonfirmanderne inviteres med forældre og søskende til høstgudstjeneste søndag
18. september, hvor børnene kan være med til at bære årets høst af frugt og grønt ind i kirken.
Halloween og den afsluttende advents-spaghettigudstjeneste er også en del af juniorkonfirmandernes forløb. I januar måned begynder et hold med Juniorkonfirmander fra 3. C, hvortil der er
tilmelding i december.

Konfirmationer i Fløng kirke 2018
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2018 er:
Bededag, fredag 27. april: unge fra 8.A, Fløng skole.
Lørdag 28. april: unge fra 8.B, Fløng skole.
Søndag 29. april: kan vælges af alle, også unge fra andre skoler.
Afhængigt af hvor mange konfirmander, der melder sig, vil der blive afholdt op til tre konfirmationer samme dag med op til 12 konfirmander pr. gang. Klokkeslæt fastlægges senere. Bemærk, at
man ikke kan forvente at få plads til mere end ca. 10-12 gæster pr. konfirmand. Ønsker man mulighed for at have flere gæster med i kirke, anbefaler vi at man vælger konfirmation søndag den 29/4,
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 2017 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen Sognepræst Britta Raakjær Vind
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Særlige gudstjenester for børnefamilier
spaghettigudstjenester
Der er spaghettigudstjenester tirsdag 6. september, 4. oktober og 22. 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 torsdagen forinden kl. 10-12.

Halloween gudstjeneste og flagermustur
i tårnet fredag 28. oktober
Hårrejsende gudstjeneste for børn fredag 28. oktober kl.17.30 – ca. 18.15 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 ca. kl. 18.15 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.

Advents-spaghettigudstjeneste
med dukketeater
Oplev en anderledes spaghettigudstjeneste 			
tirsdag 22. november kl. 17.30
Kom og hør »Æslets historie« ved denne særlige adventsudgave af en
spaghettigudstjeneste.
Alle juniorkonfirmander fra Fløng Skole med familie inviteres særligt denne aften, som samtidig er afslutning på efterårets juniorkonfirmandforløb. Pris for maden: 25 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Øl kan købes for 10 kr. og et glas sodavand for 5 kr. Tilmelding til: sognemedhjaelper@floengkirke.dk
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formandens hjørne

Af formand
Inge Jacobsen

Den 13. september 2016 er
der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet. Valget er gældende for
4 år. Der skulle gerne findes
8 personer og 2 suppleanter (stedfortrædere).

Efter 3 perioder af 4 år, hvoraf de 10 år har været
som formand, har jeg taget den svære beslutning
ikke at genopstille. Jeg har været fortaler for, at

den yngre generation skal være med i menighedsrådet, og jeg har nu alderen til at nyde og
ikke yde. Jeg ønsker, at der vil komme unge til,
så menigheden kan spejle sig i disse personer, og
derved finde interesse for kirkelivet og arrangementerne i Sognets Hus. Det har været lærerigt,
berigende og udfordrende og en periode jeg vil
se tilbage på med tak og glæde. Jeg ønsker at det
nye menighedsråd må opleve glæde, fællesskab
og udfordringer i deres arbejde.

Skiftedag i menighedsrådet
1. søndag i advent - søndag 27. november
Det nye menighedsråds tiltræden markeres med gløgg og brunkager i Sognets Hus
efter gudstjenesten i Fløng Kirke kl. 10.00 ved sognepræst Britta Raakjær Vind.

Kom og syng med
De fleste elsker at synge og derfor fortsætter sangeftermiddagene i Sognets Hus den
2. mandag i måneden kl. 14.30 - 16.30. Det
bliver i efteråret: 12. september, 10. oktober, 14. november og 12. december

er åben hver torsdag kl. 10-12 i Foyeren.
Caféen er et uforpligtende mødested, hvor
alle kan komme og få en gratis kop kaffe og
et stykke brød.

Velkommen til en ny sæson
Filmaftenerne foregår i Sognets Hus de 4
mandage: 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december kl. 19.00 - 22.00.
Efterårets film er beskrevet på kirkens hjemmeside under Aktiviteter, Fløng kirkes Filmklub. Filmklubben har i foråret 2016 været
lukket for tilgang af nye medlemmer, men
enkelte nye medlemmer vil vi gerne give mulighed for at være med. Henvendelse skal ske
til filmklubbens bestyrelse.
Filmaftens forløb vil være kendt af medlemmerne: efter en kort introduktion ser vi filmen, og efterfølgende har vi en god dialog - alt
imens vi nyder lidt spiseligt og et glas rødvin.
For dette betales 25 kr.
Læs mere på Fløng Kirkes hjemmeside
www.floengkirke.dk

Læsehesten

Litteraturkredsen

I efteråret 2016 mødes Læsehesten følgende dage: 20. september, 11. oktober og
15. november kl. 15.30 – 17.00, nærmere
oplysninger hos Kirsten Jensen, tlf. 46 56 41 41

Mødes i Sognets Hus den anden mandag i måneden kl. 15.00 - 17.00, i efteråret er det 21.
september, 19. oktober og 16. november.
Kontakt Bente Gormsen tlf. 46 56 09 61.

Det er gratis at deltage, men vi betaler 20
kr. for kaffe og kage. Sangeftermiddage ledes på skift af frivillige. Der er ingen tilmelding - man møder bare op og synger med. Vi er
ca. 60 sangglade deltagere hver gang.

Torsdagscaféen
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FLØNG KIRKES FILMKLUB

Ikonmaling i Sognets Hus
Selv om ikoner også kan males af konfirmander,
som det fremgik af det sidste kirkeblad, så har
religiøse ikoner nok en gammeldags klang i manges ører, men de er ved at komme på mode igen.
Desværre har de mistet meget af deres religiøse
betydning, for i dag kan man lave ikoner over
et hvilket som helst tema og stadig kalde det en
ikon!
Vidste du, at ikonmaling har
foregået i Sognets Hus i mere
end 10 år? Det begyndte i
januar-februar 2005 som et
kursus over 3 weekender med
Kirsten Hansson Brøns fra
Ågerup som instruktør. Kir-

sten er som billedkunstner
uddannet i »ikonskrivning«
og påtog sig opgaven som
instruktør og har undervist
lige siden. Mange af deltagerne på det første kursushold er fortsat aktive og
dygtige ikonskrivere.

Af Arne
Kristiansen

Efterårets kursus, hvor der er tilmeldt 12 deltagere, afvikles over 4 mandage 29. august, 26.
september, 31. oktober og 28. november kl.
15 - 21. Har du lyst til at se, hvordan en ikon
»bliver til«, så kig forbi Sognets Hus en af disse
dage. Billede her t.v. viser Kirsten med en af sine
smukke ikoner.

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Fløng Menighedsråd arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet - og det
er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat - eller kom og vær med til at
vælge et nyt menighedsråd. Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her
orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. I Fløng foregår orienterings- og opstillingsmødet samme dag, nemlig tirsdag 13.
september kl. 19.00 i Sognets Hus.
BLIV KANDIDAT
På mødet kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal
møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi
de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste. Alle folkekirkemedlemmer i sognet - og sognebåndsløsere til sognet - der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret - og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt
til det næste menighedsråd. Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet 8. november
2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til
kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk
Den udfyldte liste skal indleveres senest 27.
september 2016 kl. 19.00 til kirkekontoret.
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Gudstjenester
september

Fredag 28. oktober kl. 17.30
Halloween i kirken
Hårrejsende gudstjeneste for børn
Britta Raakjær Vind

Tirsdag 6. september kl. 17.30
Spaghettigudstj. Finn Risum

Søndag 30. oktober kl. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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
Søndag 18. september kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstj., kirkekaffe og auktion
Søndag 25. september kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

oktober

Søndag 2. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Tirsdag 4. oktober kl. 17.30
Spaghettigudstj. Finn Risum
Søndag 9. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 16. oktober kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Marie-Louise Østergaard-Hansen
Søndag 23. oktober kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

Fløng Kirkes kontor
Kordegn og personregistrering
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46562749 · floeng.sogn@km.dk
Kontoret er åbent tirsdag og torsdag kl.
10.00 - 12.00

november

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 13. november kl. 10.00
25. søndag efter Trinitatis
Finn Risum

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 6. november kl. 10.00
Alle Helgens dag. Gudstjeneste
med navneoplæsning.
Britta Raakjær Vind. Kirkekaffe

Søndag 20. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Afskedsgudstj. Finn Risum. Menighedsrådet afholder efterflg. reception
for Finn Risum i Sognets Hus
Tirsdag 22. november kl. 17.30
Spaghettigudstj. med afslutn. for
Juniorkonfirm. Juledukketeater
Søndag 27. november kl. 10.00
1. søndag i advent
Britta Raakjær Vind. Efterflg.
markeres skiftedag for det afgående
menighedsråd, samt det nye menighedsråds tiltræden med glögg og en
brunkage i Sognets Hus.
Onsdag 30. november kl. 19.00
De Ni Læsninger
Musikgudstj., kaffebord og lotteri
Britta Raakjær Vind

Nyt fra Fløng Kirke
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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
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

