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PLANT HÅB I VERDEN

Fløng kirke planter træer lokalt ved Høstgudstjenesten
- og ude i verden
Når det bliver efterår holder vi Høstgudstjeneste.
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind Det er en tradition, som
peger på, at høsten er en
forudsætning for at vi kan få det daglige brød.
Den dag siger vi særligt tak til vores Gud og Skaber for jorden med alt, hvad der lever og vokser
på den.
Skabelsen betyder at livet er givet til os som en
gave, - og at vi derfor har fået betroet et ansvar
for at værne om livet og naturen med dens ressourcer, så vi ikke bare udnytter dem til fordel
for os selv, men også tænker på vore medmennesker ude i verden, som også skal leve af jordens
afgrøder. Som mennesker har vi en forvalteropgave, Gud har givet os, og det er Høstgudstjenesten udtryk for.
I anledning af Reformationsåret 2017 har Fløng
Menighedsråd derfor besluttet at følge opfordringen fra Folkekirkens Nødhjælp, om at alle
landets kirker tænker fremad og planter træer
lokalt og ude i verden som et synligt tegn på håb.
En anekdote fortæller, at Martin Luther engang
blev spurgt: »Hvad ville du gøre, hvis du fik
at vide, at verden gik under i morgen?« Han
svarede: »Så ville jeg plante et æbletræ i
dag«.
Den anekdote har man taget udgangspunkt
i, i forbindelse med træplantningskampagnen »Plant håb i verden«. Vi ser alt det
herlige på jorden, som vi sammen har fået
medansvaret for. Men vi ser også de kæmpestore udfordringer med menneskeskabte
ændringer i klima, miljø og livsvilkår. Det
er nemt at miste modet. Men som kristne
kan vi følge Luther: vælge håbet og kærlighed til skaberværket – og plante et træ!
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TRÆPLANTNING PÅ KIRKEGÅRDEN 		
- ET TEGN PÅ HÅB
Høstgudstjenesten søndag 24. september kommer til at stå i æbletræets tegn, når vi først
samler ind til at få plantet træer i Cambodia og
Myanmar, og bagefter går ud på kirkegården og
planter to paradisæbletræer. I et land som Myanmar er mange mennesker dybt afhængige af
skove og træer. Men klimaforandringer påvirker
landet og bevirker perioder med tørke eller kraftige regnskyl. Derfor planter Folkekirkens Nødhjælp æbletræer på de udsatte steder. Træerne
er med til at skabe livsgrundlag, og ikke mindst
skabe håb for de lokale familier, der også kan få
indkomst ved salg af æblerne.
Kom og vær med til Høstgudstjenesten, så vi
sammen kan sige tak for alle gode gaver og plante håb i verden. Bagefter er der kirkekaffe, æblemost og æblekage i Sognets Hus, og om eftermiddagen, kl. 15.00, kan man lytte til Luther musik
ved en gratis koncert i kirken med Dorthe Zielke
og Søren Johannesen, der spiller musik fra reformationstiden arrangeret for trompet og orgel.

UDFLUGT TIL SLANGERUP KIRKE OG
RUDOLPH TEGNERS SKULPTURPARK
Fløng Menighedsråd arrangerer sogneudflugt med bus
onsdag 13. september kl. 9.00 - 16.30, med start fra parkeringspladsen ved
Sognets Hus mod Slangerup Kirke og det nordsjællandske.
Turen byder først på
rundvisning i Slangerup
Kirke ved sognepræst Caja
Emilie Winterø, der både
fortæller om kirken og om
salmedigteren Thomas
Kingo, der var præst ved
kirken. Det kan man høre
meget mere om ved sogneeftermiddagen onsdag
11. oktober, hvor Marianne Hesselholt holder
foredrag. Formiddagskaffen indtages ved Salpeter
Mosen og frokostbuffet
på Fyrkroen i Gilleleje.
Efter frokosten afgang til
Rudolph Tegners skulpturpark i Dronningmølle.
Forventet hjemkomst
kl. 16.30.
SLANGERUP KIRKES HISTORIE
Den nuværende Slangerup Kirke stod færdig
i 1588, men en kirke på stedet er nævnt allerede i 1103. Kirkens arkitekt var Hans van
Steenwinckel den ældre og bygmesteren var
Jørgen von Friborg. Disse to kendes også fra
opførslen af Frederiksborg Slot. Af kirkens
inventar skal især nævnes de blyindfattede
vinduer i langhuset. I vinduerne er indsat glasmalede slægtsvåbner.
Et vindue bærer årstallet 1588, to er fra 1601 og resten er udaterede.
Den mest kendte af kirkens præster er Thomas Kingo, født i Slangerup 15. december 1634.
Han var præst her fra 1668 - 1677 og blev senere biskop i Odense. Hans salmer er stadig rigt
repræsenteret i vore dages salmebog.
Vil du vide mere, så henvises til www.danmarkskirker.natmus.dk, hvor der findes en meget detaljeret
beskrivelse af kirkens historie og inventar. (Kilde: http://www.slangerupkirke.dk/om-kirken/)
Billetter sælges fra onsdag 16. august kl. 15.00 i Foyeren efter »først til mølle« princippet, og resterende billetter købes på kirkekontoret.
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FRA SOGNERÅDETS
PROTOKOLLER 1848-50
I sidste nummer af Nyt fra
Fløng Kirke bragte vi beAf Orla Roed
retningen om, hvordan en
Jensen
mindetavle i kapellet kunne
fortælle historien om syv unge mænd fra Fløng
og Hvedstrup sogne, der faldt i 3-årskrigen
1848-50. I sognerådets protokol fra krigsårene
kan man læse, hvordan krigen også bragte problemer for sognenes hjemmeværende borgere. Vi
bringer her et par eksempler:

sidste forordning kunne man dog ikke gå ind for de
første 3 år.
Med hensyn til de i krigen værende husmænd, siger
en forordning, at deres lodder skal drives af de hjemmeværende gårdmænd og husmænd efter omgang og
tilsigelse.

11.8.1848: Skrivelse fra herredsfogeden om man
ville yde bidrag til kvæstede og efterladte. Man havde i nogen tid indsamlet til sognenes egne kvæstede
og efterladte.

26.2.1850: Kolerahospital indrettes i Fløng og
Marbjerg. Sognepræsten og dr. Müllertz udpegede
husene til kolerahospital i Fløng: Dybekærhusene på
Fløng Mark ikke langt fra hovedvejen særdeles egnede til hospital, skønt vand skulle hentes fra skolebrønden i Fløng. 5 værelser med plads til 8-10 senge.
Kun 5 minutters gang fra doktorens.

Under 8. august spørger herredsfogeden, om man
kan tilsige sognebeboerne at høste og hjemkøre fra
de i krigen værende soldaters lodder. Det mente man
ikke, man kunne.

4.6. 1850: Der forelå ansøgning om småhøkerhandel fra såret soldat Søren Hansen i Soderup. Det anbefaledes. Der udbetales erstatning til sårede soldater, 2 rigsdaler til hver.

18.8.1849: Man havde forespurgt Amtsrådet om
husmændenes pligtarbejde. Svaret lød på, at de enten skulle forrette snekastning som før, og da være
fri for andet pligtarbejde undtagen høstdag hos
præsten og møde ved ildebrand, eller forrette 3 dages arbejde årligt til snekastning eller andet arbejde,
dog ikke mindre end halve dage ad gangen, men husmændene kunne ikke tilsiges til kirkearbejde. Denne

27.5.1851: Søren Hansen i Soderup, såret soldat,
søgte brændevinsbevilling. Det anbefalede man.
Centralkomiteen tilstår madam Robertsson i Fløng,
der har mistet begge sine sønner i krigen, 3 rigsdaler
månedlig.
Og så lige folketællingstallene fra 1850; Hvedstrup
142, Herringløse 423, Marbjerg 189, Fløng 157 og
Soderup 125.

Fløng Kirke åbner dørene torsdag 14. september kl. 10.00, når små synger sammen.
»Små synger sammen« er en årlig sangdag
for børn i alle dagtilbud. Dagen skaber større
opmærksomhed om vigtigheden af at synge
med små børn.
Sognemedhjælper Trine May Knutzen er tovholder på dagen.
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ÅRSPROGRAM SÆSON 2017-2018
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
6. september: Overkonstabel af 1. grad i Livgarden, Jesper Herzberg: Hvad gør en god tivoligarder?
Foredraget om Tivoli-Garden skal give deltagerne i sogneeftermiddagen et
indblik i historien om Tivoli-Garden fra starten og frem til efteråret 2016,
hvor Jesper Herzberg stoppede i Tivoli-Garden.
Jesper vil fortælle om sin egen tid i Tivoli-Garden, og om de rejser og oplevelser han har fået som dreng og som instruktør, samt lidt omkring optagelse, traditioner og regler.
11. oktober: Forfatter og foredragsholder Marianne Hesselholt:
Kingo - et renæssance-menneske i en baroktid. Thomas Kingo levede
i 1600-tallet, og alligevel skrev han salmer, som stadig kan synges i kirken,
og som endnu i dag siger os noget om det at være menneske. Han er aldrig
blevet umoderne.
Som digter kunne han det hele. Han forstod at bruge det barokke, opstyltede sprog, som var på mode dengang, og som alle tidens digtere beherskede. Men han kunne i modsætning til dem også det modsatte, nemlig
være ganske enkel og inderlig i sit ordvalg. Han kunne både larme og være
stille. Vi skal se eksempler på begge dele af hans kunst.
Tiden var præget af krig og armod, men det var også en tid med pralende rigdom og stor pragtudfoldelse. Det var kontrasternes tid. Og Kingo oplevede begge verdener ganske tæt på, for han
fødtes ind i en fattig væverfamilie og endte sin karriere på en af landets højeste poster, nemlig
som biskop. Vi vil i foredraget følge ham hele vejen fra det fattige hjem til den fornemme bispegård i Odense, og undervejs vil vi høre om tiden og dens mennesker.
1. november: PH-duoen: Toner fra himlen. Vise-foredrag
med PH-duoen om komponisten Kai Normann Andersen og hans
dejlige melodier. Duo’en består af kirkesanger Helene Gerup og
tidligere museumsinspektør Per Karlsson, som akkompagnerer
på guitar. Arrangementet består af en kort præsentation af komponisten Kai Normann Andersen efterfulgt af et musikalsk intermezzo med hans melodier fra 1920erne og frem til 50erne, herunder »Du gamle måne«, »Man
binder os på mund og hånd« og »Den allersidste dans«. Der vil være mulighed for at deltagerne
kan synge med på nogle af visernes refræner.
29/11: Tidl. skoleleder Ingegerd Auken fortæller Selma Lagerlöfs julelegender.
17/1:

Sognepræst Poul Joachim Stender: Stop op – fjumreår for alle over 55 år.

14/2:

Forfatter og fortæller Poul Kragelund: Dan Turell – en moderne klassiker.

14/3:

Sognemedhjælper Trine May Knutzen: Kunstnerfællesskabet mellem 		
Anna og Michael Ancher.
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5 HØJSKOLEAFTNER
I SOGNETS HUS
Tema: Hvad har gjort os til danskere?
Vi retter blikket mod vores fælles historie, og slår ned på nogle forskellige afgørende perioder og
begivenheder i Danmarkshistorien, for at få et indtryk af, hvad der har været med til at forme os,
som dem, vi er i dag.
Danmarks Radio fortæller i en stor TV-serie i løbet af efteråret »Historien om Danmark«, og i
Fløng kirke tager vi tråden op, og sætter fokus på nogle enkelte af de mange mulige historier, som
kan fortælles og nuanceres. Vi indleder med at stille spørgsmålet: Hvorfor er det overhovedet vigtigt at fortælle danmarkshistorie, og kan man lære noget af historien?
De øvrige foredrag handler om Vikingetiden og den skandinaviske ekspansion i middelalderen;
Om enden på det danske imperium og vejen mod 1864; Om arbejder- og bondekvinders liv genFoto 28. september 2002
nem 150 års danmarkshistorie; og om den danske krigshelt Anders Lassens deltagelse i Anden
Verdenskrig, der sættes ind i en større historisk og kulturel sammenhæng.
Med foredragene vil vi gerne bidrage til oplevelsen af, at historien på godt og ondt er en del af os
alle sammen, ligesom vi er en del af den.
Onsdag 27. september kl. 19.00: Historiker og samfundsforsker Michael Böss: Det demente samfund - om historieløshed i nutidskulturen.
Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, vi har endog
fået sværere ved at huske vores eget liv. Desuden er vi ved at miste de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de
folkelige fællesskaber og institutioner. Michael Böss fortæller om, hvorfor vi
skal lære af fortiden; - ikke fordi den var bedre end nutiden, men for fremtidens skyld. Han kommer også ind på, hvordan kirken bør forholde sig til udfordringen fra et
samfund, som i stadig højere grad bliver præget af økonomisme, rationalisme, nyttetænkning og
abstraktion. Foredraget bygger på temaer fra bogen »Det demente samfund«. Michael Böss er lektor i historie, forfatter og samfundsdebattør.
Tirsdag 24. oktober kl. 19.00: Cand. mag., historiker Anders Lundt
Hansen: Afskaf vikingetiden! – Hvor går grænsen mellem det vi ved, og
det vi tror, vi ved? Vikingetiden er en moderne opfindelse, som ikke er mere
end godt hundrede år gammel. Vi får en forklaring på hvad »viking« egentlig
betyder, og hvad det har at gøre med den skandinaviske ekspansion i middelalderen. Et foredrag som giver noget at tænke over, og måske provokerer
lidt. Anders Lundt Hansen er historiker og forfatter, og Danmarks førende
middelalderjournalist.
Onsdag 24. januar: Rejseleder og forfatter Poul Erik Jespersen: »Vejen mod 1864«.
Onsdag 28. februar: Forfatter Pia Fris Laneth: »Lillys Danmarkshistorie«.
Onsdag 11. april: Cand.mag., forfatter Thomas Harder: »Anders Lassens krig – 9. april
1945«.
Tilmeld dig alle fem foredrag for 200 kr. Pris for et enkelt foredrag, 40 kr.
Hver gang kan man deltage i spisning i Sognets Hus kl. 18.00 forud for foredraget.
Fællespris for spisning og foredrag pr. gang: 120 kr., eller alle 5 gange inkl. mad: 500 kr.
Drikkevarer købes særskilt. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest torsdagen før mødet.
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KONCERTER I FLØNG KIRKE
Søndag 27. august kl. 13.00: Friluftskoncert med Concord Brass Band i forlængelse af friluftsgudstjeneste kl. 11.00 på »Torvet« foran Sognets Hus.

Ved koncerten præsenteres en række af bandets fremragende solister, som en bred vifte af
dejlig musik, lige fra populær film- og musicalmusik, over transskriptioner af klassisk musik til
værker komponeret direkte for brass band besætningen. I tilfælde af dårligt vejr gennemføres
koncerten i Sognets Hus.
Søndag 24. september kl. 15.00: Luther Musik.
Dorthe Zielke, trompet, Søren Johansen, orgel
En koncert der, med en visuel fortælling på storskærm, når rundt om både mennesket Martin
Luther, reformatoren og reformationen.
Musik fra de sidste 500 år arrangeret for trompet og
orgel.
»Næst efter Gud er musikken det, som mest fortjener at
fejres« Martin Luther.

Søndag 8. oktober kl. 15.00:
BuchholtzStensgaardTANGO
Koncerten byder på traditionelle
argentinske tangoer af Carlos Gardel
og tango nuevo af Astor Piazollo,
samt musik fra sydamerika
og arrangementer over kendte
harmonika- og marimbaværker.
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Børn & Unge
KONFIRMATIONER I FLØNG KIRKE 2019
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2019 er:
Bededag, fredag 17. maj: Unge fra 8.A, Fløng skole | Lørdag 18. maj: Unge fra 8.B, Fløng skole
Søndag 19. maj: Kan vælges af alle, også unge fra andre skole
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 19/5, 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 2018 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen Sognepræst Britta Raakjær Vind

UDFLUGT FOR KONFIRMANDER
Torsdag den 28. september kl. 13.00-15.30 deltager alle konfirmander i en rundvisning i Vejleå Kirke
i Ishøj. Bussen afgår fra parkeringspladsen ved Fløng Kirke kl. 12.00, og konfirmanderne forventes at
være tilbage ca. kl. 16.15.

JUNIORKONFIRMANDER
Der har været rigtig god tilmelding til Juniorkonfirmand i efteråret. 23 børn fra 3.A, 3.B og 3.C vil gerne
være med, når de inviteres til at lære kirken bedre at kende. Det første forløb er for børn fra 3.A og begynder lige efter skoletid torsdag 7. september. Det andet forløb er for børn fra 3.B og 3.C og begynder
torsdag 11. januar 2018. Alle Juniorkonfirmander med forældre og søskende opfordres til at deltage i
Høstgudstjenesten søndag 24. september, hvor børnene skal være med til at plante et træ, i anledning af
reformationsjubilæet, og løbe æblestafet.

BABYSALMESANG
Et nyt hold begynder tirsdag 5. 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. Der er ikke babysalmesang i efterårsferien (uge 42).

LEGESTUE
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 mandag i måneden fra kl. 9.30 til 11.30.
De næste gange er: 12. september, 26. september,
10. oktober, 24. oktober, 14. november og 28.
november.
Vi synger, leger og fortæller, og spiser vores medbragte mad sammen.
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SPAGHETTIGUDSTJENESTER

EFTERÅRET 2017

Der er spaghettigudstjenester tirsdage 12. september, 3. oktober og 21. 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. 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. 10.00 - 12.00.

HALLOWEEN WORKSHOP

GUDSTJENESTE OG FLAGERMUSTUR I TÅRNET
Fredag 27. oktober kl. 16.30–19.00
Allerede fra kl. 16.30 kan børn og voksne deltage i en workshop med udskæring af græskar og
fremstilling af korslygter. Derefter går alle i samlet procession fra Sognets Hus til kirken, hvor der
vil være en hårrejsende gudstjeneste for børn, med 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.

GUDSTJENESTER MED PLADS
TIL FORDYBELSE
Alle Helgens Dag
Søndag 5. november kl. 10.00
Ved denne gudstjeneste oplæses navnene på de døde i
det forgangne år. Bagefter er alle indbudt til kirkekaffe.
De Ni Læsninger
Onsdag 6. december kl. 19.00
En smuk og stemningsfuld optakt til
advent og jul, med sang, musik og
læsninger i kirken, og efterfølgende
kaffe, lotteri og hygge i Sognets Hus.
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FORMANDENS HJØRNE

ANSÆTTELSE AF PRÆST
Siden slutningen af 2016
har vi haft en ledig deltidspræstestilling. I tiden fra
Af formand Vibeke
Finn Risums afsked til den
Enghoff Jensen
nye præst bliver ansat, har
vi været heldige at have
Stine-Helene Riedel ansat i
vikariat. Efter hun har fået
fast stilling, får vi nu hjælp
fra andre præster i provstiet, og Finn Risum har også været på prædikestolen igen. Vi siger tak for hjælpen, og tak for
gensynet til Finn.
Da den ledige stilling var delt mellem Fløng og
Ansgar/Reerslev sogne, har begge menighedsråd
givet tilbagemelding om stillingen til biskoppen. Og da Finn Risums fratrædelse nærmest
faldt sammen med menighedsrådsvalget, var det
biskoppens valg, at de nyvalgte menighedsråd
skulle give en tilbagemelding også.
Vi har ønsket en forøgelse af timerne i Fløng, og
det er blevet godkendt af biskoppen. Vi er endt
med, at den ledige præstestilling er øget fra 50%
til 75% af en fuldtidsstilling i Fløng. Den præcise
formulering er, at 50% er dedikeret til Fløng og
25% er efter provstens anvisning, p.t. anvist til
Fløng.

Ansøgningsfristen udløb midt i juli, og i august
har menighedsrådet haft orienteringsmøde med
biskoppen. Dernæst følger prøveprædikener og
samtaler, indstillingsmøde og sluttelig behandles indstillingen i ministeriet, der udnævner
præsten. Det bedste bud i øjeblikket er, at den
nye præst er klar til at tiltræde stillingen engang
i oktober, om alt går vel. Det bliver cirka samtidig
med at Sognets Hus har fået tæt tag, om alt går
vel.
MENIGHEDSMØDE OG KIRKEFROKOST
SØNDAG DEN 19. NOVEMBER 2017
Menighedsrådsmøderne har i høj grad gået med
håndtering af praktiske ting, og det er håbet, at vi
i efteråret får talt mere om indhold end mursten.
Mere om ønsker og visioner end om tætningslister og tagkonstruktion. Det bliver også et emne,
vi tager op til det offentlige menighedsmøde, der
løber af stablen søndag den 19. november efter
gudstjenesten. Forhåbentlig kan vi få gode diskussioner og idéer ud af det.
Kommende møder i Fløng Menighedsråd:
14. september, 10. oktober og 31. oktober.
Alle møder er offentlige og finder sted i Store Sal kl.
19.00.

NADVERMÅLTIDETS BRØD OG VIN

Af sognepræst Britta
Raakjær Vind

Ved gudstjenesten er vi alle indbudt til at gå til alters, hvor man går op og knæler ved siden af hinanden, og hver enkelt modtager et lille brød og en lille mundfuld vin af præsten.
Ved dette nadvermåltid bliver man inddraget i et særligt fællesskab mellem Gud og mennesker.
Jesus indstiftede selv nadveren, og de centrale ord, som siges ved uddelingen, udgår fra hans mund:
»Dette er mit legeme… dette er mit blod...«. Når indstiftelsesordene har lydt: »Gør dette til min ihukommelse«, så gentager vi den hellige handling, som den foregik engang en Skærtorsdags nat for snart
2000 år siden.
I Fløng kirke bruger vi brød og traditionel vin ved nadveren. Brødet er en lille oblat af hvedemel og
vand, bagt uden gær, ligesom ved det jødiske påskemåltid, til minde om udfrielsen fra slaveriet i
Egypten. Vinen er hedvin med alkohol. Den gærede vin er et vigtigt symbol i nadveren: druen, der
vokser og bliver knust, hvorefter den finder sit liv igen som vin, er et smukt billede på Jesu død og
opstandelse. Hvis man ikke tåler alkohol eller brød med gluten, må man gerne kontakte præsten
med henblik på en samtale, så der fremover kan tages hensyn til dette ved uddelingen. Alle er indbudt til at være med i nadvermåltidets fællesskab!
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AKTIVITETSKALENDER

FOR SEPT., OKT. OG NOV. *)

HVORNÅR

HVAD

Mandag 4. september kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub, kontakt Arne Kristiansen tlf. 46 56 24 15

Onsdag 6. september kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 7. september kl. 10.00

Torsdagscafé

Mandag 11. september kl. 14.30

Kom og syng med!

Onsdag 13. september kl. 9.00 - 16.30

Sogneudflugt

Torsdag 14. september kl. 10.00

Små synger sammen i Fløng Kirke

Torsdag 14. september kl. 10.00

Torsdagscafé

Mandag 18. september kl. 14.30

Litteraturkreds, kontakt Bente Gormsen tlf. 4656 0961

Tirsdag 19. september kl. 15.30

Læsehesten, kontakt Kirsten Jensen tlf. 46 56 41 41

Torsdag 21. september kl. 10.00

Torsdagscafé

Søndag 24. september kl. 10.00 + 15.00

Høstgudstjeneste, træplantning og koncert i Fløng Kirke

Mandag 25. september kl. 15.00

Ikonskrivning, kontakt Hanne Moltesen tlf. 46 59 06 01

Onsdag 27. september kl. 19.00

Højskoleaften

Torsdag 28. september kl. 10.00

Torsdagscafé

Torsdag 28. september kl. 13.00

Udflugt for konfirmander

Mandag 2. oktober kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 5. oktober kl. 10.00

Torsdagscafé

Søndag 8. oktober kl. 15.00

Koncert i Fløng Kirke

Mandag 9. oktober kl. 14.30

Kom og syng med!

Tirsdag 10. oktober kl. 15.30

Læsehesten

Onsdag 11. oktober kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 12. oktober kl. 10.00

Torsdagscafé

Mandag 16. oktober kl. 14.30

Litteraturkreds

Torsdag 19. oktober kl. 10.00

Torsdagscafé

Tirsdag 24. oktober kl. 19.00

Højskoleaften

Torsdag 26. oktober kl. 10.00

Torsdagscafé

Fredag 27. oktober kl. 16.30

Workshop Halloween

Mandag 30. oktober kl. 15.00

Ikonskrivning

Onsdag 1. november kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 2. november kl. 10.00

Torsdagscafé

Søndag 5. november kl. 10.00

Alle Helgens gudstjeneste med navneoplæsning

Mandag 6. november kl. 19.00

Fløng Kirkes Filmklub

Torsdag 9. november kl. 10.00

Torsdagscafé

Mandag 13. november kl. 14.30

Kom og syng med!

Tirsdag 14. november kl. 15.30

Læsehesten

Torsdag 16. november kl. 10.00

Torsdagscafé

Søndag 19. november kl. 10.00

Menighedsmøde og kirkefrokost efter gudstjenesten.

Mandag 20. november kl. 14.30

Litteraturkreds

Mandag 27. november kl. 15.00

Ikonskrivning

Onsdag 29. november kl. 14.30

Sogneeftermiddag

Torsdag 30. november kl. 10.00

Torsdagscafé

*) Undtaget fra kalenderen
er alm. gudstjenester, som
vises side 12 samt følgende
planlagte begivenheder:
Juniorkonfirmander, kor,
konfirmationsundervisning,
babysalmesang, legestue og
møder i Fløng Menighedsråd,
da kalenderen ellers vil blive
alt for omfattende.
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Gudstjenester
SEPTEMBER

Søndag 3. september kl. 10.00
12. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 10. september kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Katrine Brix
Tirsdag 12. september kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Søndag 17. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst
Søndag 24. september kl. 10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Høstgudstjeneste og træplantning
Kirkekaffe

Fredag 27. oktober kl. 17.30
Halloween i kirken
Hårrejsende gudstjeneste for børn
Britta Raakjær Vind
Søndag 29. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

NOVEMBER

Søndag 5. november kl. 10.00
Alle Helgens Dag
Gudstjeneste m. navneoplæsning
Britta Raakjær Vind. Kirkekaffe
Søndag 12. november kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis

OKTOBER

Søndag 19. november kl. 10.00
23. søndag efter Trinitatis
Menighedsmøde og kirkefrokost

Tirsdag 3. oktober kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste

Tirsdag 21. november kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Afslutning for Junior-		
konfirmander

Søndag 1. oktober kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis

Søndag 8. oktober kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
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Søndag 22. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 26. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret

KIRKELIG
VEJVISER
Fløng Kirkes kontor
Kordegn Helle Johnsen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46 56 27 49
floeng.sogn@km.dk
Kontoret er åbent mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag kl. 10.00-12.00
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
Sognepræst
Stilling vakant
Sognemedhjælper/		
Provstikoordinator
Trine May Knutzen
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes bedst mandag, tirsdag og
torsdag i Sognets Hus.
Graver Gitte Andersen
Graverkontoret
tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- tors. kl. 10 - 11.
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
tlf. 46 56 42 38 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk

Søndag 15. oktober kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis

Formand for menighedsrådet
Vibeke Enghoff Jensen
Kuglens Kvarter 4
mobil 60 53 40 09
vibekeenghoff@gmail.com

NYT FRA FLØNG KIRKE

Kirkeværge Søren E. Sørensen
Bøgevang 30, Fløng
tlf. 46 56 26 33
mobil 23 68 80 14
ses@sorensen44.dk
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