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• Konfirmation 2017
• Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
• Mindetavlen i kapellet
• Torsdagscafeen åben hele sommeren
• Friluftsgudstjeneste og -koncert 				
27. august kl. 11.00 på »Torvet«

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG
Af sognepræst
Jesper Knudsen,
Høje Taastrup Kirke

Mandag 5. juni kl. 11.00
i Præstegårdshaven Høje Taastrup Kirke,
Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup

Kristendom og natur hænger tæt sammen.

•

Ballonkunst med klovnen Trampolina.

Det bliver særlig tydeligt 2. pinsedag, når de
ti kirker i Ishøj og Høje Taastrup samles for at
arrangere »Pinse & Picnic«.

•

FDF og spejdere, som opsætter boder.

•

Det er en afslappet og anderledes gudstjeneste, hvor vi er ude i Guds natur.

Mulighed for at nyde den medbragte
picnic-kurv.

•

Arrangement med:

Salg af pølser og kage, is og pandekager,
kaffe, øl og vand .

•

Der vil være stole, men medbring gerne
tæppe eller havestol.

•

Præster og korsangere fra kirkerne.

•

Musik fra jazzkvartetten 			
Boogaloo Brothers.

•

50 duer, som letter mod himlen.

Arrangementet forventes at slutte
kl. 14.00, ring til kirkekontoret,
hvis du ønsker kirkebil.

Arkivfoto
fra 2014

KIRKEBIL

Kirkebil 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 torsdag kl. 11.00.

FORSIDEBILLEDET

Forreste række fra venstre: sognepræst Britta Raakjær Vind, Sofus Frederik Nørgaard van Hauen, Erik Santiago Svejgaard Godsk, Natalie Asonze Fabricius, Rhianna Møller Banta og Sandra
Brodthagen Brorly.
Bagerste række fra venstre: Konfirmandlærer Jakob Agerskov, Filip Corell Zarp, Victor Holm Benattia og Max-Emil Smith Thorius.
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NYT TAG PÅ SOGNETS HUS

Som det tidligere er publiceret i lokalavisen blev
Fløng Sogns Menighedsråd tilkendt er erstatning på kr. 2.984.611,92 til nyt tag på Sognets
Hus. Det nye menighedsråd gik derfor straks i
gang med at få stablet en projektorganisation på
benene for et nyt tag. Der blev skrevet kontrakt
med firmaet Confermo Consulting Engineering
som faglig byggeherrerådgiver den 17. januar
2017, og den 20. marts 2017 blev der indgået
aftale om projektering med ingeniørfirmaet
BUNCH Bygningsfysik.

Den rådgivende ingeniør
startede med at underAf Søren E.
søge konstruktionen af det
Sørensen
nuværende tag for at finde
årsagen til vandindtrængningen. Taget blev bl.a. åbnet et par steder, og
der vil efterfølgende foreligge en rapport på
inspektionen. Ligeledes er der nu udarbejdet en
»Fagbeskrivelse« der danner grundlag for forespørgsel til indbudte entreprenører. Ejendomsudvalget har udarbejdet en tidsplan for projektet og deltager i byggemøder i projektforløbet.
Da projektets økonomi er væsentlig højere end
den tilkendte erstatning, skal en finansieringsplan godkendes i provstiudvalget. Dette kan
få indflydelse på projektafviklingen, men en
foreløbig tidsplan viser at entreprenøren kan
udvælges inden den 15. juni. Hvis det holder vil
taget kunne være færdigt i efteråret 2017.

FOLK & KIRKE
FRILUFTSGUDSTJENESTE
OG FRILUFTSKONCERT
Søndag 27. august 2017 kl. 11.00 og
kl. 13. 00 på »Torvet« ved Sognets Hus
Friluftsgudstjeneste ved sognepræst Britta
Raakjær Vind. Koncert med Concord Brass
Band finder sted i forlængelse af friluftsgudstjenesten, så der er mulighed for at
nyde sin medbragte mad i pausen mellem
de to arrangementer. I tilfælde af dårligt
vejr går vi indendørs.

Et nyt nummer af magasinet »Folk &
Kirke« er udkommet og kan hentes gratis
i Sognets Hus. Her kan du bl.a. læse om
»De udmeldte & de indmeldte« og møde
otte danskere, der fortæller, hvorfor de har
meldt sig ind eller ud af folkekirken. Du kan
også deltage i en konkurrence om at vinde
biografbilletter ved at
scanne en QR-kode i
magasinet og udfylde et spørgeskema.
»Folk & Kirke« udgives af Helsingør
Stift, og ansvarshavende redaktør er
Kåre Gade.
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HISTORIER FRA
EN MINDETAVLE
Med stor tak til Palle Madsen, som med utrættelig iver
har støvet oplysninger op fra arkiverne.
I Fløng Kirke hænger der
en mindetavle over syv
unge mænd fra Fløng
og Hvedstrup sogne, som faldt i 3-årskrigen
1848-50. Tavlen hang tidligere inde i kirken i
tårnrummet, men er på et tidspunkt flyttet til
kapellet. Navnene er opført i den rækkefølge de
faldt eller døde af deres sår eller sygdom. De er
nævnt med deres navne, deres regiment eller
deling og hvor de faldt eller blev såret.
Af Fritz Ole
Jensenius

Tekst på mindetavle i Fløng Kirkes kapel for de
faldne i krigen 1848-50:
For Danmarks Folk og Konge troe de stred
Og de har krav på herligt Eftermæle
De gik med Sang i Døden for vor Fred –
Gud lønne dem og glæde deres Sjæle.
På helligt Sted skal deres Navne staa,
De ihukommes skal i vore Bønner:
Gud lader gamle Danmark ej forgaae
Mens Danske Mødre føder Heltesønner!
1. Victor Christian Robertson, frivillig Herregaardsskytte, faldt ved Dÿppel 5. juni 1848
2. Ole Ludvigsen, Hvedstrup, garder, dødelig
saaret ved Ulerup 6. april 1849 død den 7ne
3. Peder Jørgensen, Marbjerg, af 1ste reservejager corps, død på Billeshaug 30. juni 1849
4. Ole Jensen, Fløng, af 2det Jægercorps, 		
faldt ved Frederitz 6. juni 1849
5. Hans Nicolai Robertson, af 12te Bastallion,
faldt ved Idsted 25. juli 1850
6. Jens Jensen, Herringløse, af 12te Bastallion,
faldt ved Idsted 25. juli 1850
7. Hans Hendrik Jacobsen, af 1ste Forstærk:
Bat: døde efter slaget ved Idsted i Slesvig 		
12. august 1850
Ingen haver større Kjærlighed, end denne, at han
sætter sit Liv til for Sine. Joh: Ev: 15,13
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Men hvem var disse 7 unge mænd? Hvordan var
deres tilhørsforhold til sognet og deres familie,
og hvor gamle nåede de at blive?
Ser man nærmere på navnene, er det første,
der falder i øjnene, at der er to med det samme
efternavn. De var sønner af Johan Frederik Robertson, der var en både dygtig og afholdt lærer,
og da han døde i 1837 opførte sognet et hus
til hans enke og tre børn. Heraf de to sønner,
som altså begge faldt i 3-årskrigen og en yngre
søster. Huset som siden blev kaldt Robertsons
Hus, lå på Fløng Byvej på det sted, der nu er det
syd-vestlige hjørne af den nye kirkegård. Det
blev revet ned i 1970.

Den ældste af brødrene står som Nr. 1 på tavlen:
Victor Christian Robertson, Fløng.
Frivillig herregårdsskytte ved De ridende Jægere, 1. kompagni. Han faldt i slaget ved Nybøl
28. maj 1848. Født den 22.01.1815, altså blev
han 33 år.
Om slaget, hvor han faldt: Den 28. maj 1848
angreb den danske hær de tyske forbundstropper
og fordrev dem fra Sundeved. Kampen blev afgjort
omkring Nybøl Mølle, og møllen er gået over i historien som mindesmærke for en dansk sejr. (Kilde:
Wikepedia)
Hans ni år yngre bror er nr. 5 på tavlen:
Hans Nicolai Robertson, Fløng.

som den yngste ud af 4 børn. Den ældste, som
vores Peder blev opkaldt efter, døde, da han var
13 år i 1816.
Nr. 4 på tavlen:
Ole Jensen, Fløng, underjæger ved 2. Jægerkorps, 2. kompagni. Han faldt ved det berømte
udfald fra Fredericia 6. juli 1849, hvor de danske
tropper brød de Slesvig-Holstenske oprøreres
belejring af fæstningen. Født den 9. oktober
1825 i Fløng som nr. 4 ud af en søskendeflok på
8, blev 24 år. Søn af husmand Jens Larsen og
Birthe Pedersdatter. Hans far var født i Ystad,
Sverige i 1783. Hans erhverv var Husmand,
Kvægpranger og Slagter.

Han deltog som menig ved 12. lette Infanteribataljon, 4. kompagni. Han faldt i slaget ved Isted
25. juli 1850. Han blev født 8. januar 1824,
blev således kun 26 år.Hans kæreste, Katharine
Marie Christensen som var fra Nordborg på
Als, var på det tidspunkt gravid, og hun flyttede
nu til sin svigermor i Fløng. Her fødte hun den
12. december en søn, som fik faderens navn.
Drengen, blev hos sin farmor og fasteren Maria
Elisa. Hans Nicolai blev maler. Ved sin død den
12. maj 1912, boede han i huset matr. 13A, som
lå på Hedevej lige over for Møllevej, hvor der nu
er parkeringsplads.

Nr. 6 på tavlen:

Vi går nu tilbage til nr. 2 på tavlen:

Hans Henrich Jacobsen, Herringløse. Menig
ved 1. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni. Han
deltog også i slaget ved Isted, men faldt ikke
for fjendens kugler eller bajonetter, men af en i
de krige lige så farlig fjende: Han døde af tyfus
på Schleswig lazaret 11. august 1850. Han blev
født 20. september 1826 og døde kort før sin 24
års fødselsdag. Også han var søn af en skolelærer, denne gang i Herringløse, nemlig skolelærer
og kirkesanger Jacob Jørgen Jacobsen og hustru
Christiane Joachimine Rithmer. Hans Henrik
var nr. fire i en børneflok på ni.

Ole Ludvigsen, Hvedstrup, garder ved Livgarden til fods, 3. kompagni, dødelig såret ved
Ulerup 6. april 1849 og døde på Augustenborg
lazaret 7. april. Han blev født 26. marts 1821,
blev altså 28 år. Han var søn af husmand og
klokker Ludvig August Larsen og Lisbeth Jensdatter. Han var barn nr. 6 ud af 8, og allerede
som 16-årig var han blevet forældreløs.
Nr. 3 på tavlen:
Peder Jørgensen, Marbjerg, underjæger ved
1. Reservejægerkorps, 3. kompagni. Han døde
30. juni 1849 på Billeshave Lazaret nord for
Middelfart. Han var født den 28. januar 1819 i
Marbjerg, blev altså 30 år. Han var søn af husmand Jørgen Pedersen og Dorthe Andersdatter

Jens Jensen, Herringløse. Underkorporal
ved 2. lette Infanteribataljon, 3. kompagni. Han
blev født den 18. maj 1826 i Herringløse, Hvedstrup sogn og faldt i slaget ved Isted 25. juli
1850. Ved dette slag, som betegnes som danmarkshistoriens største, vandt en dansk hær på
ca. 37.000 mand en kneben sejr over en SlesvigHolstensk hærstyrke på 27.000 mand. Der faldt
845 på dansk side, og 2.274 blev såret eller taget
til fange. Jens var næstyngste af en børneflok på
8, og han blev 24 år.
Den sidste på tavlen er:

(Dette er en forkortet udgave af den originale
artikel, som kan læses på kirkens hjemmeside www.
floengkirke.dk under ”Kirken/Fløng Kirkes historie)
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Børn & Unge
KONFIRMANDER MALER IKONER
Konfirmander fra Tirsdagsholdet og Onsdagsholdet havde hver to hele dage med fordybelse i kristendommen. På begge hold blev der malet ikoner under ledelse af kunstner Kirsten Hansson Brøns.
Resultatet blev rigtigt flot og kunne ses i Foyeren frem til konfirmationsdagen.
Fra venstre: Daniel Højsgaard
Gyngstrup, Christian Reno
Landin (malende) og
Jonas Nymann Nielsen.

Rhianna Banta

Mikkel
Gade-Jensen

UDFLUGT EFTERÅRET 2017
Alle konfirmander der begynder i efteråret 2017
deltager i en udflugt, hvor vi skal se Vejleå Kirke.
Det er en meget smuk kirke, der er udsmykket af
kunstneren Peter Brandes.
Nyindskrevne konfirmander bliver hentet i bus på
parkeringspladsen ved Fløng Kirke torsdag 28.
september kl. 12.30.
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HELLE JOHNSEN
NYUDDANNET SOM KORDEGN
Helle Johnsen færdiggjorde sin uddannelse
som kordegn 27. marts
2017. Helle blev ansat
ved Fløng Kirke den 26.
oktober 2016, og har
taget uddannelse som

FLØNG
MENIGHEDSRÅD
Holder offentligt møde onsdag 14. juni og torsdag 17.
august kl. 19.00 i Sognets
Hus, Store Sal og alle er velkomne som tilhørere.

FØRSTE SOGNEEFTERMIDDAG
EFTER
SOMMERFERIEN
Onsdag 6. september kl.
14.30 i Sognets Hus.

kordegn sideløbende med sit arbejde på kirkekontoret. Menighedsråd og medarbejdere ønsker Helle tillykke og glæder sig til det fortsatte
samarbejde.
Fløng Kirkes kontor er åbent mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 – 12.00.

SOGNEUDFLUGT
I år finder sogneudflugten sted onsdag 13. september kl. 9.00 - 16.30. Turen går til Slangerup Kirke,
hvor salmedigteren, biskop Thomas Kingo var sognepræst fra 1668-77. Derfra videre til Rudolph Tegners
Museum og Skulpturpark i Dronningmølle. Rudolph
Tegner er mest kendt for sine enorme skulpturer, men
han var også en produktiv maler, og der er netop åbnet
en særudstilling med 100 af Rudolph Tegners malerier.
Der er frokostmenu på Fyrkroen i Gilleleje. Turpris: 230
kr. Salg af billetter finder sted i Sognets Hus onsdag
16. august fra kl. 15.00 i Foyeren. Det foregår efter
»først til mølle« princippet, da der er et begrænset antal pladser. Herefter sælges de resterende billetter hos
kordegnen.

TORSDAGSCAFÉEN UDVIDER ÅBNINGSTIDEN
Torsdagscafeen er så stor en succes, at brugerne selv udvider åbningstiden til også at gælde sommermånederne. Derfor kan du nu komme i Torsdagscaféen hver torsdag i juni, juli og august kl. 10.00
- 12.00.
Torsdagscaféen er et uforpligtende mødested, der er åbent for samvær, hygge og snak. Der er
ingen tilmelding. Arrangementet er gratis og det er frivillige, der står for de praktiske opgaver.
Fløng Menighedsråd giver kaffe og brød.
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Gudstjenester
JUNI

Søndag 4. juni kl. 10.00
Pinsedag. Britta Raakjær Vind
Mandag 5. juni kl. 11.00
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
I Høje Taastrup præstegårdshave
v/ Høje Taastrup Kirke
Søndag 11. juni kl. 10.00
Trinitatis søndag
Vikar
Søndag 18. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 25. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

JULI

Søndag 2. juli kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Vikar
Søndag 9. juli kl. 9.00 		
– bemærk tidspunktet!
4. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Morgengudstjeneste uden nadver

Søndag 16. juli kl. 10.30
– bemærk tidspunktet!
5. søndag efter Trinitatis
Vikar
Søndag 23. juli kl. 9.00 		
– bemærk tidspunktet!
6. søndag efter Trinitatis
Christina Wilson Aasen
Morgengudstjeneste uden nadver
Søndag 30. juli kl. 10.30
– bemærk tidspunktet!
7. søndag efter Trinitatis
Vikar

AUGUST

Søndag 6. august kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Vikar
Søndag 13. august kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 20. august kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 27. august kl. 11.00
– bemærk tidspunktet!
11. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind.
I tilfælde af regn går vi indendørs.

NYT FRA FLØNG KIRKE
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KIRKELIG
VEJVISER
Fløng Kirkes kontor
Kordegn Helle Johnsen
Fløng Byvej 16, Fløng
2640 Hedehusene
tlf. 46562749 · 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
Formand for menighedsrådet
Vibeke Enghoff Jensen
Kuglens Kvarter 4
mobil 60 53 40 09
vibekeenghoff@gmail.com
Kirkeværge Søren E. Sørensen
Bøgevang 30, Fløng
tlf. 46 56 26 33
mobil 23 68 80 14
ses@sorensen44.dk
Fløng Kirkes hjemmeside:
www.floengkirke.dk

