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FARVEL TIL PROJEKT
»OMSORG FOR DIN NABO«
I en årrække har Fløng Menighedsråd gennem Danmission støttet et diakonalt
projekt i Tanzania, der hedder »Omsorg for din nabo«. Menighedsrådet gør nu
Af sognestatus og ser sig om efter et nyt projekt.
medhjælper Trine
At give hjælp til sin næste - eller sin nabo - i nød, er en vigtig del af det at
May Knutzen
være kirke. Det er i det hele taget en del af kirkens selvforståelse, og diakoni
- næstekærlighed - var en naturlig del af de første kristne menigheder. Hver
søndag henviser sognepræst Britta Raakjær Vind eller sognepræst Annika Pedersen til dagens
indsamling, hvor alle kan lægge et bidrag i indsamlingsbøsserne. Der er forskellige indsamlingsformål, hvoraf projekt »Omsorg for din nabo« blot er et af mange. Projektet har snart forløbet
over fem år. Det første bidrag blev givet 14/10 2013 og det sidste beløb bliver indsamlet i sommeren 2018.
Nu vil Fløng Menighedsråd se sig om efter et nyt projekt, for det er tid til at gøre status. Herunder kan man se, hvad er der indsamlet gennem årene:
2013, total gavebidrag.................................................................................................... 8.278,50 kr.
2014, total gavebidrag.................................................................................................... 2.740,50 kr.
2015, total gavebidrag.................................................................................................... 6.129,75 kr.
2016, total gavebidrag........................................................................................................918,50 kr.
2017, total gavebidrag.................................................................................................... 9.231,51 kr.
2018 fra 1/1- 2018 til 13/5-2018 er indsamlet.................................................................579,00 kr.
I alt er indsamlet (til medio maj)............................................................27.877,76 kr.

FLØNG KIRKE ER KOMMET
PÅ FACEBOOK
Facebook - nogen elsker at hade det - andre hader at elske det. Hvorom alting er - Fløng Kirke er nu kommet på Facebook. Det er noget vi
længe har debatteret, men de mange muligheder for at komme i konAf Annika
takt med folk, kommunikere hvad vi laver eller invitere til aktiviteter,
Pedersen
fristede for meget til at vi kunne lade være. Facebook er et fællesskab,
hvor alle kan være venner med alle. Man behøver ikke være enige for at
være en del af fællesskabet på Facebook, man skal bare have et log-in. Sådan er det også med
kirken. Vi er alle døbte og har dermed et »log-in« til det kristne fællesskab. Vi behøver ikke
være enige om hvad evangeliet fortæller os, men vi er enige om at det fortæller os noget, der
er relevant. Hvor aktive vi er på Facebook eller i kirken - ja det er op til os selv.
Du kan finde os ved søge på Fløng Kirke på Facebook, og hvis du »følger« os - vil du til en hver
tid være opdateret med hvad der foregår i Sognets Hus og kirken.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
OG FRILUFTSKONCERT
Søndag 19. august kl. 11.00 og 13.00 på Torvet ved Sognets Hus
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00 ved sognepræst
Britta Raakjær Vind. Kl. 13.00: NATURCONCERT:
Klezmermusik og Jazzstandards, samt oplæsning af udvalgte digte fra Steen Steensen Blichers
elskede digtsamling TRÆKFUGLENE, og andre
nyskrevne fugletekster. OPLÆSNING: Skuespiller Nis Bank Mikkelsen, suveræn bibeloplæser,
omvandrende blanding af »Alladin«, Bellman og
Rytter. KLARINET: Jens Schou, soloklarinettist
med svaghed for klezmermusikken. HARMONIKA:
Anders Singh Vesterdahl, harmonikaspiller i verdensformat og medlem af The Middle East Peace Orchestra.
Koncerten 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.

FØRSTE SOGNEEFTERMIDDAG
EFTER SOMMERFERIEN
Onsdag 5. september kl. 14.30 - 16.30 i Sognets Hus; som sædvanlig er der gratis adgang og
Fløng Menighedsråd byder på hjemmebagt kage og kaffe.

KIRKEBIL
til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til Fløng
Kirke, vil til gudstjenesten kunne bestilles kirkebil. Anmodning skal ske til kirkekontoret i Fløng,
tlf. 46 56 27 49 senest torsdag kl. 11. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage,
der finder sted på onsdage. Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12.

FORSIDEBILLEDE

Forreste række fra venstre: Josephine Reuter Juliussen, Mie Kjær Hansen, Mary Victoria
Tandiwe Kristensen og Jakob Horsmann Jensen. Bagerste række fra venstre: Sognepræst
Britta Raakjær Vind, Kalle Hansen, Jacob Milo, Cille Rask og Frederik Bjørn Vath Thalbitzer.
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HISTORIEN OM
EN ALTERTAVLE
Som supplement til pjecen
om Fløng Kirke, der udkom
Af Orla Roed
i forbindelse med 850 års
Jensen
jubilæet i år 2000, er der
nu kommet en pjece om altertavlens opbygning
og historie.
I pjecen »Historien om Fløng Kirkes altertavle«
kan man læse, at altertavlen er i renæssancestil
fra 1629. Man kan følge tavlens forskellige dele
med indskrifter og figurer, og af et foto, taget
af Nationalmuseet fra omkring 1930, fremgår
det, at tavlen i en periode så ret anderledes ud
med kun 4 felter med ganske andre indskrifter,

Fritz Ole Jensenius med pjecen
om Fløng Kirkes altertavle.
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og at der i midterfeltet fandtes en niche med
et metalkrucifiks. Det er senere erstattet af et
billede af den korsfæstede Kristus.
Det er Fritz Ole Jensenius, mangeårigt medlem af Fløng Menighedsråd, der har samlet og
nedskrevet de mange oplysninger. Et afsnit
om de 4 evangelister, der er placeret som små
figurer nederst på altertavlen, er skrevet af
sognepræst Britta Raakjær Vind.
PJECEN UDSPRINGER AF 			
HISTORISK INTERESSE
Fritz Ole Jensenius har altid haft en historisk
interesse og en særlig interesse for kirkebygninger og kirkeinventar. Han har forfattet flere artikler om Fløng Kirke, som kan læses på
kirkens hjemmeside, men også som bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening har han
skrevet flere historiske artikler om Fløng.
- Interessen stammer nok fra undervisningen på
gymnasiet og en studietur til Rom, siger Fritz
Ole.
- Da jeg havde bil, kørte jeg altid rundt og besøgte
og fotograferede kirker i forbindelse med mine ferier. Siden har jeg besøgt flere af omegnens kirker,
bl.a. for at søge lighedspunkter mellem de forskellige prædikestole og altertavler, hvoraf flere lige
som Fløng Kirkes stammer fra Mester Brix’ værksted i Roskilde.
Jeg håber, at den 12 siders nye pjece med oplysninger om altertavlen, som er suppleret med billeder, kan være en hjælp for kirkegængere og andre interesserede til at fordybe sig i dette lokale
kunstværk, som er både interessant og uforståelig
med alle sine særpræg og mærkværdigheder, siger
Fritz Ole.
Pjecen, der netop er udkommet, kan fås gratis
i våbenhuset i Fløng Kirke og i Foyeren i Sognets Hus.
Se billede af altertavlen med konfirmander
på forsiden af kirkebladet.

FORMANDENS HJØRNE
Menighedsrådet er nu et godt stykke inde i
andet år, og mange store opgaver er løst. Taget er tæt, og den indvendige istandsættelse
af Sognets Hus er i fuld gang. Søren Sørensen,
kirkeværge og formand for ejendomsudvalget,
har på bedste vis været tovholder i den komplicerede proces - tak Søren.
Seneste udfordring har været truslen om storkonflikt, der har været årsag til megen uro
både blandt personale og i menigheden. Forhåbentlig er der på nuværende tidspunkt landet
en aftale for alle parter.
Vi har i marts holdt en visionsaften med personalet, og her er mangt og meget blevet vendt.
Næste step i processen er en diskussion i rådet.

En diskussion om, hvad vi
som kirke og menighed
gerne vil, og om vi skal
ændre lidt eller gøre noAf Vibeke Enghoff
get helt anderledes. Det er
Jensen
diskussioner og beslutninger med fylde og vægt, og det vil derfor tage
en rum tid at komme hele vejen rundt om emnerne fra visionsaftenen. Samtidig med rådets
almindelige, tilbagevendende arbejdsopgaver.
Er der gode ideer eller forslag, som I synes, vi
skal se nærmere på, er vi altid åbne for henvendelser.
Glædelig sommer!

HAR DU BRUG
FOR EN SNAK?
Livet byder på mange forskellige udfordringer.
Tanker og følelser kan vælte rundt i én, så man hverken
ved hvad der er op eller ned. Mister vi fodfæstet af den
ene eller anden grund, kan det være vigtigt at få talt med
en person, der hverken dømmer eller fordømmer, men
bare lytter og anerkender. Det er vigtigt at føle sig elsket
og modtaget.
Derfor vil vi præster gerne gøre opmærksom på, at man
altid er velkommen til at kigge forbi - eller ringe og aftale
en tid - til en uforpligtende snak. Vi har tavshedspligt, så
der kan tales om alt, også det der i lovens eller moralens
navn kan være svært.
Hvis du har svært ved et personligt møde, er der mulighed
for sjælesorg på nettet: www.sjaelesorg.nu
Kontaktoplysninger for sognepræsterne Annika Pedersen
og Britta Raakjær Vind ses side 8, samt på
Fløng kirkes hjemmeside.
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Børn & Unge
TAK FOR TUR I CIRKUS ARLI

Alle Juniorkonfirmander fra 3.A, 3.B
og 3.C fik tilbud om at komme en tur
i Cirkus Arli søndag 1. april. Det var
en gave fra Lotterikredsen, som var
kommet i forårshumør. Herunder kan
du læse lidt mere om baggrunden for
Lotterikredsen.
Til venstre: Uddrag af takkebrev fra Juniorkonfirmanderne til Lotterikredsen.
Herover fra højre mod venstre: Julie Dam,
Agnes Gyngstrup og Julie Krapper. Foto:
Trine.

LOTTERIKREDSEN
En af de mange aktiviteter der udgår fra Fløng
Kirke er »Vi synger Påsken ind« og »De 9 læsninger«. Lotterikredsen står for lotteriet efter højtideligheden i kirken. Lotterikredsen erstatter
den tidligere Håndarbejdskreds, som fungerede på den måde at et større antal damer - en
årrække var der 12 - 14 damer - som jævnligt
mødtes i Sognets Hus (Det gamle!). Der blev
hæklet og strikket grydelapper, karklude,
bordskånere osv. Tingene blev efterfølgende
bortloddet i forbindelse med »Vi synger Påsken
ind« og »De 9 læsninger«. Overskuddet bliver efter ansøgning brugt lokalt til børn og unge ud
fra Fløng Kirke og sogn.
Som tiden går, falder en del af damerne fra. Til
sidst ændrede Håndarbejdskredsen navn, og
blev omdøbt til Lotterikredsen.
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I Lotterikredsen er vi 5
medlemmer + sognepræst
Britta Raakjær Vind og
sognemedhjælper Trine
May Knutzen. Vi er så
Af Kaj Jørgensen
heldige at vi fortsat får
(Kasserer i
doneret gevinster til udLotterikredsen)
lodningerne fra forskellig
side, men - vi er nødsaget
til også at indkøbe gevinster.
Sognemedhjælper Trine har her i april måned
været i Cirkus Arli med juniorkonfirmanderne.
Dette var en rigtig god oplevelse for børnene.
Vi har som sædvanligt modtaget glade og festlige takkebreve fra børnene. Sidste år gik turen
til Det Ny Teater, da »Annie Get Your Gun« var
på plakaten.

TORSDAGSCAFÉEN ÅBEN
HELE SOMMEREN
Ligesom sidste år kan du
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.

FLØNG MENIGHEDSRÅD
holder offentligt møde onsdag 6. juni og
tirsdag 21. august, begge aftener kl. 19.00 i

Sognets Hus, Store Sal og alle er velkomne som
tilhørere.

ÅRETS SOGNEUDFLUGT
GÅR TIL MARIBO DOMKIRKE
Onsdag 12. september afgår bussen kl. 9.00 fra Fløng med retning
mod Maribo.
Undervejs drikkes formiddagskaffen ved Masnedø Fortet. Dernæst
kører vi videre mod Maribo, hvor vi
skal se klosterhaven, klosterruinen
og gangstien ved søbredden inden
frokost kl. 12.00 i Bangs Have.
Kl. 14.00 er der rundvisning i Domkirken ca. en time inden hjemkørsel.
Forventet hjemkomst kl. 16.30, bruttopris: 450 kr., din pris som del af folkekirken i Fløng:
230 kr. Billetter sælges i Foyeren torsdag 23. august kl. 15.00 og derefter på kordegnekontoret
efter princippet »først til mølle«.
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Gudstjenester
JUNI

Søndag 3. juni kl. 10.00
1. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen
Søndag 10. juni kl. 10.00
2. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 17. juni kl. 10.00
3. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 22. juli kl. 10.00
8. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen
Søndag 29. juli kl. 10.00
9. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

AUGUST

Søndag 5. august kl. 10.00
10. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Søndag 24. juni kl. 10.00
4. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

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

JULI

Søndag 19. august kl. 11.00 bemærk tidspunktet!
12. søndag efter Trinitatis
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Britta Raakjær Vind
I tilfælde af regn går vi indendørs.

Søndag 1. juli kl. 10.00
5. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Søndag 8. juli kl. 11.30 		
– bemærk tidspunktet!
6. søndag efter Trinitatis
Flemming Bak Poulsen
Søndag 15. juli kl. 10.00
7. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

Søndag 26. august kl. 10.00
13. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

SEPTEMBER

Søndag 2. september kl. 10.00
14. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

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
Annika Pedersen
Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene
Tlf: 29103147 · Ape@km.dk
Træffes tirs.-fre. telefonisk og i
Sognets Hus efter aftale.
Mandag er fridag.
Sognemedhjælper/		
Provstikoordinator
Trine May Knutzen
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes bedst tirsdag - torsdag
i Sognets Hus.
Graver Gitte Andersen
Graverkontoret tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- fre. kl. 10 - 11.
Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
tlf. 46 56 42 38 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk

NYT FRA FLØNG KIRKE
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Udgives af Fløng Menighedsråd. Redaktion og bladudvalg: Orla Roed Jensen,
Trine May Knutzen og Britta Raakjær Vind (ansv.).
Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendte indlæg.
Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande.
Kommende udgivelsesdato: 1/9 - 2018. Deadline på stof til bladet 1/8.
Layout & tryk: Team Lynderup/Videbæk Bogtrykkeri A·S tlf. 97173408

Formand for menighedsrådet
Vibeke Enghoff Jensen
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

