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KREA-KIRKE
Til efteråret vil vi præsentere et nyt koncept
til afløsning for spaghettigudstjenester. De har
Af sognepræst
fungeret godt i mange år
Annika Pedersen
og har nydt stor opbakning hos Fløng borgere.
Alligevel vælger vi at ændre konceptet, så der
nu vil være temagudstjenester. Der vil stadig
være gudstjeneste - mad og en aktivitet, men
vi vender det rundt, så vi ender i kirken i stedet for at starte der. Mad vil der også være, vi
kan dog næsten garantere at det ikke bliver
spaghetti med kødsovs. Vi kan også garantere
at I vil blive udsat for kreative indslag, hvor vi
håber I alle vil være med til at »lege«.
Når det nu ikke skulle hedde spaghettigudstjeneste mere, blev vi nødt til at finde på et nyt
navn. Krea-kirken er måske ikke opfindsomt,
men det beskriver meget godt hvad temagudstjenesterne går ud på. Vi skal udforske biblen
og kristendommen på en kreativ måde og vi
skal i kirke.

Temaet for denne sæson bliver at lære noget
om historierne i biblen gennem kroppen og
sanserne, og vi håber I vil støtte lige så godt op
om denne form, som I hidtil har gjort til spaghettigudstjenester. Den første Krea-gudstjeneste i september bliver en sansegudstjeneste,
hvor vi vil have fokus på at bruge næsen til at
lugte os frem til historier.
KREA KIRKE - torsdag 6. september og
fredag 23. november kl. 17.00 - 19.00
Program:
kl. 17.00: Oplæg ved sognepræst .................
Annika Pedersen.
kl. 17.10: Aktiviteter i Sognets Hus.
kl. 18.00: Vi spiser sammen, pris 25 kr. .......
for voksne, 15 kr. for børn og ......
60 kr. for en hel familie.
kl. 18.30: Aftengudstjeneste i Fløng Kirke.
kl. 19.00: Tak for i aften.

GUDSTJENESTER
MED PLADS TIL FORDYBELSE
Høstgudstjeneste - søndag 16. september kl. 10.00 ved Britta Raakjær Vind
Vi synger de kendte høstsalmer og siger tak for livet og det daglige brød. Alle børn er velkomne til at bære frugt og grønt ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Efterfølgende
bydes på kirkekaffe i Sognets Hus med en lille auktion over grøntsagerne.
Alle helgens dag - søndag 4. november kl. 10.00 ved begge præster
Det er en tradition at mindes vore døde den første søndag i november. Ved gudstjenesten
oplæses navnene på de døde i det forgangne år. Gudstjenesten er for alle. Bagefter er der
indbudt til kirkekaffe.
Advents-musikgudstjeneste: De Ni Læsninger - onsdag 5. december kl. 19.00
En musikalsk forberedelse til jul, hvor vi synger advents- og julesalmer afvekslende med solosang og læsninger. Bagefter inviteres til hyggeligt kaffebord og lotteri i Sognets Hus.
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UDFLUGT TIL MARIBO DOMKIRKE
ONSDAG 12. SEPTEMBER
Fløng Menighedsråd arrangerer sogneudflugt med
turistbus onsdag 12. september kl. 9.00 - ca. 16.30
med start fra parkeringspladsen ved Sognets Hus
med retning mod syd og Maribo Domkirke.

Afgang fra Sognets Hus kl. 9.00, formiddagskaffen nydes ved Farøbroerne. Dernæst gåtur i
Maribo omkring klosterhave, klosterruin og søbred med ny gangsti. Frokost nydes i Restaurant
Bangs Have.
RUNDVISNING
Der er rundvisning i Maribo Domkirke kl. 14.00
af hensyn til eventuelle kirkelige handlinger om
formiddagen. Kirken, der er viet til Jomfru Maria og Sct. Birgitta, er opført som en del af det
Birgittinerkloster, der omkring 1400 blev stiftet
i landsbyen Skimminge, som senere blev købstaden Maribo. Da klosteret stadig bestod efter reformationen, blev det i 1556 omdannet til adeligt
jomfrukloster tilknyttet kirken. I 1596 brændte
den egentlige købstadskirke og klosterkirken blev
fælleskirke for jomfrukloster og købstad. Ved klosterets endelige nedlæggelse 1621 overgik kirken
helt til byen. Efter sin løsladelse fra Blåtårn 1685
fik Leonora Christina overladt en bolig i Maribo

kloster, hvor hun døde 1698. Fordi landemodet
blev holdt i kirken, førte den navn af domkirke også før Lolland-Falsters Stift blev oprettet i 1803
- først i 1924 fik kirken officielt tillagt navnet
»Domkirke«.
Resterende billetter a 230 kr. efter salget i
august måned kan stadig købes efter »først til
mølle« princippet på kirkekontoret.

Restaurant Bangs Have.

FORSIDEBILLEDER

Øverst: Som en del af Lutheråret 2017 plantede børnene æbletræer, - hvordan har æbletræerne det
nu? Nederst: Æbletræerne trives godt, selv om sommeren har været tør, fortæller gravermedhjælper
David Klerke. Æbletræet ovenfor og th. er en Belle de Boskop.
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NYT INDSAMLINGSPROJEKT
I FLØNG KIRKE:
Af sognepræst
Britta Raakjær Vind
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FATTIGDOMSBEKÆMPELSE OG
KIRKEUDVIKLING I MADAGASKAR

Fremover samler vi jævnligt ind til en livskraftig kirke i et af verdens
allerfattigste lande, Madagaskar, hvor tre ud af
fire familier lever i fattigdom. Via Danmission
støtter vi bekæmpelse af fattigdom og udvikling af den Lutherske kirke i Madagaskar.

• Uddannelse modvirker fattigdom. Via Danmission bidrager vi til flere forskellige uddannelsesprojekter, bl.a. Døveskolen i Antsiranana, en høj- og husholdningsskole for
kvinder, samt støtte til skolegang for fattige
og udsatte børn.

HVORFOR ER DER BRUG FOR STØTTE?
• Folk søger med glæde imod Madagaskars
Lutherske Kirke. Faktisk er tilgangen til kirken så stor, at der ikke er præster nok til at
sikre de nye menigheder en ordentlig kristendomsoplæring. Vi er med til at styrke
uddannelsen af præster på det største Teologiske Fakultet i Madagaskars lutherske
kirke, nemlig SALT i byen Fianarantsoa, så
kirken fortsat kan vokse og oplære alle de
nye medlemmer. Præsterne giver håb i vanskelige situationer, ligesom de er med til at
mobilisere til tiltag for fattigdomsbekæmpelse.
• Ca. 80 % af befolkningen lever af landbrug,
men de færreste kan dyrke afgrøder nok til
sig selv og familien. Årlige naturkatastrofer
som f.eks. cykloner er med til at gøre landet fattigt. Hvert år mister flere tusinder
deres høst og hjem pga. oversvømmelser og
ødelæggelser. I kampen for føden bliver nye
arealer, som før var skov, inddraget i dyrkningen og truer dermed Madagaskars enestående natur. Det er en stor belastning for
miljøet og ingen holdbar løsning. Vi bidrager til arbejdet med at bekæmpe fattigdom
men blandt landmændene på en måde, der
samtidig er skånsom mod miljøet.

HVORFOR SAMLER VI IND I KIRKEN?
Det er en del af kirkens selvforståelse, at vi
som menighed samler ind til fattige eller sårbare mennesker, både i Danmark og ude i verden. Indsamlingen minder os om, at der er
en verden uden for kirken. At dét, der sker i
kirken ikke er et lille lokalt aflukke, som ikke
har noget med resten af verden at gøre. Når vi
sidder på kirkebænken og det bliver sagt, at
der er brug for vores hjælp til at forandre livet
for andre mennesker, så bliver kirken en del af
verden omkring os, og det kristne budskab får
krop.

Præster under uddannelse. Vi er med til at styrke
uddannelsen af præster på det største Teologiske Fakultet i Madagaskars lutherske kirke, nemlig SALT i
Fianarantsoa.

ÅRSPROGRAM SÆSON 2018-2019
Sogneeftermiddage foregår onsdage kl. 14.30 i Sognets Hus
5. september, TV-meteorolog Mikael Jarnvig: Klima og kærlighed.
Ordet »klimaforandringer« er snart så slidt, at man tror det er noget,
der hører fortiden til. Ikke desto mindre bliver det en kæmpe udfordring for klodens beboere i de kommende årtier. Forandringerne er i
fuld gang og kan ikke stoppes, men måske begrænses, hvis vi er kloge
og hurtige. Konsekvenserne af klimaforandringerne bliver så dramatiske, at de vil vende op og ned på flere hundrede millioner menneskers
liv og for stort set alle vil det være i negativ retning. Men da konsekvenserne rammer meget skævt, kommer der et moralsk aspekt ind i
debatten. Og her mener Michael Jarnvig, at det kristne budskab mødes med klimadebatten.
10. oktober, historiefortæller Steiner Steinmetz: 		
Lystløgner Fortællinger
Vi lyver alle hver dag, men ved du hvornår der bliver fortalt en løgn?
Glæd dig til Lystløgner eftermiddag for den er flyvende, med skarpe og
sjove historier fortalt live uden noter. Lystløgner eftermiddag er latter,
eftertanke - underholdende historiefortælling.
Historiefortælleren Steiner gør alt for at narre dig. Menigheden skal
gætte, hvilken historie, der er løgn.
7. november, forfatter og foredragsholder Hans-Peter Tams: Mindernes Dæmoner.
Vi skal høre om den svære tid i de sidste år under krigen 1940 – 1945,
hvordan Hans-Peter med sin søskendeflok på seks, skilt fra deres mor,
måtte klare sig igennem vinteren uden mad og drikke på flugt fra krigen og bombardementerne. Senere forsøgte han at flygte fra minderne,
men endte med på opfordring at skrive en lang række breve, der blev til
bogen: »Mindernes Dæmoner«.
28. november, Kaj Bollmann, sognepræst i Jyllinge: 		
»Fra vise mænd til Helligtrekonger«.
Beretningen om de vise mænd fra Østerland har spillet en stor rolle i
den vestlige kulturs historie. Hvorfor er de tre? Hvorfra kommer deres
navne, og hvorfor er vi så fascinerede af deres rejse til den nyfødte Jesus med guld, røgelse og myrra skær. Historien har inspireret mange
digtere og kunstnere både i fortid og nutid. Sognepræst Kaj Bollmann,
Jyllinge, forklarer fortællingens indflydelse.
16/1 Teolog, præst og fortæller Peter Værum: »Humor og alvor ved Himmerigets Port«
13/2 Ingegerd Auken genfortæller Selma Lagerlöfs roman, Kejseren af Portugalien
20/3 Martin og Terese: Caribien tur retur i egen sejlbåd. Se mere på www.aurasejler.dk
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5 HØJSKOLEAFTNER
I SOGNETS HUS 2018 - 2019
Tema: Den moderne teknologis indflydelse på vores liv – Er menneskeligheden under forandring?
De nye teknologiske fremskridt får efterhånden afgørende indflydelse på vores liv og de traditionelle
og kulturbærende værdier. Men hvordan påvirker det mennesket? Det spørger vi om, i denne sæson.
Vi kan alle få øjeblikkelig feedback på vores livsførelse via en app på vores mobil, som kan styre vores
søvnbalance, eller sikre at vi går »nok« skridt i hverdagen. Bliver vores liv lykkeligere af at vi overlader
styringen af det til en app? Mange børn får en iPad, som de kan sidde og kigge på, mens deres forældre ofte er optagede af at kigge på hver deres skærm. Hvilken indflydelse vil det få på menneskers liv
og samværsformer?
Kunstig intelligens forudsiges at blive en lige så stor omvæltning for samfundet som den industrielle
revolution for ca. 250 år siden. Den kan forbedre vores sygdomsbehandling, men kan også skræmme,
fordi den udfordrer vores ide om, hvad det vil sige at være menneske.
Digitaliseringen gør os ikke nødvendigvis klogere, ligesom kunstig intelligens ikke kan afgøre, hvad
der er rigtigt og forkert. Hvad kan det betyde for os og for vore børn og unge? I de fem foredrag ser
vi på teknologiens indflydelse på menneskers liv og samvær. Vil den menneskelige kultur forsvinde?
Hvad er afgørende for at være menneske?
Tirsdag 25. september kl. 19.00: Klavs Birkholm: 				
Kræver en ny tid en ny etik?
Hvad sker der med vores menneskelighed, når vi kan lave både kloning og genterapi, kunstig befrugtning, kunstige lemmer og kunstig intelligens? Vi drømmer
om et liv uden lidelse og modgang, og imens bliver de etiske valg mere og mere
omfattende. Klaus Birkholm har skrevet bogen Efter mennesket, hvor han forsøger at besvare disse spørgsmål. Han er tidl. højskoleforstander, radiojournalist og medlem af Det
Etiske råd fra 2003 – 2011.
Onsdag 31. oktober kl. 19.00: Nicola Nyhave, psykolog: 			
Er vores teknologibegejstring ved at tage magten fra os?
Om den digitale verdens indflydelse på menneskers liv - vores trivsel, udviklingsmuligheder og samværsformer. Hvilken betydning har de mange timer, vi i dag tilbringer foran skærme, for menneskers trivsel - og børns og unges udviklingsmuligheder? Hvordan påvirker digitaliseringen vores sociale liv og vores evne til at
vise medmenneskelighed? Og hvilken betydning vil vores teknologibegejstring få for de kommende
generationer? Autoriseret psykolog Nicola Nyhave giver et bud på, hvad det er, vi har gang i.
Onsdag 30. januar kl. 19.00: Preben Kok, tidl. Sygehuspræst: Slip livet løs!
Onsdag 27. februar kl. 19.00: Jakob Wolf, teolog: At se det ukendte i det kendte.
Tirsdag 2. april kl. 19.00: Birthe Rønn Hornbech, tidl. politiker: »Det evigt menneskelige
– om aktualiteten i H.C. Andersens eventyr«.
Du kan vælge at betale fællespris for spisning og foredrag 130 kr. pr. gang, eller 600 kr. for alle fem gange
inkl. mad og kaffe. Du kan også vælge blot at købe et enkelt foredrag og kaffe for 50 kr., eller for alle fem
gange 250 kr. Drikkevarer købes separat. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf. 46 56 27 49 senest
torsdagen før mødet.
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KONCERTER I FLØNG KIRKE
Søndag 23. september 		
kl. 16.00: Duoen
Saxofon & Orgel
- koncert med en veletableret duo på en spændende og
vedkommende måde…
Konstellationen saxofon og
orgel er absolut utraditionel,
og som klassisk duo trædes
der nye stier.
Med Duoen Saxofon & Orgel
er der skrevet et lille stykke
historie på skandinavisk
grund med talrige uropførelser, original musik og i de senere år også egne transskriptioner af orkesterværker til
den specielle besætning.

Michael H. Lund, saxofon og Randi E. Mortensen, orgel

Søndag 11. november kl.
15.00: Sorø Klosterkirkes
Drenge- og Mandskor
Repertoiret er klassisk korsang fra tidlig musik til nyt.
Senest har koret specialiseret
sig i evensong / aftensang
efter anglikansk forbillede.
Derudover er repertoiret danske sange, salmer og engelsk
kor-musik. Dirigent: Merethe
Køhl Hansen.

Søndag 6. januar kl. 15.00: Nytårskoncert med Kim Sjøgren, violin. 				
Gratis entrébillet påkrævet. Gratis entrébilletter kan afhentes tirsdag 4. december kl. 15.00 – 16.00
i Foyeren, Sognets Hus, og herefter på kirkekontoret i åbningstiden. Der kan ikke forhåndsreserveres.
Evt. uafhentede entrébilletter udleveres ved indgangen til koncerten.
Søndag 17. marts kl. 15.00: Mandipira/Lauritsen/Gade/Frost.
Søndag 31. marts kl. 15.00: De små grå synger – korklang til eftertanke. 			
Kammerkoret Musica.
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Børn & Unge
BABYSALMESANG

Et nyt hold begynder tirsdag 11. september kl. 11.00 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 og ugen før (uge 41 og 42).

LEGESTUE I FLØNG KIRKE

Kom og vær’ med! Sang, musik og fortællinger for børn i alderen 0 til 4 år. Legestuen finder sted i Sognets
Hus den anden og fjerde mandag i måneden fra kl. 9.30 til 11.30. De næste gange er: 11. september, 25.
september, 9. oktober, 23. oktober, 13. november, 27. november og 11. december – denne ene
gang i december foregår Legestuen i kirken. Vi synger, leger og fortæller og spiser vores medbragte
mad sammen.

JUNIORKONFIRMANDER

Der er to 3. klasser på Fløng Skole i dette skoleår. Det første forløb begynder torsdag 13. september lige
efter skoletid for børn i 3.A. Det andet forløb for børn fra 3.B begynder torsdag 10. januar 2019. Hvis der
er under 12 tilmeldinger, samles holdet til ét hold i efteråret 2018. Alle Juniorkonfirmander med forældre og søskende opfordres til at deltage høstgudstjenesten søndag 16. september.

HALLOWEEN
– WORKSHOP, GUDSTJENESTE
OG FLAGERMUSTUR
Fredag 26. oktober kl. 16.30 – 19.00 kan børn og
voksne deltage i en workshop med udskæring af græskar og fremstilling af korslygter. Kl. 17.25 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. Vi sørger for varm
græskarsuppe og brød. Tilmelding ikke nødvendig.

SMÅ SYNGER SAMMEN I FLØNG KIRKE
Torsdag 13. september kl. 10.00
Små Synger Sammen er en stor fælles sangdag for alle førskolebørn i Danmark. Til og med 2017
blev Små synger sammen arrangeret af DR. Fra 2018 har Sangglad overtaget ansvaret for begivenheden, som er for alle børn i alderen 0-6 år. Små Synger Sammen foregår hvert år den anden torsdag
i september, og har tradition for at samle rigtig mange af landets førskolebørn via deltagelse fra
dagplejegrupper, daginstitutioner og biblioteker. Ligesom sidste år inviterer Fløng Menighedsråd
til sangdag i kirken.
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GULDKORN OG VISDOMSORD FRA BØRN
Fra et andet kirkeblad citerer vi her en række udsagn fra børn i					
6-8 års alderen om tro:
»Det bedste ved Gud er, at han kan lide uartige børn. Han er den eneste, som kan lide uartige børn« (Jon, 6 år).
»Gud skabte menneskene i sit billede. Så tog han rammen væk og slap dem løs« (Ine, 6 år).
»Det er hundrede år siden, Jesus døde i en snehule. Men så blev det påske, og så kom han ud igen. Og lige siden
har vi fejret det med æg, høns og gule ting, som vi sætter i vindueskarmen« (Liv Emilie, 6 år).
»Jesus gik bare forbi et kors. Så blev han pludselig slået i hovedet med en kæp og naglet fast imod sin vilje. Så
korsede han sig« (Halvor, 6 år).
»En menighed er en masse damer, som bager kager og som siger, at det skal blive godt med en kop kaffe« (Malin
7 år).
»Gud er statsminister i himlen. Jesus er nok bare handelsminister« (Thomas, 8 år).
»Kineserne kommer nok ikke i den almindelige himmel. Måske kommer de i det syvende himmel. Eller til den
himmelske fredsplads« (Silje Marie, 7 år).
»Helligånden er Guds ånde« (Renate, 7 år).
»Der findes to slags engle: almindelige engle og skytsengle. Skytsenglene er skudt ud af kanoner. Dem er der lidt
mere fart på. Og så er de ofte mere stive i håret« (Anne Sophie, 6 år).
Og så lige til sidst en beretning om 5-årige Søren, der var med sin far til alters. Han var så lille, at han fik lov til
at stå op på knæfaldet. Da han fik brødet, blev han ærbødigt stående og betragtede det. Hans far hviskede til
ham: »Søren, du skal spise brødet«. Det kloge barn vendte sig om mod sin far: »Tak, jeg venter, til vinen kommer«.

KONFIRMATIONER I FLØNG KIRKE 2020
Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2020 er:
Bededag, fredag 8. maj: Unge fra 8. A, Fløng skole
Lørdag 9. maj: Unge fra 8. B, Fløng skole
Søndag 10. maj: Kan vælges frit 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.
På grund af den begrænsede plads i kirken kan man ikke 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 10/5, som er åben for alle. De nævnte klasser er
Fløng skoles nuværende 7. klasser. De vil blive undervist af præsterne
inden for skoletiden. Undervisningen finder sted på 8. klassetrin.
Tilmelding inden sommerferien 2019 bekendtgøres senere.
Med venlig hilsen Annika Pedersen og Britta Raakjær Vind, sognepræster
9

EN LEVENDE KIRKE
Vi lever i en tid, hvor
mangt og meget foregår
digitalt. Jeg er selv hurtigere til at skrive end til at
ringe, men jeg øver mig i
Af Vibeke Enghoff
at ændre vanen. I sådan
Jensen
en verden står kirken, som
den altid har gjort - mursten, hække og tegltag. Det tager menighedsråd og udvalg sig af,
fordi det er rammerne omkring kirkens liv. Det
er en stor praktisk opgave, der sluger mange
timer, og resultatet kan vi se i og udenpå Sognets Hus. En opgave, jeg er dybt taknemmelig
for, at Søren har påtaget sig, fordi det kræver

tilstedeværelse og evne til at holde mange bolde i luften.
Kirken er mere end mursten, kirkeblade og
opslag på de sociale medier. Kirken er det, der
lever mellem os, det der får os til at mødes i et
fællesskab, der rækker ud over alder og andre
skel. Ord kan samle og sprede, kan bruges som
våben og til at bygge bro med. Det er, når vi taler sammen, at misforståelser bliver rettet, at
nye idéer opstår. Det er i samtalen, vi får mulighed for at finde ud af, hvad der skal fornys,
og hvad der skal fastholdes. Så lad os fortsat
tale sammen - i god ro og orden.

MENIGHEDSMØDE OG KIRKEFROKOST
SØNDAG 18. NOVEMBER 2018
Menighedsrådsmøderne er 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 18. november efter gudstjenesten. Forhåbentlig kan vi få gode diskussioner og idéer ud af det.

FLAGDAG FOR DANMARKS UDSENDTE
ONSDAG 5. SEPTEMBER
Den 5. september er national flagdag for Danmarks udsendte.
Formålet er at anerkende alle danske fra Forsvaret, Politiet, Beredskabet samt andre institutioner,der siden 1948 har deltaget
og fortsat deltager i de internationale, fredsstøttende og humanitære missioner.
Høje Taastrup kommune markerer dagen sammen med Høje Taastrup og Omegns Garderforening, med et arrangement, der begynder i Taastrup Nykirke med en andagt.
Æresstenen i Magdas Park i Taastrup.
10.00
10.40
11.00
12.00
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Andagt i Taastrup Nykirke ved sognepræst Britta Raakjær Vind.
Fælles march gennem gågaden fra Taastrup Nykirke til Magdas Park.
Kranselægning og taler ved Æresstenen.
Forfriskning efter kranselægningen.
Alle er velkomne til at deltage i formiddagens program.

FOR SEPT., OKT. OG NOV. *)

Mandag 3. september kl. 19.00 -22.00
Onsdag 5. september kl. 14.30 – 16.30
Torsdag 6. september kl. 10.00 -12.00
Torsdag 6. september kl. 17.00 -19.00
Mandag 10. september kl. 14.30 – 16.30
Onsdag 12. september kl. 9.00 – ca. 16.30
Torsdag 13. september kl. 10.00 – 12.00
Søndag 16. september kl. 10.00
Tirsdag 18. september kl. 15.30 – 17.00
Mandag 17. september kl. 14.30
Torsdag 20. september kl. 10-12
Søndag 23. september kl. 16.00
Mandag 24. september kl. 15-20
Tirsdag 25. september kl. 18-21.30
Torsdag 27. september kl. 10.00 – 12.00

Filmaften i Fløng Kirkes Filmklub
Sogneeftermiddag
Torsdagscafé
KREA KIRKE
Kom og Syng med!
Sogneudflugt
Torsdagscafé
HØSTGUDSTJENESTE
Læsehesten
Litteraturkreds, kontakt Kirsten Jensen tlf. 40481864
Torsdagscafé
Koncert
Ikonskrivning, kontakt Hanne Moltesen tlf. 60697546
Højskoleaften
Torsdagscafé

Mandag 1. oktober kl. 19-22
Torsdag 4. oktober kl. 10-12
Mandag 8. oktober kl. 14.30
Tirsdag 9. oktober kl. 15.30 – 17.00
Onsdag 10. oktober kl. 14.30 – 16.30
Torsdag 11. oktober kl. 10.00 – 12.00
Mandag 15. oktober kl. 14.30
Torsdag 18. oktober kl. 10.00 – 12.00
Torsdag 25. oktober kl. 10.00 – 12.00
Fredag 26. oktober kl. 16.30 – 19.00
Mandag 29. oktober kl. 15.00 – 20.00
Onsdag 31. oktober kl. 18.00 – 21.30

Filmaften i Fløng Kirkes Filmklub
Torsdagscafé
Kom og Syng med!
Læsehesten
Sogneeftermiddag
Torsdagscafé
Litteraturkreds
Torsdagscafé
Torsdagscafé
KREA KIRKE - HALLOWEEN
Ikonskrivning
Højskoleaften

Torsdag 1. november kl.10.00 – 12.00
Søndag 4. november kl. 10.00
Mandag 5. november kl. 19.00 – 22.00
Onsdag 7. november kl. 14.30 – 16.30
Torsdag 8. november kl. 10.00 – 12.00
Søndag 11. november kl. 15.00
Mandag 12. november kl. 14.30 – 16.30
Torsdag 15. november kl. 10.00 – 12.00
Søndag 18. november kl. 10.00 Mandag 19. november kl. 14.30
Tirsdag 20. november kl. 15.30 – 17.00
Torsdag 22. november kl. 10.00 – 12.00
Fredag 23. november kl. 17.00 – 19.00
Mandag 26. november kl. 15.00 – 20.00
Onsdag 28. november kl. 14.30 – 16.30
Torsdag 29. november kl. 10.00 – 12.00

Torsdagscafé
ALLE HELGENS GUDSTJENSTE & KIRKEKAFFE
Filmaften i Fløng Kirkes Filmklub
Sogneeftermiddag
Torsdagscafé

*) Undtaget er højmesser (side 12) samt faste begivenheder som: Juniorkonfirmander, kor, konfirmationsundervisning, babysalmesang, Legestue og møder i
Fløng Menighedsråd, da kalenderen ellers vil blive alt for omfattende.

AKTIVITETSKALENDER

Koncert

Kom og syng med!
Torsdagscafé
Gudstjeneste, kirkefrokost og menighedsmøde
Litteraturkreds
Læsehesten
Torsdagscafé
KREA KIRKE
Ikonskrivning
Sogne-adventseftermiddag
Torsdagscafé
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Gudstjenester
SEPTEMBER

Britta Raakjær Vind

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

Søndag 14. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Torsdag 6. september kl. 17.00
Annika Pedersen. Kreativ Kirke
begynder kl. 17.00 i Sognets Hus

Søndag 21. oktober kl. 10.00
21. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

Søndag 9. september kl.10.00
15. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Konfirmandvelkomst

Fredag 26. oktober kl. 17.30
Halloween i kirken
Hårrejsende gudstjeneste for børn
Britta Raakjær Vind

Søndag 16. september kl. 10.00
16. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
Britta Raakjær Vind
Kirkekaffe i Sognets Hus

Søndag 28. oktober kl. 10.00
22. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen

Søndag 23. september kl. 10.00
17. søndag efter Trinitatis
Annika Pedersen
Konfirmandvelkomst
Søndag 30. september kl. 10.00
18. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

OKTOBER

Søndag 7. oktober kl. 10.00
19. søndag efter Trinitatis

NOVEMBER

Søndag 4. november kl. 10.00
Alle Helgens Dag
Gudstjeneste med navneoplæsning
ved Britta Raakjær Vind og Annika
Pedersen
Kirkekaffe i Sognets Hus

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.

Søndag 11. november kl. 10.00
24. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind

Sognemedhjælper/		
Provstikoordinator
Trine May Knutzen
tlf. 46 56 42 47
sognemedhjaelper@floengkirke.dk
Træffes bedst tirsdag - torsdag
i Sognets Hus.

Søndag 18. november kl. 10.00
25. søndag efter Trinitatis
Britta Raakjær Vind
Menighedsmøde og kirkefrokost

Graver Gitte Andersen
Graverkontoret tlf. 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Træffes bedst tirs.- fre. kl. 10 - 11.

Fredag 23. november kl. 17.00
Annika Pedersen. Kreativ Kirke
begynder kl. 17.00 i Sognets Hus

Organist og korleder
Carl Viggo Jespersen
tlf. 46 56 42 38 / 40 87 20 70
organisten@floengkirke.dk

Søndag 25. november kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
Annika Pedersen

NYT FRA FLØNG KIRKE
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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

