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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Ideoplæg til en Byfest i Fløng i 2015. 
 
En lille gruppe mennesker her i Fløng har gået med overvejelser om muligheden for at få 
stablet en årlig tilbagevendende ”Fløng Fest” på benene – stærkt inspireret af bl.a. 
Byfesten i Sengeløse.  
 
Hvad skal formålet være? 
 
At skabe en begivenhed der samler borgerne i Fløng og medvirker til at udbrede kendskab 
Fløng’s mange kulturelle tilbud og klubber, og ikke mindst giver en anledning til at vi 
møder ”naboen” og får en fælles oplevelse, der måske kan skabe grobund for bedre 
samhørighed og engagement.  
 
Hvordan kunne det foregå? 
 
Vi har umiddelbart tænkt på at bruge en sommerlørdag ved gadekæret. Om eftermiddagen 
kunne det stå i ”familiens tegn” – men scene til optrædende, boder med salg af forplejning, 
teltholdere med aktiviteter og evt. privat loppemarked. Teltholderne beholder så hvad de 
tjener minus %-er til ”festkassen”.  
 
På sigt kunne det udvides med aftenfest med professionelt band på scenen, hvor der kan 
danses og hygges med venner og (nye) bekendte.  
 
Der skal naturligvis sørges for : Ansvarshavende, boder, telte, scene, toiletforhold, 
tilladelser, strøm, affaldshåndtering, forsikringer, opsætning og oprydning samt evt. 
professionel optræden.  
 
Hvem skal byde ind på opgaven? 
 
P.t. er initiativgruppen bestående af Engvadgård Fritidsklub, Flønghallens Cafe, 
Landsbylauget – Fløng Sogn samt flere private. Vi kunne godt tænke os, at foreningerne i 
Fløng sørger for håndtering af forplejningsboder og aktivitetstelte, at daginstitutionerne, 
klubber, skolen, kirken og klubber sørger for at der er fuldt program af optrædende børn, 
børnebørn og unge på scenen – evt. at amatørmusikere, digtere, dansere og 
tryllekunstnere melder sig til at gi’ et nummer. Måske kunne børn og unge øve i 
”skoletiden/børnehavetiden/klubtiden” og så have forældre som backup – vi er klar over at 
det måske er svært at få personale på arbejde en lørdag.  
 
Vi vil muligvis også søge midler fra fonde mv. der støtter kulturelle formål – måske endda 
vores kommune.  
 
Hvad skal vi gøre for at komme videre? 
 
Vi vil meget gerne have tilbagemelding fra alle der har modtaget dette ide-oplæg, mindst 
med en tilkendegivelse af ønsker om at medvirke til at rejse en Fløng Fest, men meget 
gerne med kommentarer. Vi forestiller os så at der afholdes et møde i den – forhåbentligt – 
udvidet gruppe ultimo oktober for at få identificeret muligheder, stemningen og 
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problemstillinger – og meget gerne få afklaret et GO / NO-GO på baggrund af de 
fremmødte ildsjæle (vi ved vi alle er ”Tordenskjolds Soldater” – men sådan er det hvis der 
skal ske noget). 
 
Praktik: 
 
Af praktiske hensyn er det Landsbylauget – Fløng Sogn der står som samlingspunkt for 
initiativet og alle referater mv. samles på vores hjemmeside.  
 
Vores mailadresse: mail@floenglaug.dk 
Vores hjemmeside: www.floenglaug.dk 
 
Dette ideoplæg er – sammen med referaterne fra vores første 2 indledende møder – sendt 
til følgende:  
 

FORENING/INSTITUTION MAILADRESSE 

Fløng Kirke  

Fløng Skole  

Fløng Skole’s SFO  

Cafeen i Flønghallen  

Engvadgård Klubben  

Fløngkoret  

Hannes Dans  

Refsmosegård børnehave  

Korshavegård børnehave  

FHI Badminton  

FHI Fodbold  

FHI Gymnastik  

FHI Svømning  

FHI Bordtennis  

FHI Håndbold  

FHI Kondi  

FHI Seniormotion  

FHI Billard   

FHI Taekwondo   

De Gule Spejdere, Loke  

Hedehusene-Fløng Jagtforening  

Fløng Forsamlingshus  

Fløng Partytelt  

  

Landsbylauget – Fløng Sogn  

 
 
Bilag: Link til referat fra møde #1 og #2 
 
//Fløng, den 4. september 2014  
//Tommy Rosenlind, Landsbylauget – Fløng Sogn. 
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