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”Vort hjerte er uroligt, indtil vi finder hvile i dig.”
Hvor er det fascinerende at tænke på, at mange af de spørgsmål, som vi nutidige
er optaget af, også har berørt vore fjerne forfædre og – mødre.
En indre uro, en længsel efter at høre til, en indre rastløshed – vi tror, at det må
være en af vor tids problemstillinger, der skyldes det hurtige byliv med internet og
smartphone, så vi nærmest er på hele døgnet. Eller at det hænger sammen med
de mange splittede relationer, som mange af os indgår i.
Men i virkeligheden er det åbenbart noget, der ligger dybt i os mennesker længe
før man havde kloge diagnoser på alt. For overskriften stammer fra Augustin, en
af kirkens berømte kirkefædre, der levede fra 354-430 og altså meget længe før
vores tid med al dens stress og jag. Ikke desto mindre var der allerede den gang
denne fornemmelse af for meget: For meget larm og for meget distraktion, for meget pillen navle. Mange søgte i ørkenens stilhed og levede som eneboere. Også
det kan vi jo genkende fra vort eget liv: Ønsket om at lade verden passe sig selv
og trække sig tilbage til egne, hvor man fornemmer sig selv i balance – mange af
vores feriedestinationer opfylder lige præcis disse behov. Det er sjovt at tænke på:
Hele vores moderne feriekultur kunne betegnes som en kollektiv eremitbevægelse
– med mindre altså vi vælger druk og grisefester og det kan der selvfølgelig også
ligge noget afslappende i.
”Vort hjerte er uroligt, indtil vi finder hvile i dig”.
Jeg føler mig altid styrket og trøstet, når jeg opdager, at de problemstillinger, som
jeg sidder med i mit liv, slet ikke er så besynderlige, som de nogle gange kan virke
som. Sådan er det jo også, når man læser i Bibelen. Genkendelsens glæde ved
at der er andre, der oplever tingene på samme måde. Andre har glæde af selvhjælpsgrupper, som jo heller ikke blot nøjes med, at man fortæller hinanden sin
livshistorie, men netop også i fællesskab får øje på nye horisonter.
Kirkefader Augustin var biskop. Hans fornemste opgave var
det at vejlede præster og menigheder i det område, han levede i. Ingen nem sag, selvom der måske var lidt mindre administration dengang end i dag. Men en opgave, hvor man hurtigt
kunne miste fokus. Sådan som vi hele tiden mister fokus og
kan føle os som et blad, der flyder i en bæk, uden selv at må
bestemme retning. Augustin er overbevist om, at vi er skabt til
Gud. At målet for vort liv må være fred og hvile i Gud.
Hvilket smukt perspektiv i en urolig verden! Et godt fingerpeg om hvad der er vigtigt – og hvad det ikke er. Jens Rosendal tager tråden op i en af de salmer, vi ofte
synger i kirken, ”De dybeste lag i mit hjerte”. I det sidste vers skriver han: ”Så mød
mig en skabelsens morgen her midt i mit goldeste land, og knus mig i selviskheds
ørken, skab du så som Skaberen kan. At uro kan vendes til glæde, min længsel til
det, jeg formår: at rejse mig nyskabt og leve på jorden, mens dagene går.” (DDS
28,6)
Med de bedste ønsker for en smuk september og et mættet efterår er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester og aktiviteter
September

		

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel, kirkens fødselsdag, under medvirken af Sawaraby-koret
Kl. 11.45 Sawaraby-koret underholder
Kl. 12.00 Grillbuffet
Kl. 13.00 	Mulighed for ansigtsmaling, ponyridning,
massage og kaffe og kage
Kl.15.00 Tak for i dag

Fredag d. 6/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Søndag d. 8/9

Kl. 09.00	Afgang med bus til Västa Skrävlinge
Kirke i Malmö, tilmelding hos kirketjeneren senest 4/9. Turen koster 50,Kl. 11.00 Højmesse i Västra Skrävlinge Kirke
Kl. 16.30 Hjemkomst til Tingbjerg

Søndag d. 1/9
		
		
		

		
		
Torsdag d. 12/9

Kl. 12.00	Årstidsmåltid i samarbejde med sundhedshuset i Vanløse,
energicenter Voldparken og pensionstklubben i Tingbjerg
med årstidens menu, musikalsk underholdning ved operasanger Bo Kristian Jensen og massage ved massør i
Diakoniens Hus Remi Wei

Fredag d. 13/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 17/9
		
		

Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 13/9.
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Lis Bisgaard
Kl. 20.15	Bakkens Pjerrot – livet set med hvidvinkel
ved Kurt Flemming, der fortæller om sjove,
”mindre sjove” og bevægende oplevelser
gennem 50 år på scenen og om at være
Pjerrot i verdens ældste forlystelsespark

Fredag d. 20/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Torsdag d. 26/9 Kl. 17.00	Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich
Vogel. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
præsten pr. sms indtil d. 24/9 på 2147 5304
Fredag d. 27/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Oktober
Fredag d. 4/10

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 6/10
		

Kl. 10.30 Højmesse ved
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d.08/10 Kl. 19.00 Koncert med “New Joy Gospel Choir”
			Oplev skøn livsbekræftende gospel
under ledelse af korleder Henrik D.
Mikkelsen

Fredag d. 12/10 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken
Tirsdag d. 15/10 Kl. 17.30	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil
11/10.
		
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.15	Sundhedsworkshop ved Remi Wei, massør i
Diakoniens Hus, med praktiske øvelser til selvhjælp
Onsdag d. 23/10 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 12/10
		
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Lis Bisgaard
		
Kl. 14.00	”Pelle Erobreren og Martin Andersen-Neksø” – et foredrag
ved viceforstander på Bornholms Højskole Lillian Hjorth-West
Fredag d. 25/10 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d.31/10 Kl. 17.00	Familiegudstjeneste med lystænding og
nadver ved Ulrich Vogel. Derefter: Ulvetimen
– familiemiddag, tilmelding hos præsten pr.
sms indtil d. 23/10 på 2147 5304

November
Fredag d. 1/11

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 3/11

Kl. 10.30	Højmesse ved Ulrich Vogel – Allehelgensgudstjeneste med
lystænding for årets døde
Kl. 11.45 Kirkekaffe

		

Tirsdag d. 5/11 Kl. 19.00 Koncert
			Søren Gleerup Hansen, orgel og Karin
Dalsgaard, cello spiller smuk musik
passende til kirkens intime rum
Fredag d. 8/11

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Tirsdag d. 12/11 Kl. 17.30	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 9/11
		
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.00	”Du siger det med blomster” – sangaften med
tidligere præst i Tingbjerg Hans Anker Jørgensen
om erfaringerne bag og teologien i hans salmer
Fredag d. 15/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 20/11 Kl. 12.00	Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 15/11
		
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Lis Bisgaard
		
Kl. 14.00	Om demens – en eftermiddag med Michael
Rydberg fra sundhedshuset i Vanløse
Fredag d. 22/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 28/11 Kl. 17.00	Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich
Vogel. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
præsten pr. sms indtil 26/11 på 2147 5304
Fredag d. 29/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Konfirmation i Tingbjerg Kirke
Der er mulighed for konfirmation Store Bededag 16/5 2014. Kontakt venligst sognepræst
Ulrich Vogel for nærmere information på tlf. 2147 5304.

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 4/9, 11/9, 9/10, 16/10, 30/10, 6/11, 27/11
og 4/12.

Nyt fra menighedsplejerne
Menighedsplejens ferietur for enlige og deres børn til Marielyst med Folkekirkens Feriehjælp
blev meget vellykket i år. Vejret var rigtig flot hele ugen og det var hyggeligt med børneaktiviteter hver dag og fælles sang på stranden om aftenen, indtil solen gik ned. Desuden
var sammensætningen af gruppen meget harmonisk – en stor tak også til vores afrikanske
familier for deltagelse.
Menighedsplejen for Diakoniens Hus har modtaget 10.000,- til støtte for det frivillige arbejde
i forbindelse med socialrådgiverhjørnet. Det er dejligt, at dette vigtige arbejde også finder
anerkendelse udenfor de snævre kirkelige rammer. En stor tak til Radiometer for denne
flotte opbakning.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet er ved at finde sig til rette i hverdagen med kursusdeltagelse, de daglige
opgaver og de jævnlige menighedsrådsmøder. Det er dejligt at se, at der er så mange, der
bakker op om Tingbjerg Kirke og vi er meget glade for, at Diakoniens Hus er blevet så veletableret en del af det lokale kirkeliv samt at socialrådgiverhjørnet er blevet så velmodtaget.
Der er planer om i nærmere fremtid sammen med en konsulent at se på kirkens udgifter,
så der fortsat er mulighed for socialrådgiverhjørnet og der samtidig er råd til en vikar for
sognemedhjælperen.
Desuden er det aftalt med menighedsrådet ved Västra Skrävlinge Kirke at afholde en fælles
menighedsrådsdag i Malmö torsdag den 24/10.
Med de bedste ønsker for et smukt efterår
Formand Siw Sigurdsson og sognepræst Ulrich Vogel

Kirkebil
Enhver, der gerne vil til gudstjeneste eller til et af kirkens andre arrangementer, men er
dårligt gående eller på anden måde handicappet, kan blive afhentet gratis. Ring blot til
kirkekontoret på tlf. 3860 0664 i kontorets åbningstid, senest dagen før det pågældende
arrangement.

Tilmeldinger til kirkens arrangementer
Husk at tilmelde dig alle arrangementer i god tid. Vi tager forbehold for, at pladserne
kan være udsolgt allerede inden fristens udløb, tøv derfor ikke for længe med at melde
dig.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Der er følgende faste aktiviteter:
Mandage kl. 10.00-13.00 Rådgivningshjørnet
Tirsdage kl. 09.00-11.30 Rådgivningshjørnet
Tirsdage kl. 13.00-15.00 Café og kreative aktiviteter
Onsdage kl. 10.00-13.00	Formiddagskaffe (undtagen når der er kirkefrokost i kirken)
samt massage ved Remi Wei.
Torsdage kl. 16.00-19.00 Rådgivningshjørnet
Torsdage kl. 16.00-19.00 Strikkeklubben ”Varm en hjemløs”
Fredage kl. 10.00-14.00	Brunch for friluftsfolket og andre interesserede.
Sindsro-andagt kl. 12.00
Lørdage kl. 11.00-13.00 Café og gymnastik kl.12.00
Den sidste onsdag i måneden: ”Tag med på eventyr” – en af vores gæster fortæller fra den
egn, den gade eller det land, de kommer fra.
”Tørresnoren” er åben alle dage. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm. og samtidig
støtte menighedsplejen med et symbolsk beløb.
Alle aktiviteter bliver til i samarbejde med de frivillige og husets brugere.
Har du ideer og forslag eller vil du blot bruge noget af din tid på andre mennesker i et varmt
miljø, så henvend dig til projekt-koordinator, sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 2147 5304, samt
sognemedhjælper og daglig leder Maja Rydskov, tlf. 2014 7499. Socialrådgiver Masti B.J.
Guntern træffes på 5185 0621.

Særlige arrangementer og aktiviteter:
Lørdag d. 2/11: Diakoniens Hus holder 3 års fødselsdag kl. 11.00-14.00
Der er ferielukket i uge 42.

Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige – er du uddannet socialrådgiver,
terapeut, advokat, sagsbehandler eller lign. og har lyst til at løfte en vigtig opgave for
vores bydel og provstiet, er du velkommen til at kontakte Masti på 5185 0621.

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus
Ved sognepræst Ulrich Vogel og
sognemedhjælper Maja Rydskov
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Henrik Kristian Sarauw
Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
og tirsdag tillige kl. 16.00-18.00.
Adgang via hovedindgangen og til højre.
Tlf. 3860 0664, mobil 5185 0525, e-mail: hksa@km.dk
Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 3828 0985, mobil 2147 5304, e-mail: uvo@km.dk
Træffetider: tirsdag kl. 17.00-18.00 (telefonisk),
onsdag kl. 11.00-12.00, torsdag og fredag kl. 10.00-11.00,
samt i ”Diakoniens Hus” i dets åbningstider eller efter aftale.

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti B. Jutka-Guntern
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Træffetider: mandag kl. 10.00-13.00, tirsdag kl. 9.00-11.30 og
torsdag kl. 16.00-19.00 samt efter aftale på tlf. 5185 0621.
Kirketjener Kirsten Rosendal Valeur
Træffes i kirken samt på tlf. 3860 0899, mobil 5185 0526 undtagen
mandag. E-mail: kirsten_valeur@tingbjergkirke.dk
Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512. E-mail: ole@finnesen.dk
Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 4246 8580. E-mail: siw@tingbjergkirke.dk
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