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Hilsen fra præsten
Hvad kom først: hønen eller ægget?
Dette filosofisk spørgsmål blev rejst før nogen kan huske; et spørgsmål som har sin kilde
dybt i urmenneskets bevidsthed. Spørgsmålet ventede lydløst, ordløst, mens mennesket
betragtede verden og sig selv i verden. En dag, måske en tidlig forårsdag, så mennesket
på hønen og forundredes over det nylagte æg. Mennesket tænkte ved sig selv, af ægget
kom hønen og af hønen kom ægget, men hvad kom først?
Hvor kommer det hele fra? Hvordan begyndte det liv, vi er en del af? Det liv vi netop nu
ser springe ud, ikke kun som små bitte gule kyllinger fra udklækket æg men også af jorden, som små bitte frø, der spirer frem? Var det blomsten, der kom først eller det lille frø,
som blev lagt i jorden?
Noget må være kommet først! Filosoffen spekulerer i ring, først hønen, så ægget, så
hønen igen.
Hvad nu hvis svaret ikke ligger der, i livets ring, hvor hønen lægger ægget og ægget bliver til kylling som vokser sig til høne
og selv lægger æg?
Når vi ser, lever og oplever denne ring, så viser underet sig ved at enhver begyndelse er som livets evige
begyndelse. Vi ser liv som aldrig dør men forvandler sig
og giver sig videre. Det er underet: at intet forgår uden
at noget opstår. Noget giver liv til det lille frø, som nu er
tabt så langt fra sin blomst, længe visnet hen. Noget giver
liv til ægget, adskilt fra moderhøne.
Liv som skal vokse til en lille kylling som selv vil blive til høne
for at lægge æg.
Vi mærker, vi ser, vi oplever og vi tror, at der altid og evigt må være noget, som kommer
før. Før hønen, før ægget, før blomsten og frøet.
Før hvert hjerteslag og hvert åndedræt. En ånd, en drivkraft, en magt til et liv som fejres
hvert forår.
Det er livets mulighed: det, der kom først og skænker liv.
En gave, hverdag, hvert øjeblik på ny.
Jeg vil ønske alle i sognet et lyst og blomstrende forår
Mette Basbøll

Gudstjenester og aktiviteter
Priser på mad: Spisning: 45,- & frokost 30,-. Brunch: gratis
Husk: Morgensang torsdage kl. 10.45 - 11.00

Marts
Fredag d. 1/3

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Søndag d. 3/3

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse - Fastelavn. Mette Basbøll
Fastelavnsfest for børn og voksne med kåring af katte konge/dronning. Gratis frokost og fastelavnsboller.
Tilmelding hos kirketjeneren indtil d. 28/2

		
Tirsdag d. 5/3

kl.19.30	Koncert med Tove Flensborgs Mandolinorkester - Se mere under koncerter

Fredag d. 8/3

kl.14.00

Tirsdag d. 12/3

kl.17.00	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 8/3
kl.18.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl.19.00 Foredrag ved præst Flemming Rishøj. Nærdødsoplevelser;
Hvad der sker, når vi dør? -hvordan ser den kristne kirke på
dette mysterium? Findes der et endegyldigt svar?

Fredag d. 15/3

kl.14.00

Onsdag d. 20/3

kl.12.00	Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 18/3
kl.13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl.14.00 Foredrag ved Trine Hansen, Naturvejleder.
Vi bor tæt på mosen, men hvad indeholder
al den skønne natur omkring os- hvordan
kan vi bruge den/passe den rigtigt?

Fredag d. 22/3

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 26/3

kl.18.30

Filmaften. The lady in the van er en britisk
komedie-drama film fra 2015 og fortæller
den sande historie om Mary Shepherd, en
ældre kvinde, der boede i en forfalden van i
Bennetts indkørsel i London i 15 år

Fredag d. 29/3

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Søndag d. 31/3 kl.10.30 Kirkebrunch
		Oplev kirken på en helt anden måde.
		
Deltag i en anderledes gudstjeneste for både børn & voksne
		Tilmelding ikke nødvendig. Men hvis du ved du kommer, må 		
du gerne sige det til kirketjeneren

April
Fredag d. 5/4

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Søndag d. 7/4

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse -Mariæ bebudelse. Mette Basbøll
Kirkekaffe

kl.17.00
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 5/4
kl.18.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl.19.00
Foredrag ved journalist Pia Fris Laneth.
		Vi kender ”Takt og tone” men har normerne
ændret sig til det værre/bedre? eller først og
fremmest til noget andet?

Tirsdag d. 9/4

Fredag d. 12/4

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Søndag d. 14/4

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse - Palmesøndag. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Tirsdag d. 16/4

kl.19.00

Klaverkoncert - Se mere under koncerter

Torsdag d. 18/4

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse - Skærtorsdag. Mette Basbøll
Kirkekaffe

kl.10.00	Påskedag. Festgudstjeneste i Husumvold
kirke
		
Prædikant: Mette Basbøll
		
Vi følges ad fra Tingbjerg kirke kl. 9.15

Søndag d. 21/4

Mandag d. 22/4 kl.10.30
Højmesse - 2. påskedag. Mette Basbøll
kl.11.45	
Påskefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 16/4
Onsdag d. 24/4

kl.19.00	Biograf for alle aldre. Kom og oplev en spændende film i
kirkens store lokaler, hvor både billede og lyd er helt perfekt.
Aftenen er en del af arrangementet Tingbjerg spiser sammen

Fredag d. 26/4

kl.14.00

Søndag d. 28/4 kl.10.30
		
		
		
		

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus
Kirkebrunch
Oplev kirken på en helt anden måde.
Deltag i en anderledes gudstjeneste for både børn & voksne
Tilmelding ikke nødvendig. Men hvis du ved du kommer, må
du gerne sige det til kirketjeneren

Maj
Fredag d. 3/5

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Søndag d. 5/5

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse – 2. s. e. påske. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Onsdag d. 8/5

kl.19.30 	Kom og oplev dans i kirkens smukke rum.
Flamencodanser Julie A. Olesen har to musikere med sig: Gustavo Rey: sang & Poul Jacek
Knudsen: guitar, som har sammensat et flot
program

Fredag d. 10/5

kl.14.00

Tirsdag d. 14/5

kl.17.00	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 10/5
kl.18.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl.19.00	Journalist Elisabeth Saugman fortæller om
kulturmødet med Prins Henrik- F.eks. Prinsens
møde med Michala Petri

Onsdag d. 22/5

kl.12.00	Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 20/5
kl.13.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl.14.00
Foredrag. Britt Høgh Gunnertoft
fortæller om sin praktik i efteråret 2018.
Hun har arbejdet i San Francisco med
mennesker i socialt udsatte positioner
som hjemløshed, stofmisbrugere og
gruppen LGBTQ

Fredag d. 24/5

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens

Søndag d. 26/5

kl.11.00
kl.12.00

Konfirmation. Højmesse ved Mette Basbøll
Reception i haven

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Udflugt
Søndag d. 2. juni kl. 9.00 holder vi kirkens årlige udflugt.
En tur ud i det blå, hvor vi dette år besøger Orø. Vi skal holde
gudstjeneste i Orø kirke, spise på den hyggelige kro, og med
bus rundt for at se den smukke ø.
Der er kaffe/kage ved den hyggelige havnefront inden vi tager
færgen over, og vender hjem. Turen koster 180,Tilmelding til kirketjeneren senest tirsdag d. 24/5

Menighedskoret
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger/frokoster og
særlige lejligheder og mødes onsdage kl.14.00-15.30 følgende dage: 6/3, 27/3, 3/4, 8/5
og 22/5. Alle, der har lyst at være med er velkomne, Der er ikke optagelsesprøve, og det
er uforpligtende at møde op. Glæden ved at synge er vigtigst og vi slutter altid af med
kaffe/te og brød

Koncerter

Tirsdag d. 5/3 kl.19.30 Koncert med Tove Flensborgs Mandolinorkester
Orkestret blev stiftet i 1979 af Danmarks førende professionelle mandolinspiller Tove
Flensborg.
Repertoiret spænder vidt fra barok til mere nutidige klange. Der bliver spillet på mandolin, mandola, guitar, sopranguitar og basguitar. Til koncerter har der endvidere medvirket
sangere og instrumentalsolister: Michael Thrane har sideløbende med sit arbejde har han
dyrket sin store interesse for jazz og saxofonspil. Michael aktiv som programvært i RadioJazz, og bestyrelsesformand for Foreningen Rytmisk Musikkonservatoriums Venner
Tirsdag d. 16/4 kl. 19.00 Klaverkoncert med duoen
Rosgard Lingardsson og João Lucena e Vale. De spiller
firhændigt klavermusik af nordiske og sydlandske komponister: Carl Nielsen: Maskerade; Gade:Tango Jealosy; T.Aulin:Midsommar vaka. Begge er bosat og arbejder i Portugal,
men spiller koncerter i hele verden og medvirker i mange
forskellige musikalske sammenhænge
Onsdag d. 8/5 kl. 19.30 Flamenco Show
Kirkens rum er denne aften omdannet til en scene, hvor der er plads til en af de smukkeste danse Flamenco. Julie Andkjær Olsen fører an og musikerne Gustavo Rey: sang &
Poul Jacek Knudsen: guitar leverer flot musik. Oplev Traditionel flamenco med dans, sang
og guitar og tre af Skandinaviens bedste flamenco artister

Tingbjerg Tweens - en klub for kirkens unge
Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15 år.
Er du nysgerrig på kirken, kristendom eller bare vil komme sammen med andre unge er
klubben måske for dig. Klubben mødes en gang om måneden.
Hvis du vil konfirmeres fra Tingbjerg Kirke, så skal du melde dig til Tingbjerg Tweens.
Tilmelding sker, ved at kontakte sognepræst Mette Basbøll eller kirkekontoret

Nyt fra menighedsrådet
Masti Jutka har søgt nye udfordringer, og er derfor stoppet i socialrådgivningshjørnet.
Vi takker på vegne af alle de mennesker der har fået hjælp, for initiativer og fremsynethed.
Vi ønsker Masti alt det bedste fremover.

Velkommen til Petricia Veile Hansen, socialrådgiver og foreløbig vikar i socialrådgivningen.
Vi glæder os til samarbejdet.
Babysang er kommet godt fra start, og vi glæder os over de søde børn som kommer hver
onsdag i kirken og fylder kirkerummet med deres små stemmer
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejen
Så er 2019 skudt i gang og vi glæder os til det nye år. Vores to menighedsplejer er nu slået
sammen og har fået nyt navn: Menighedsplejen for Tingbjerg Kirke og Diakoniens Hus.
Forkortelsen MTD er altså ikke en ny diagnose s
Vi har meget vi skal takke for. Allerførst stor tak til Per Gravergaard for sin store indsats
gennem lang tid som kasser i menighedsplejerne. Per har valgt at stoppe som kasserer,
men fortsætter heldigvis i menighedsplejen.
Tak til Anja Godtkjær, korsangeren med den fantastiske stemme. Heldigvis har hun også styr
på tal og regnskaber. Velkommen på kasser-taburetten. Vi glæder os til at samarbejdet!
Tak til Jubilæumsfonden, som har valgt at støtte ”Mad til Alle” med en stor portion penge.
Tak til SAB/KAB som har fundet penge i aktivitetspuljen til at støtte Mad til Alle.
Tak til Samvirkende Menighedsplejer, der bakker godt op bag ungegruppe,
Aktiv Fredagsgruppe, madfællesskaber og ved kurser. De er fantastiske.

Diakoniens Hus
Tirsdag
Onsdag
torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

kl.13-15
kl.10-13
kl.11-13
kl.16-19
kl.10-14
kl.14.00

Tirsdagscafé, hjemmebag og hygge
Onsdagscafé. Massage (25,- pr. gang) ved Remi Weiß
”Mad til Alle”
Strikkeklubben. Lizzi holder styr på garnet og sørger for kaffe
Aktiv tur
Sang&Sjæl

Diakoniens Rådgivningshjørne er åbent
Har du brug for rådgivning, kontakt Socialrådgiver Petricia Hansen
Se åbningstider under Vejviser på sidste side i bladet
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os:
Kirke- og kulturmedarbejder Maja Rüegger: tlf. 2014 7499
Sognepræst Mette Basbøll:		
tlf. 5121 0524
Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson:
tlf. 4246 8580

Tingbjerg spiser sammen
Tingbjerg spiser sammen igen i år i uge 17. Snart vil du på hvert et gadehjørne finde et
spændende program for ugen. I kirken starter vi ugen med Påskefrokost og om onsdagen
bliver kirken forvandlet til en biograf, hvor alle er velkomne til at se en god film sammen.
Der er et væld af andre spændende tilbud ude omkring. Vi gør det sammen!

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. 5185 0525 kontorets åbningstid, senest dagen før det pågældende
arrangement

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Åbent for besøgende:
Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
Hjemmeside:
www.tingbjerg-kirke.dk
Diakoniens Hus:
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Åbningstider: Se Diakoniens Hus
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Kat Boelskov
Åbningstider:
Tirsdag - fredag kl. 10.00-13.00 og
Tirsdag tillige kl. 16.00-18.00
Adgang via hovedindgangen og til højre
Tlf. 5185 0525
E-mail: klb@km.dk
Sognepræst Mette Basbøll
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5121 0524
E-mail: mba@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: mandag
Kirketjener Reza Besudi
Tlf. 5185 0526
Træffes:
Tirsdag - fredag kl. 09:30-13:00
E-mail: kirketjener@tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk

Socialrådgivningshjørne
Langhusvej 1-3, 2700 Brønshøj
Socialrådgiver Petricia Hansen
Tlf. 5185 0621
E-mail: socialraadgiver@tingbjergkirke.dk
Træffetider:
Tirsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 12-18
Fredag kl. 10-14
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
TINGBJERG KIRKE,
DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet
Redaktionsudvalg:
Mette Basbøll (kontaktperson)
Ole Finnesen
Anders de Voss
Rita Tjell Langeland
Nancy E. Zwick
Tryk: Rosendahls a/s - Søborg
Forside: Mette Basbøll
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Mandag d. 20. april 2019

