TINGBJERG KIRKE
DIAKONIKIRKEN
BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

NR. 100 - NOV. - DEC. 2011 - JAN. 2012

”Så høj som himlen er over jorden”
Mens jeg skriver min artikel, som egentlig skal rumme tanker og stemninger, der
skal strække fra Allehelgen over jul og ind i det nye år, er sommeren for en sidste
gang kommet tilbage. Eller skulle jeg rettere skrive er kommet? For den har vi jo
ikke set så meget af i år og mange vil sikkert ligesom jeg synes, at man slet ikke
føler sig rede endnu til igen at skulle tænke på den mørke årstid. Derfor er det jo
ekstra godt, at vi her først i oktober endnu engang har kunnet tage sommertøjet
frem. Og glæde os over den høje himmel, der er så typisk for årstiden, siden solen
står i en lavere vinkel. I salmernes bog findes der et vers, som jeg umiddelbart
forbinder med årstiden: ”Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde
mod dem, der frygter ham.”
Jeg tager mig i, at jeg alt for ofte glemmer, hvor meget jeg har brug for åbne vidder
og de store horisonter. Alt for ofte er jeg som så mange andre bare inde i møllen.
Tingene skal løses i den rækkefølge, de falder for og somme tider har jeg ikke
engang indflydelse på, hvad det er, der trænger sig på. Men lige pludselig bliver
jeg så mindet om det: Det velgørende ved at kigge udover vandet. Eller ud over
et kuperet landskab. Eller mosen med de mange fugle. Det er så velgørende, rent
optisk ikke straks at løbe med blikket ind i en mur. Men det betyder også noget
rent mentalt: At troen rummer en vidde og en horisont, der spejler noget af Guds
rummelighed.
Jeg behøver ikke at lave om på mig selv. Der er heller ikke brug for albuer, for
at gøre opmærksom på sig selv. Jeg kan bare være til og vælger selv, om jeg vil
placere mig midt i billedet eller putte mig i et hjørne, om jeg vil stå på en bakketop
eller gemme mig i en dal, hvor vinden ikke kan flå i mig – ikke sjældent skifter det
alt efter humør og livsomstændigheder. Det allervigtigste er, at der er plads. Til
hver eneste af os. Vore tanker og overvejelser. Vore glæder og begrænsninger. Alt
bliver omsluttet af Guds kærlighed. Vi skal mærke hans barmhjertighed.
Jeg mærker altid en særlig fred og ro, når jeg kigger ud over vandet eller et landskab, som ikke er bygget til med huse. Der sker noget med mig, når jeg bliver
mindet om, at der er plads omkring mig, selvom jeg somme tider oplever mit liv
som trangt og tungt. Det er som om jeg får nyt livsmod. Som om jeg på ny kan
hænge samme. Hvad får Jer andre til at hænge godt sammen? Hvor fornemmer I
vidde og store horisonter i Jeres liv? Og er I altid lige gode til at tage oplevelserne
med Jer og værne om dem?
Hver især har vi vores særlige øjeblikke, hvor vi kan fornemme, at der er højt til
loftet og hvor vi kan trække vejret frit. Men samtidig er vi også fælles om store
historier, der knytter os sammen og i fællesskab minder os om, at verden stadigvæk kan forandres og blive ny igen. Ligesom juleevangeliet om barnet Jesus, der
fødes i en stald i Betlehem, så himlen rører ved jorden og englene synger deres
evige lovsang: ”Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem,
der frygter ham.”
Med de bedste ønsker for mange lyse stunder i en mørk årstid er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30, tirsdage kl. 19.00, onsdage kl. 13.00, torsdage kl. 17.00,
fredage kl. 11.00
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag

den 1. november:
den 6. november:
den 8. november:
den 16. november:
den 24. november:
den 27. november:

Ulrich Vogel, kirkemiddag
Ulrich Vogel, Allehelgen
Koncert
Asser Skude, kirkefrokost
Ulrich Vogel, familiemiddag
Ulrich Vogel

Torsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Onsdag
Lørdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den

1.
2.
6.
14.
15.
16.
16.
21.
24.

december:
december:
december:
december:
december:
december:
december:
december:
december:

Koncert kl. 19.30
Ulrich Vogel, julefrokost for friluftsfolket
Ulrich Vogel, kirkemiddag
Ulrich Vogel, kl. 10.00, børnehaverne
Ulrich Vogel, familiemiddag
Ulrich Vogel, kl. 9.00, Tingbjerg skole
Ulrich Vogel, kl. 10.00, Tingbjerg skole
Ulrich Vogel, kl. 11.00, Tingbjerg plejehjem
Ulrich Vogel, kl. 15.30

Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

den
den
den
den
den

1.
10.
17.
25.
26.

januar 2012: Kl.16.30: Ulrich Vogel
januar:
Ulrich Vogel, kirkemiddag
januar:
Koncert
januar:
Ulrich Vogel, kirkefrokost
januar:
Ulrich Vogel, familiemiddag

Særlige gudstjenester og arrangementer:
Søndag den 6. november mindes vi vore døde her i Tingbjerg ved at tænde et lys for hver
eneste af dem under højmessen, der denne dag traditionen tro er præget af eftertanke og
musik, der kredser om afsked, taknemlighed, savn og det evige liv.
Søndag den 27. november: Efter gudstjenesten er der mulighed for at sige farvel og tak til
vores kirketjener gennem 17 år, Kjeld Svarre. Menighedsrådet vil være vært til en afskedsreception.
Nytårsdag: Goddag til et nyt år. Efter gudstjenesten inviteres alle til champagne og kransekage.

Gudstjenester på Hasselbo
Tirsdag den 22.11. og tirsdag den 24.1. 2012 klokken 13.30 samt julegudstjeneste tirsdag
den 20.12. kl. 13.30.

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.

Kirkemiddag/kirkefrokoster
Husk at købe spisebilletter hos kirketjeneren i god tid. Der er desværre kun 50 pladser.
Sognebørn og sognebåndsløsere har fortrinsret.

November
Tirsdag den 1. november – Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Foredrag ved Mikaela Gudkov: ”Lindrende fysioterapi”
Tirsdag den 8. november – Koncert
Kl. 19.00 Strengeleg – musik på mandolin og guitar.
Kvartetten spiller denne aften en flot buket af klassisk
og populær musik
Onsdag den 16. november – Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste under medvirken af menighedskoret
Kl. 14.00 ”Syng med” – en hyggelig eftermiddag med
sang og musik
Torsdag den 24. november – Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Familiemiddag

December
Torsdag den 1. december – Koncert
NB.: Kl. 19.30 Cor Cantus under ledelse af Ellen Hess
Thaysen maler efterårs- og vinterstemningsbilleder
og byder julen velkommen med nogle af de skønneste julesalmer, -sange og carols
Fredag den 2. december – Tank op
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Julefrokost for friluftsfolket og andre,
tilmelding hos kirketjeneren
Tirsdag den 6. december – Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 ”Julens tekster og musik” – Gudstjeneste med nadver under medvirken
af kirkens kor
Kl. 20.30 Tingbjerg Kirkes juleafslutning
Torsdag den 15. december – Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med nadver og lystænding
Bagefter julefrokost, tilmelding hos sognepræsten

Januar
Tirsdag den 10. januar – Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver
Tirsdag den 17. januar – Koncert
Kl. 19.00 Koncert med vores egen korsanger: ”Louise Bøttern Jazztrio”.
Amerikanske og velkendte danske ørehængere i jazz fortolkning
Onsdag den 25. januar - Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste under medvirken af menighedskoret
Kl. 14.00 ”Københavnerbilleder”, bl.a. også om
Tingbjergs tilblivelse ved Allan Mylius Thomsen
Torsdag den 26. januar - Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Familiemiddag

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes flg. dage: 9.11., 30.11. og 18.1. 2012

Julehjælp 2011
Traditionen tro uddeler Tingbjerg sogns menighedspleje julehjælp til folk med en an-strengt
økonomi, fortrinsvis enlige forsørgere med hjemmeboende børn.
Det særlige ansøgningsskema, som fås ved indgangen til præstekontoret, returneres i udfyldt stand personligt til præsten i perioden mellem den 29.11. og den 2.12. i de på skemaet
angivne tider. Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan desværre ikke tilgodeses.
Uddelingen finder sted i forbindelse med familiegudstjenesten torsdag den 15.12.
			
Formand, sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Tingbjerg Kirke har med stolthed kunnet aflevere halvvejsevalueringen af Diakonikirkeforsøget til Københavns biskop. Oprettelsen af ”Diakoniens Hus” må siges at være en succes, der
har overtruffet vore forventninger. Stort set hver dag kommer der nye mennesker til, der er
med til at give kirken en ny dynamik. Indtil næste sommer vil vi supplere de eksisterende aktiviteter med nye tiltag lokalt, men forhåbentlig også med nogle af vores samarbejdspartnere.
Det er med en stor tak, at vi bliver nødt til at sige farvel til vores dygtige kirketjener gennem
17 år, Kjeld Svarre. Tak for din trofaste arbejdsindsats gennem alle år – mange ved kirken vil
savne din omsorgsfulde måde at være på. Vi ønsker dig og Birgit en rig pensionisttilværelse.
Det forventes, at vores nye kirketjener kan træde til midt i november.
Allerede nu vil vi bede interesserede om at melde sig til det næste menighedsråd, der skal
vælges i 2012. Kirkens arbejde hviler på manges skuldre – kun gennem Jeres opbakning er
der en kirke på stedet.
Og endelig vil vi henlede læsernes opmærksomhed på, at I står med det 100. blad i hænderne. Det er menighedsrådets overbevisning, at et eget blad fastholder den stærke, lokale
tilknytning til kirkens liv.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel
Næste menighedsrådsmøde finder sted onsdag den 9.11. klokken 18.00

Aktiviteter i ”Diakoniens Hus”:
Alle aktiviteter er omtalt i vores folder. Vores aktuelle åbningstider er:
Tirsdage kl.13.00-15.00, onsdage og fredage kl.10.00-13.00 samt lørdage fra 11.00-13.00.
Henvendelser for frivilligt arbejde, ideer og forslag modtages gerne af projekt-koordinator,
sognepræst Ulrich Vogel på 3828 0985 samt projektmedarbejder Maja Rydskov 2014 7499.

”Jeg har glædet mig hver eneste dag!”
Vores kirketjener igennem 17 år, Kjeld Svarre, har valgt at
gå på pension. Der er mulighed for at sige farvel og tak til
ham i forbindelse med højmessen den 27. november. Bladets redaktion har i denne anledning valgt at bringe et lille
afskedsinterview med kirkens trofaste og yderst populære
medarbejder, som mange vil komme til at savne.
17 år er mange år ved samme arbejdsplads. Hvordan har du
kunnet holde det ud?
Det var overhovedet ikke svært. Der har ikke været en eneste
dag, hvor jeg har været ked af at tage på arbejde, fordi jeg
altid har haft gode kolleger og mødt mange rare mennesker.
Du kom fra et helt andet arbejde, var det ikke svært? Naturligvis blev det et andet liv, men jeg syntes meget godt om det
fra første dag. Og så var det godt, at jeg stadigvæk kunne
bruges.
Om du kunne! Når du ser tilbage på dine 17 år, kan du mærke en forandring i bydelen og i
kirken? En overgang var der meget uro og megen graffiti, det synes jeg er blevet bedre igen.
Og en overgang sagde jeg altid til mine venner og bekendte: ”Jeg er den sidste, der lukker
og slukker”, men det tror jeg bestemt ikke mere. Med Diakonikirken er der kommet ny vind
i sejlene – det glæder mig.
Det er virkelig godt, at kirken ser ud til at have fået en ny fremtid. Hvad med dine egne fremtidsplaner? Jeg vil til at gå lidt mere på landevejene igen, det var sjovt at gå så meget på
Bornholm med menighedsrådet og personalet. Og ellers står den på Petanque, det har der
ikke rigtigt været mulighed for før med alt det weekendarbejde.
Rigtig god vind med det hele – vi kommer til at savne dig!

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk

Organist Ole Finnesen
Tlf. 21 69 85 12, e-mail: ole@finnesen.dk
Sognemedhjælper Maja Rydskov
Tlf. 20 14 74 99

Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Henrik Kristian Sarauw
Åbningstider: Tirsdag - fredag fra kl. 10.00-13.00
og tirsdage tillige fra kl. 16.00-18.00.
Indgang gennem hovedindgangen.
Tlf. 38 60 06 64, e-mail: hksa@km.dk

Menighedsrådsformand Eva Bundgaard
Gavlhusvej, 2700 Brønshøj
Tlf. 38 60 18 79
e-mail: eva.irene.bundgaard@tingbjergnet.dk

Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 28 09 85,
e-mail: uvo@km.dk
Træffes fast på telefonen tirsdag kl. 17.00-18.00,
samt på kontoret onsdag kl. 11.00-12.00,
torsdag og fredag kl. 10.00-11.00 samt efter aftale
eller for det meste i ”Diakoniens Hus” i åbningstiden.

Redaktionsudvalg:
Ulrich Vogel, kontaktperson
Eva Bundgaard
Ole Finnesen

Kirketjener
Telefon i kirken 38 60 08 99, undtagen mandag.
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