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”At styrkes i det indre menneske ved hans ånd”
(Ef. 3,16)
Det er ikke engang blevet nytår, mens jeg skriver disse linjer, men ligesom for
mange andre er det noget særligt for mig at gå ind i det nye år. Der ligger en særlig
forventning over det: Hvad mon det nye år bringer? Venter der noget nyt på mig
eller skal jeg bare være glad for, at alt fortsætter som hidtil?
For mig er 2012 et særligt år. Til februar er det 20 år siden, jeg kom til Tingbjerg
Kirke. En god anledning til at tænke tilbage på alle de mange mennesker, jeg har
mødt på min vej i glæde såvel som i sorg. Sikke en tillid, jeg er blevet mødt med
– og sikke et behov for omsorg og opmærksomhed, som jeg kun tilnærmelsesvis
har kunnet tilfredsstille. Derfor har jeg altid været glad for at komme med et budskab i ryggen. At kirken ikke er min, men Jesu Kristi Kirke. At forjættelsen om at
styrkes i det indre menneske ved hans ånd skal bære os alle. Evangeliet er noget,
der løfter, opbygger og forandrer os.
Det er forskelligt, hvor vi oplever det. Det er forskellige ting, vi hver især reagerer
på. Lidt ligesom med kunst. En reagerer på farver, en anden på skønhed. Der er
bevægelse og uro. Provokation og formaning. Genklang og bekræftelse. Trøst.
Lige så lidt som vi reagerer ens på kunst, reagerer vi ens på Guds ord. Nogle af
os vil gerne stryges med hårene, mens andre nærmest higer efter irettesættelse.
Det kan være noget så forskelligt alt afhængig af hvor i livet vi befinder os. Men
dybest set er opgaven altid den samme, at fatte ”hvor stor bredden og længden og
højden og dybden er” – af Guds kærlighed. Vi kan supplere hinanden ved denne
udlodning med hver vore erkendelser, vægtlægninger og målsætninger.
Bibelen gør i denne sammenhæng meget ud af at minde os om foreløbigheden.
Det er altid kun udsnit, vi ser, af Gud, af hinanden, af kunsten, af helheden. Der er
altid mulighed for yderligere at gå på opdagelse.
Det er jo hemmeligheden ved to, der elsker hinanden, men stedse kan forundres
et langt liv igennem. Sådan skal det også være med vores forhold til Gud, det, der
skal styrke og opbygge os. Heller ikke der skal vi blive færdige og samtidig skal vi
udvise en vilje til at følges ad, en vilje til at lukke Gud ind i vort liv.
Ofte er det et spørgsmål om at lade sig fylde: Stemninger, farver, nærvær, formaning, tryghed, omsorg. Vi har jo hver især vore stjernestunder, om det så er
samværet med gode venner, glæden ved et vellykket arbejde, oplevelsen af total
harmoni, selvforglemmelse eller hengivenhed – i glimt oplever vi noget af Guds
fylde allerede her og nu.
Må år 2012 byde på en del af disse stjernestunder og lad os bruge dem som yderligere motivation for at videregive noget af den styrke, vi selv har modtaget ”i det
indre menneske ved hans ånd”.
Med de bedste ønsker for en venlig vinter og en glædelig påske er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester og aktiviteter
Februar
Fredag d. 3/2

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 5/2

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel,
Diakoniens Dag
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 7/2

Kl. 19.30 Koncert: Sangaften med Bodil Heister, komponist til bl.a. ”Jul på slottet”

Fredag d. 10/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Tirsdag d. 14/2 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 10/2
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich
Vogel

Bodil Heister

Kl. 20.00 Kgl. operasanger Tina Kiberg – ”Evig
søgen efter balance”
Fredag d. 17/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Søndag d. 19/2 Kl. 10.30 Fastelavnsgudstjeneste ved Ulrich
Vogel
Kl. 12.00 Tøndeslagning, præmiering af de
tre bedste fastelavnskostumer i to
Tina Kiberg
kategorier samt frokostbuffet og
fastelavnsboller, slik og sodavand til børnene. Der er rift om
pladserne, derfor forudsættes det at man deltager i hele
arrangementet, tilmelding hos kirketjeneren indtil 16/2
Onsdag d. 22/2

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 19/2
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
Kl. 14.00 Mød Jacob Hammershøj, Københavns Politis kontaktperson i Tingbjerg, der vil berette om sine opgaver
og besvare spørgsmål.

Fredag d. 24/2

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Marts
Fredag d. 2/3

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 4/3

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Fredag d. 9/3

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 13/3 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 9/3
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
Kl. 20.00 Foredrag/underholdning
Fredag d. 16/3 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 21/3 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 16/3
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Høgenhaven
Kl. 14.00 ”Patagonien – en rundrejse i
det sydlige Sydamerika tæt
på Antarktis”. Viggo Buje
Christensen viser en video
fra en betagende verden med
pingviner, hvaler, gletschere
og vandfald
Fredag d. 23/3 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 29/3 Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
ved Ulrich Vogel. Derefter: Ulvetimen –
familiemiddag, tilmelding hos præsten
pr. sms indtil d. 27/3 på 2147 5304
Fredag d. 30/3 Kl. 11.00 Tank op! Gudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich
Vogel
Kl. 12.00 Påskefrokost for friluftsfolket og andre interesserede,
tilmelding hos sognemedhjælper Maja Rydskov indtil 28/3

April
Tirsdag d. 3/4

Kl. 19.30 Koncert med harpenist Lovisa Wennesz. Hun spiller til daglig
på Det Kgl. Teater

Torsdag d. 5/4

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel

Mandag d. 9/4

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel

Kl. 11.45 Kirkekaffe
Kl. 11.45 Påskefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 5/4
Fredag d. 13/4

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 17/4

Kl. 16.00 ”Ikoner – hellige billeder” ved Betina
Køster

Betina Køster

Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
Fredag d. 20/4 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 26/4 Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver ved
Mette Høgenhaven. Derefter: Ulvetimen –
familiemiddag, tilmelding hos præsten
pr. sms indtil 24/4 på 2147 5304

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder
og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 8/2, 15/2, 7/3, 28/3, 18/4 og 25/4.

Nyt fra menighedsplejen
Julepakkeuddelingen er atter en gang veloverstået og hele 58 husstande har i den ene eller anden form modtaget hjælp. Takket være generøs støtte samt egne indsamlede midler har det været
muligt at tilgodese så godt som alle ansøgninger med hovedvægt på enlige forsørgere.
Menighedsplejens traditionelle adventslotteri ved menighedsplejens kasserer Bodil Feliciotti bød
i år på mange flotte gevinster og indbragte et flot overskud.
Tak til alle hjælpere og frivillige samt til alle vores givere: Samvirkende Menighedsplejer, Nordea,
Radiometer, Tingbjerg Sociale Aktiviteter, Den Danske Diakonissestiftelse og købmand Bent fra
SuperBest.
Der er også i år planer om at Tingbjerg sogns menighedspleje deltager i Folkekirkens Feriehjælp.
Er du interesseret i at deltage i et gratis ferieophold i uge 28, så kontakt din sognepræst – man
skal have været på kontanthjælp i 2010 for at komme i betragtning.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet glæder sig over at byde velkommen til vores nye kirketjener, Kirsten Valeur. Der
var mange dygtige ansøgere til stillingen. Kirsten vandt på, at hun har været kirkegænger igennem længere tid og således er bekendt med det særlige liv, der udfolder sig omkring Tingbjerg
Kirke.
Diakoniens Hus med sin vifte af tilbud er blevet et så stort tilløbsstykke, at provstiet har bevilliget,
at sognemedhjælperens timetal sættes yderlige op, så det siden 1. december er på 27 timer. Derfor vil der snart også være åbent om torsdagen. Samtidig er det en stor glæde at det er lykkedes
at tilknytte socialrådgiver Masti Bärbel Jutka-Guntern til huset. Masti arbejder i særlig grad med
madbørs-projektet ”Mad til alle” og ideen om at få etableret et børnemuseum i området.
Der er ingen tvivl om, at diakonikirke-projektet har tilført kirken og menigheden nye ansigter og
ny dynamik. Men der er fortsat brug for al støtte til jeres lokale kirke – gør brug af kirkens mange
forskellige tilbud.
Godt nytår ønsker
Formand Eva Bundgaard 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.

Goddag til en ny medarbejder
Menighedsrådet har ansat Ph.d. i biologi Kirsten Rosendal Valeur
som vores nye kirketjener efter Kjeld Svarre. Kirsten er opvokset i
Varde og har pudsigt nok gået i kirke hos Vagn Kvist, faderen til vores mangeårige formand for menighedsrådet Mette Kvist Poulsen.
De seneste år har hun været regelmæssig kirkegænger her i kirken, hvilket gav udslaget for hendes ansættelse. I et lille personaleteam er det utrolig vigtigt, at alle trives med hinanden og at den
gode samarbejdsånd med ofte flydende faggrænser kan bevares
og udbygges. I sin fritid skriver og oversætter Kirsten bøger og
holder af et aktivt friluftsliv. Varmt velkommen til Tingbjerg Kirke!

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Diakoniens Hus fungerer som et ”mødested på tværs” og er beliggende på Langhusvej 3
i den tidligere præstebolig.
Der er følgende faste aktiviteter:
Tirsdage

kl. 13.00-15.00 Café, genbrugstøj og det kreative værksted ”Præstens piger”

Onsdage kl. 10.00-13.00 Formiddagskaffe og genbrugstøj (undtagen når der er kirkefrokost)
Torsdage kl. 12.00-14.00 Kontortid med tid til rådgivning og samtaler efter aftale
Torsdage kl. 17.00-19.00 Café og genbrugstøj i lige uger fra 9/2
Fredage

kl. 10.00-13.00 Brunch for friluftsfolket og andre interesserede, genbrugstøj og
sindsro-andagter

Lørdage kl. 11.00-13.00

Café og genbrugstøj

Lørdage kl. 13.00-15.00

Børneklub (8-13 år) i ulige uger fra 4/2

Aktiviteterne søges hele tiden udvidet. Lige for tiden arbejdes der med vores madbørs ”Mad
til alle”, fælles tiltag med Høje Gladsaxe og Västra Skrävlinge omkring vores projekt ”De
globale landsbyer” – deriblandt aktiv støtte ved oprettelsen af et børnemuseum – og samarbejde med andre om lokale initiativer.
Der oprettes et tegneseriehold for unge i bydelen med start 9/2 kl. 16.00.
Henvendelser for frivilligt arbejde, ideer og forslag modtages gerne af projekt-koordinator,
sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 3828 0985, samt af sognemedhjælper Maja Rydskov, tlf. 2014
7499.
Særlige arrangementer og aktiviteter:
17/2
Fredagsbrunch i fastelavns tegn
27/3 - 29/3 Påskestuen: Kom og vær med til at pynte
9/4
Kagebuffet og påskeunderholdning

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. 15.00-18.00.
Adgang via hovedindgangen og til højre.
Tlf./fax 3860 0664, e-mail: hksa@km.dk
Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 3828 0985,
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.

Kirketjener Kirsten Rosendal Valeur
Træffes i kirken samt på tlf. 3860 0899, undtagen mandag
E-mail: kirsten_valeur@tingbjergkirke.dk
Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512
E-mail: ole@finnesen.dk
Menighedsrådsformand Eva Bundgaard
Gavlhusvej, 2700 Brønshøj, Tlf. 3860 1879
E-mail: eva.irene.bundgaard@tingbjergnet.dk
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