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”En åben dør ind til himlen” (Åb. 4,1)
Ofte er det den omvendte erfaring. Dørene har det med at slå i for os. Relationer,
der går i hårdknude. Fremtidsplaner, der går i vasken. Håb, som stille og roligt dør
hen. Man glemmer det ikke. Lyden af en dør, der falder i med et brag. Varme og
gode ord, der glider en af hænde. Frygten for at stå alene tilbage. Sårbar, nøgen,
hudløs. ”Jeg har gjort alting forkert”, er der mange, der tænker, når de løber ind
i deres livs lukkede døre. Burde man ikke have været bedre til at spille sine kort,
mens tid var?
Måske – tanken kan strejfe os alle sammen. Men i virkeligheden er det allerede
knap så negativ en tanke, som vi tror. Den fortæller os jo bare, at der netop har
været flere muligheder i vort liv end det umiddelbart så ud til – og at det sandsynligvis stadigvæk er tilfældet. Der er alligevel flere åbne døre end vi tror og i hvert
fald er der den åbne dør til himlen. I forhold til Gud er der ingen hindringer. Ikke
engang døden og heller ikke vanetænkningen kan skille os fra Hans kærlighed.
Det gælder uanset hvad lærde teologer eller præster måtte mene. Ikke mindst i
disse uger, hvor der ganske skingert diskuteres indførelse af vielse for homoseksuelle kunne man ellers godt få indtryk af at himlen er mere åben for nogle frem for
nogle andre. I en diakonikirke, som tager udgangspunkt i udsatte menneskers liv,
er dette en ganske uacceptabel tanke. Ofte er det jo netop anledningen til, at deres
liv er gået i hårdknude. Forståelse og indlevelse er blevet erstattet med afvisning
og disciplinering.
Gud går en anden vej. Den åbne dørs vej, hvor forhindringerne for at mærke kærlighed, omsorg og nærvær ganske bevidst bliver ryddet af vejen.
Det burde kunne mærkes på vore gudstjenester. Prædikenerne er ikke så meget
formaninger som et budskab båret af lys og glæde – for at pege mod det himmelske. Mange har været optaget af denne forbindelseslinje mellem himmel og
jord, blandt andet Grundtvig, som var meget optaget af østkirkens måde at forstå
livet på. Spor af evighed og himmelske øjeblikke - for ham var det kraftkilden til sit
enorme virke. Det kunne beskrives som et livslangt forsøg på at finde livsudtryk
eller netop åbne døre, så folk mærkede sig selv som mennesker i vedvarende bevægelse – fra døden til livet.
Den åbne dør til himlen – for mig har det været ledestjernen for mit arbejde her i
Tingbjerg. Det er ganske bevidst, at det er Hammershøjs billede, der danner forsidebilledet af denne udgave af kirkebladet. Man aner lyset i rummene bagved,
men man ved ikke helt, hvad der venter en. Sådan skal det være i mødet mellem Gud og mennesker, men også i de menneskelige møder indbyrdes. Åbenhed,
imødekommenhed, men også plads til at udforske hinanden. Kort sagt: at gå ind
i hinandens liv og at berige hinanden gennem at gå på opdagelse. Det gælder om
at lade sig overraske af, at det i forhold til Gud altid er det andet, nemlig med hjælp
af Hans Ånd at lade begrænsningerne bag sig og at bryde op til nye, himmelske
horisonter.
Med de bedste ønsker for en mild forsommer og en glædelig pinse er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester og aktiviteter
Maj
Fredag d. 4/5

Kl. 10.30 Konfirmation ved Ulrich Vogel

Fredag d. 11/5 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Tirsdag d. 15/5 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 11/5.
		
Kl. 19.00 Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.00 Psykiatrisk overlæge Karen Garde taler ”Om normalitet”
Onsdag d. 23/5 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 18/5
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 14.00 ”Syng foråret ind”
Fredag d. 25/5 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Mandag d. 28/5 Kl. 10.00 	Pinseudflugt med gudstjeneste i
Kerteminde Valgmenighedskirke
(se detaljer under ’Menighedsudflugt’) tilmelding hos kirketjeneren
indtil 22/5 kl. 13.00.
Torsdag d. 31/5 Kl. 17.00	Gudstjeneste med lystænding og nadver
ved Ulrich Vogel.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten pr. sms indtil d. 29/5
på 2147 5304

Juni
Fredag d. 1/6

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 3/6
Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel
		Kl. 11.45 Kirkekaffe
Torsdag d. 7/6

Kl. 19.30	Koncert med ”Trio til Tiden” bestående af Tine HagedornOlsen (sang), Nina Frederiksen (orgel/klaver) og Lars Frederiksen (fløjte)

Fredag d. 8/6

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 12/6 Kl. 17.30	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 8/6
		
Kl. 19.00	Gudstjeneste med nadver ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.00	Tanker om ”Lykke” – manuskriptforfatter Hanna Lundblad
viser scener fra TV-serierne
”Lykke” og ”Krøniken” og fortæller om tankerne bagved.

Torsdag d. 14/6 Kl.19.00	Friluftsgudstjeneste med
Høje Gladsaxe ved broen over
motorvejen ved Morten Miland
Samuelsen og Ulrich Vogel med
efterfølgende Komsammen
Fredag d. 15/6 Kl. 12.00	Sindsro-andagt i Diakoniens
Hus
Onsdag d. 20/6 Kl. 12.00	Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 15/6
		
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 14.00	Mød kunstneren Jytte
Loehr, som fortæller sjove
anekdoter om sit liv som
trækfugl og maler og viser
eksempler på sin kunst.
Fredag d. 22/6 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 28/6 Kl. 15.30 Feriefamilierne mødes i Diakoniens Hus
		
Kl. 17.00	Gudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich Vogel.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten pr. sms indtil d. 26/6
på 2147 5304
Fredag d. 29/6 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Juli
Søndag d. 1/7 Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel
		Kl. 11.45 Kirkekaffe
Tirsdag d. 3/7

Kl. 19.30	Koncert med vokalensemblet
”Per Passione”
			Flot musik fra renæssancen og
den tidlige barok
Fredag d. 6/7

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Onsdag d. 18/7 Kl. 12.00	Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 13/7
		
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 14.00	”I Mahatma Gandhi og Anne Marie
Petersens fodspor” – Tine Elisabeth
Larsen, formand for foreningen DanskIndisk Børnehjælp fortæller om et
vigtigt hjælpearbejde
Fredag d. 20/7 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Kirken
Torsdag d. 26/7 Kl. 17.00	Gudstjeneste med lystænding og nadver
ved Ulrich Vogel. Derefter: Ulvetimen –
familiemiddag, tilmelding hos præsten pr.
sms indtil 24/7 på 2147 5304
Fredag d. 27/7 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Kirken

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder
og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 9/5 og 6/6.

Nyt fra menighedsplejen
Tingbjerg sogns menighedspleje deltager også i år i Folkekirkens Feriehjælp. Turen går til Karrebæksminde sammen med familier fra Høje Gladsaxe og fra Holeby på Lolland. Der er plads til
seks familier samt fire frivillige. Pladserne er for nuværende fordelt, men er du interesseret i at
deltage i et gratis ferieophold fremover eller blot vil sættes på vores interne venteliste til ferien i
uge 28, så kontakt din sognepræst – man skal have været på kontanthjælp i 2010 for at komme
i betragtning og skal aflevere årsopgørelsen.
Samtidig har vi planer om at oprette en selvstændig menighedspleje for Diakoniens Hus, så de
mange aktiviteter, der udgår fra huset fremover også kan hvile på et anderledes selvstændigt
grundlag og der samtidig er mulighed for at inddrage nogle af vores frivillige i nogle af de økonomiske dispositioner i huset.
Endelig har næsten hele bestyrelsen deltaget i årsmødet på Nyborg Strand – en god anledning til
at styrke bestående kontakter og få ny inspiration med hjem.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet planlægger allerede nu næste valgperiode. Nogle medlemmer trækker sig efter i
nogle år at have brugt tid og energi på den administrative side af kirkelivet, andre fortsætter også
efter valget. Derfor vil der til november være brug for nye ansigter, der har lyst til at videreudvikle
Tingbjerg Kirke som det ”mødested på tværs”, den for mange mennesker er. For det nuværende menighedsråd har det været vigtigt med en høj grad af selvstændighed – samtidig med
at fremme samarbejdet med vores venskabsmenigheder i henholdsvis Høje Gladsaxe og Västra
Skrävlinge. Vi håber på, at også det nye menighedsråd vil bakke op om en stærk lokal forankring
af kirken, så den af så mange som muligt opleves som hjemsted.
God sommer 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.

Menighedsudflugt
Menighedsrådet har besluttet at vende tilbage til traditionen med udflugter 2. pinsedag. I år skal turen gå til Kerteminde på Nordfyn. Der
er afgang kl. 10.00. Efter en lækker frokost på Tornøes Hotel er der
mulighed for at slentre gennem de hyggelige gader i byen eller nyde
den afslappede havnestemning. Kl. 15.30 holder vi gudstjeneste i
Kerteminde Valgmenighedskirke. Efter kaffen tager vi hjem igen til
København – forventet ankomst kl. 19.00. Turen koster 175, – tilmelding til kirketjeneren senest 22/5 kl. 13.00.

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. Menighedsrådet er meget opmærksom på dette ”glade problem” og arbejder på at kunne udvide pladserne.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Der er følgende faste aktiviteter:
Tirsdage

kl. 13.00-15.00

Café og kreative aktiviteter

Onsdage

kl. 10.00-13.00

Formiddagskaffe (undtagen når der er kirkefrokost i kirken).

Torsdage

kl. 12.00-14.00

Kontortid med tid til rådgivning og samtaler efter aftale

Torsdage

kl. 16.00-17.00

Tegneserieværksted (10-18 år) i lige uger

Torsdage

kl. 17.00-19.00

Café i lige uger

Fredage

kl. 10.00-13.00	Brunch for friluftsfolket og andre interesserede.
Sindsro-andagt kl. 12.00

Lørdage

kl. 11.00-13.00

Café

Lørdage

kl. 13.00-15.00

Børneklub (8-13 år) i ulige uger

”Tørresnoren” er åben alle dage. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm. og samtidig
støtte menighedsplejen med et symbolsk beløb.
Indtil 15/6 er der mulighed for at modtage socialrådgivning ved Masti Bärbel Jutka-Guntern.
Denne ordning arbejdes der på at gøres permanent, hvis vi ellers kan finde penge til det.
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. 3828 0985, samt sognemedhjælper og daglig
leder Maja Rydskov, tlf. 2014 7499.

Særlige arrangementer og aktiviteter:
Lørdag den 23/6 kl. 11.00-15.00 holder vi et sammenskudsgilde i midsommerens tegn.
Tag noget med til grillen og vær med til sange og snobrød.
Der er ferielukket i uge 29-32.

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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