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”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst!”
Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,
som af en eller anden grund fæstner sig og nærmest får sit helt eget liv? Sådan har jeg
med overskriften for min artikel. Mens jeg sidder og skriver, er det ikke spor julet udenfor. Det er ikke mange dage siden, at solen stod nærmest helt sommerligt på himlen,
mens man nu tydeligt kan mærke, at dagene er blevet kortere. Det har været en god
og varm sommer, det trængte vi også til. Men ikke alle har kunnet glædet sig over den
på samme måde. For nogle har de personlige problemer og genvordigheder været så
store, at de har følt lyset for stærkt og varmen for påtrængende. Det er altid rigtig synd,
når livet i den grad går en imod, at man dybest set ikke orker hverken det eller sig selv.
Men også her lyder: ”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst!”
Som bekendt blev Jesus født i en stald i ikke specielt luksuriøse omgivelser. Budskabet bagved er jo helt tydeligt: Mødet med Gud kræver ikke noget særligt. Det er
i hvert fald ikke et spørgsmål om højglanspolerede overflader og lækre materialer og
netop derfor kan vi alle sammen være med, glade og bekymrede, energiske og trætte
og tunge af byrder – ingen ramme er for ussel til at Gud ikke ønsker et møde med os.
Verden har forandret sig på mange punkter. Meget af den daglige kontakt foregår via
Facebook og andre sociale medier. På denne måde kan vi være meget tættere på
mange flere end før i tiden – og det mange forskellige steder i verden. Det er dejligt og
det er spændende. Men det har betydet, at noget andet er gledet i baggrunden: spontane besøg hos hinanden. Nu er det meget ofte et spørgsmål om langtidsplanlægning,
hvornår vi ser dem, vi kender tæt på – fordi alt mulig andet tager vores tid i stedet for.
Folk ser nærmest helt forskrækket ud, når man uanmeldt dukker op hos dem. For man
ville jo så gerne lige have nået at rydde op og havde forberedt noget. Det kan man
jo godt sætte sig ind i som den, der får værtsrollen. Men så tænker jeg på englenes
besøg hos hyrderne og Jesu besøg hos os juleaften. Var det et annonceret og et lang
tid på forhånd aftalt besøg? Jo, der var jo en ældgammel overlevering om Messias, der
skulle komme engang, men jo længere man havde hørt den remse, jo mindre troede
man vist i grunden på, at det ville ske. Lidt som med den tyske genforening, som alle
efterhånden havde opgivet at tro på i løbet af de lidt mere end 40 år, adskillelsen stod
på, fordi mennesker meget ofte glemmer at tænke og leve i de store linjer og helt lader
sig opsluge af hverdagen.
Altså ikke noget med et direkte aftalt besøg af englene og Jesus. Til gengæld ikke spor
tilfældigt, at det er hyrderne på marken, der bliver de første: De har netop ingen fin
ramme at prale med, de har bare sig selv. Opmuntrende for alle os, der ikke føler sig
værdige nok eller forberedte nok eller i det rette, optimistiske julehumør. Bare vi tager
imod besøget og tager det til os, at Gud netop vil gæste os, ikke som en fremmed, men
som nogen, der kommer ”til sit eget”: ”Kom, Jesus, vær vor hyttegæst!”
Jeg ser frem til dette besøg og vil gerne lade mig overraske af dens glans, som fortæller: Du er ikke alene, der er en, der følger dig.
Jeg ønsker Jer alle en glædelig jul og et godt nytår med plads til lige netop Jer og
hinanden.
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester og aktiviteter
December
Søndag d. 1/12
		

Kl. 10.30 Højmesse ved Lis Bisgaard
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 3/12

Kl. 19.00	Koncert med Cor Cantus under
ledelse af Ellen Hess Thaysen. Tag en
aften ud af den travle julekalender og
kom i ægte julestemning

Fredag d. 6/12
		

Kl. 11.00 Sindsrogudstjeneste ved Lis Bisgaard
Kl. 12.00 Julefrokost for friluftsfolket, tilmelding hos sognemedhjælperen indtil 4/12

Tirsdag d. 10/12 Kl. 17.30 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/12
		
Kl. 19.00 Musikgudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.00	Juleknas og julehygge – samtidig markering af Ole Finnesens
10 års jubilæum
Torsdag d. 12/12 Kl. 16.00 Juleuddeling
		
Kl. 17.00 Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich
Vogel. Derefter: Ulvetimens julefrokost, bindende tilmelding
hos præsten pr. sms indtil 10/12 på 2147 5304
Fredag d. 13/12 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 18/12 Kl. 10.00	”Krybbespil” – Institutionernes jule
afslutning
Onsdag d.18/12 Kl. 11.15	Julegudstjeneste på Tingbjerghjemmet,
Midtfløjene
Fredag d. 20/12 Kl. 9.00 Tingbjerg Heldags Skoles juleafslutning
		
Kl. 9.45 Tingbjerg Heldags Skoles juleafslutning
		
Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Tirsdag d. 24/12 Kl. 15.30	Julegudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 16.30	Julemiddag i kirken, tilmelding hos kirketjeneren indtil 19/12, der er maks. 50 pladser

Januar
Tirsdag d. 1/1 Kl. 16.30 Nytårsgudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 17.30 Champagne og kransekage i mødesalen
					
Fredag d. 10/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 14/1 Kl. 17.30	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 10/1
		
Kl. 19.00 Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 20.00	Takt og tone – et opbyggeligt foredrag ved
journalist og forfatter Peter Olesen
Fredag d. 17/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Fredag d. 24/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken
Tirsdag d. 28/1 Kl. 19.00	Koncert og underholdning ved Pia
Schnack (operasanger) og Ole Finnesen
(organist). Musik af bl.a. Bach, Bernstein
og Duke Ellington.
Torsdag d.30/1

Kl. 17.00	Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Lis Bisgaard. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
præsten pr. sms indtil d. 28/1 på 2147 5304

Fredag d. 31/1 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Februar
Søndag d. 2/2

Kl. 10.00	Fælles gudstjeneste i Haraldskirken,
Høje Gladsaxe ved Morten Miland og
Ulrich Vogel i anledning af Diakoniens
Dag ”Gud i musikken - musikken i
Gud”

Fredag d. 7/2

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Tirsdag d.11/2

Kl. 17.30	Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 7/2
Kl. 19.00	Aftengudstjeneste med nadver ved
Lis Bisgaard
Kl. 20.00 Forfatter Lars Husum taler om sit forfatterskab

		
		

Fredag d. 14/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 19/2 Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 14/2
		
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
		
Kl. 14.00	”Livsglæde – kampen mellem lyset og mørket”
ved konsulent i Samvirkende Menighedsplejer
Eva Christoffersen
Fredag d. 21/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 27/2 Kl. 17.00	Familiegudstjeneste med lystænding og nadver ved Ulrich
Vogel. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
præsten pr. sms indtil 25/2 på 2147 5304
Fredag d. 28/2 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og
mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 4/12, 5/2, 12/2 og 26/2.

Nyt fra menighedsplejerne
Begge vores menighedsplejer arbejder aktivt på en forankring af socialrådgiverhjørnet, så det også
efter første januar er et vedvarende tilbud for menneskene i lokalområdet. Det er planen, at arbejdet
udvides til at omfatte hele provstiet fra 2015. For 2014 prøves der at etablere et samarbejde med
menighedsplejerne i provstiet. I denne sammenhæng afholdes der et møde i begyndelsen af november
i Husum Kirke.
Samtidigt blev det besluttet, at massagen fortsætter hele næste år med vores faste massør Remi Wei.
Samtidig undersøges det om vi kan få tilknyttet elever fra massageskolen til nogle praktikforløb.
Endelig overvejes det, om menighedsplejerne kan leje sig ind i de to sidste kamre, så vi får henholdsvis
et kontor til Maja og et depotrum til tøjkamret.
December måned vil stå helt i juleuddelingens tegn, se omtale andetsteds i bladet.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet er kommet godt i arbejdstøjet. Det er med stolthed, at vi kan præsentere vores nye
hjemmeside www.tingbjergkirke.dk, som er blevet til på foranledning af Anders de Voss. Klik dig ind og
følg med i kirkens liv med løbende information og aktuelle billeder fra kirkens forskellige arrangementer.
I denne forbindelse vil menighedsrådet vedtage en fotograferingspolitik, så vi er helt sikre på, at ingen
fremstår på billeder fra kirken mod sin vilje. Har du kommentarer og synspunkter herom, så må du gerne
henvende dig til menighedsrådet desangående. Kirken har i flere omgange haft besøg af Arbejdstilsynet. Det er menighedsrådet naturlige interesse at sikre en tryg og god hverdag for personalet.
For budgettet 2014 har det en særlig prioritet for menighedsrådet, at der ansættes en vikar for sognemedhjælperen, at socialrådgiverhjørnet kan fortsætte og at projektmedarbejderen Lis Bisgaard kan
være ansat resten af året.
Sidst i oktober har menighedsrådet været på besøg hos venskabsmenigheden i Västra Skrävlinge.
Vi håber meget at forbindelsen kan bevares også fremover, hvor hele Malmö vil danne et sogn fra 1.
januar 2014.
Velkommen til kirkens brede vifte af aktiviter – lad os fortsat værne om det unikke miljø omkring kirken.
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.

Julehjælp 2013
Traditionen tro uddeler Tingbjerg sogns menighedspleje julehjælp til folk med en anstrengt økonomi,
fortrinsvis enlige forsørgere med hjemmeboende børn.
Det særlige ansøgningsskema, som fås ved indgangen til præstekontoret, returneres i udfyldt stand
personligt til præsten i Diakoniens Hus på følgende dage: Tirsdag den 3/12 kl. 13-15, onsdag den 4/12
kl. 10-13 og torsdag den 5/12 kl. 11-13. Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan desværre ikke
tilgodeses.
Uddelingen finder sted i forbindelse med familiegudstjenesten torsdag den 12/12 mellem kl. 16.00 og
16.30 i Diakoniens Hus.

Juleaften
Menighedsplejen og menighedsrådet er stolte over igen at kunne tilbyde juleaften i kirken for dem, der
gerne vil fejre dagen i godt selskab til billige penge. Deltagelsen koster 100,- per person, børn under 14
år 50,-, drikkevarer skal købes særskilt på dagen eller medbringes selv – der er særlige adgangsbilletter, som fås hos kirketjeneren indtil torsdag den 19/12.

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. 12.00-14.00	Kontortid med tid til rådgivning og samtaler efter aftale samt
individuel sprogundervisning
Torsdage kl. 16.00-19.00 Rådgivningshjørnet
Torsdage kl. 16.00-19.00 Strikkeklubben ”Varm en hjemløs” ved Lizzi Juhl
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
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. til billige
penge og dermed støtte Diakoniens Hus.
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 sognemedhjælper og daglig leder Maja Rydskov, tlf. 2014 7499 samt
projekt-koordinator, sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 2147 0354. Socialrådgiveren Masti B.
Jutka-Guntern træffes på tlf. 5185 0621.
Særlige arrangementer og aktiviteter:
Fredag den 21/12: Juleafslutning i Diakoniens Hus kl. 10.00-14.00.
Der er ferielukket mellem den 22/12 og den 6/1, således at huset åbner igen tirsdag den 7/1.
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 tlf. 2064 1237.

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

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, undtagen mandag.
E-mail: kirsten_valeur@tingbjergkirke.dk

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, e-mail: hksa@km.dk

Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512. E-mail: ole@finnesen.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.

TINGBJERG KIRKE, DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet

Projektmedarbejder Lis Bisgaard
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5364 3321, e-mail: lis.bisgaard@hotmail.com
Træffes i kirken i arbejdsugerne 49, 5 og 7 samt efter aftale pr. telefon.

Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 4246 8580. E-mail: siw@tingbjergkirke.dk
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