Nyt fra menighedsplejerne
Tingbjerg sogns menighedspleje og Diakoniens Hus menighedspleje har med glæde modtaget to større legater. Det ene er fra Nordvest-Fonden og støtter vores massage ved Remi
Wei med 25.000,-, det andet er fra Nordea og går til vores juleuddeling og er på 15.000,-.
Stor tak til de generøse givere. Endvidere har vi søgt penge til etableringen af vores madbørs i samarbejde med Fødevarebanken og lokaludvalget via Folkekirkens Udviklingsfond.
I november var kirken vært for en temadag omkring børnefamilier gennem Samvirkende
Menighedsplejer, mens december igen står i juleuddelingens tegn. I denne sammenhæng
en stor tak til frimurerlogen for de 45 julepakker derfra. Og endelig har Tingbjerg sogns
menighedspleje anskaffet den fine ikon, som nu pynter mødesalens sydvæg og skal minde
os om, at alle vore spisninger og alt øvrigt samvær har sin rod i det særlige fællesskab, som
Jesus havde med sine disciple og som vi kan opleve i nadveren, når vi hører hans: ”Og se,
jeg er med Jer alle dage, indtil verdens ende.”
Formændene Maja Rydskov og sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet har afholdt en inspirationsdag og gennemtænkt forskellige udfordringer for
Tingbjerg Kirkes fremtid. Den største udfordring er aktuelt fastholdelsen og udbygningen
af besøgende og en vedvarende prioritering af kirkens midler i forhold til kirkens målsætning. Endvidere er menighedsrådet indgået i et samarbejde med Bellahøj-Utterslev omkring
socialrådgivertjenesten, der i det nye år vil arbejde ud fra begge kirker. Også her er det
tanken at finde yderligere penge til projektet i Folkekirkens Udviklingsfond. Dejligt med et
samarbejde på tværs. Lad os sammen fortsat arbejde for Tingbjerg Kirke som et levende
mødested for så mange som muligt!
God jul og godt nytår!
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 2014
Julehjælpen kan søges af alle med en anstrengt økonomi, dog fortrinsvis af enlige forsørgere med børn. Man udfylder et af de dertil fremlagte skemaer, som fås ved indgangen til
præstekontoret og afleveres personligt i udfyldt stand i Diakoniens Hus til sognepræsten på
følgende dage: Tirsdag 2/12 kl.13-15, onsdag 3/12 kl.10-13 og torsdag 4/12 kl.10-12.30.
Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan ikke tilgodeses.

Juleaften
For tredje år i træk holder vi juleaften i kirken for alle, der gerne vil fejre dagen i godt selskab.
Deltagelsen koster 100,- per person, børn under 14 år 50,- . Drikkevarer skal købes særskilt
på dagen eller ligeså gerne bringes med selv. Tilmelding hos kirketjeneren indtil den 19/12.

Migrantmenighed fra Eritrea
Ca. hver anden søndag mødes en stor migrantmenighed fra Eritrea i vores kirke og holder
velbesøgte gudstjenester. Der er også ved disse gudstjenester almindelig adgang til kirken.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Der er følgende faste aktiviteter:
Mandage kl. 10.00-13.00 Rådgivningshjørnet med forbehold for nye tider efter 1/1
Tirsdage kl. 09.00-11.30 Rådgivningshjørnet med forbehold for nye tider efter 1/1
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. 10.00-12.30 Aktiv torsdag, med café kl. 12
Torsdage kl. 16.00-19.00 Rådgivningshjørnet med forbehold for nye tider efter 1/1
Torsdage kl. 16.00-19.00 ”Varm en hjemløs” – strikkeklub ved Lizzi Juhl
Fredage kl. 10.00-14.00 Brunch for friluftsfolket og andre interesserede.
kl. 12.00
Sindsro-andagt med musik, samtale om livsspørgsmål og
			
åndedrætsøvelser (nogle fredage afholdes andagten i kirken)
Den sidste onsdag i måneden ”Tag med på eventyr” – en af vores gæster fortæller fra den
egn, den gade eller det land, vedkommende kommer fra.
”Tørresnoren” er åben alle dage. Her kan du finde genbrugstøj, tasker og sko og dermed
støtte driften af 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 projektkoordinator, sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 2147 5304.
Socialrådgiver Masti B. Jutka træffes på tlf. 5185 0621.
Særlige arrangementer og aktiviteter:
Der er ferielukket fra 20/12 – 5/1.
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. 5185 0621.
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Vejviser
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj. Tlf. 2014 7499
Åbningstider: Se ovenfor
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
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.
Sognemedhjælper Maja Rydskov
Tlf. 2014 7499
Projektmedarbejder Lis Bisgaard
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5364 3321, e-mail: lis.bisgaard@hotmail.com
Træffes i kirken i arbejdsugerne 43 og 46 samt efter aftale pr. telefon.

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti B. Jutka
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
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
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”Længsel efter liv”
Noget af det smukkeste, jeg ved, er menneskers længsel efter liv. Denne evne til fortsat
at kunne drømme. Dette ønske om ikke at ville affinde sig med tingenes tilstand. Denne
forventning til livet, der fortæller noget om, at man stadigvæk synes at have noget til gode.
Deri ser jeg den store livskraft, som bor i os alle.
Den, der længes efter noget, er som en, der drømmer – om en anden og en bedre verden.
Det er disse drømme, der igen og igen forandrer verden – også der, hvor den umiddelbart
synes uforanderlig eller som i disse måneder med alle dens internationale konflikter virker
som om den udvikler sig i den forkerte retning. Den, der drømmer, ridser fremtidsbilleder op
for sit indre, som rækker ud over øjeblikket.
Samtidig ser jeg også noget andet. At der alt for ofte er et alt for stort gab mellem drøm
og virkelighed. Så stort et gab, at folk i det store og hele holder op med at drømme. Giver
op. Pakker sammen i overført og bogstavelig forstand. Ikke længere tror på at forandring er
mulig. Bagved er der en lang række af krænkelser og nederlag, der indeholder en uendelig
smerte over alt det, der aldrig blev til noget: Det menneske, som ikke interesserede sig for
mig. Den nybegyndelse, der ikke blev til noget. Eller Gud, som aldrig viste sig for mig på
den måde, som jeg drømte om.
Tingbjerg er en bydel med sine egne love og erfaringer – på godt og på ondt. Vi holder alle
af landsbystemningen og nærheden, som vi ikke synes at kunne finde så mange andre
steder. Men samtidig har mange af os også prøvet det andet: At der ikke rigtig sker noget.
Vaskemaskiner, som aldrig bliver ordnet, anmeldelser om kriminalitet, som ikke bliver fulgt
op, tomrum, der bliver fyldt ud af de forkerte mennesker, uden at det afføder en nævneværdig reaktion.
Ofte slår det mig, hvor svært drømmene derfor har det herude. Hvor indgroet nogle strukturer er blevet, så man knap nok registrerer dem længere – også for at kunne holde det ud.
Først når man kommer uden for bydelen og ser, at livet også kan være anderledes, undrer
man sig på ny: Over at verden kan være så stille, over tingene, der blot fungerer, som man
forventer det – ingen af os herude vover at drømme umulige drømme, men selv de mest
almindelige ting såsom almindelig retssikkerhed og sober sagsbehandling er desværre ikke
så almindelige i vores bydel. Vi hører om statistikker, der jævnligt påpeger, at det går fremad
for Tingbjerg – mit indtryk er, at folk er holdt op med at foretage anmeldelser, fordi det alligevel ikke fører til noget og så er det jo ingen kunst, at tallene tager sig pænt ud.
I en af julesalmerne, som vi har fået fra England, hedder det om det nyfødte Jesus-barn i
stalden: ”Hilset, vær du, svar på længsel!” (DDS111,4) – en formulering, der altid har fascineret mig. Hvordan kan et lille barn være det?
Måske først og fremmest fordi det fuldstændig sprænger alle vanlige strukturer og forestillinger om hvordan det forholder sig med Gud og mennesker. Der er ikke noget høj og lav,
rig og fattig, fremmed eller indfødt i juleevangeliet, men mennesker med en længsel efter liv,
der bliver besvaret ved, at Gud begiver sig i vore hænder og beder os om at passe på Ham
og på livet. Det får mig til at tænke på Nordahl Griegs ”Kringsat af fjender”: ”Dette er løftet
vort fra bror til bror: Vi vil blive gode mod menneskenes jord. Vi vil ta vare på skønheden,
varmen, som om vi bar et barn, varsomt på armen.”
Lad os turde drømme igen – for os selv, for vores kirke og for vores bydel.
Med de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Februar

Gudstjenester og aktiviteter
Onsdag d. 4/2

December
Kl. 11.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
Kl. 12.00 Julefrokost for Friluftsfolket,
		
tilmelding til Maja senest den 3/12
Fredag d. 5/12

Tirsdag d. 9/12 Kl. 17.30
		
Kl. 19.00
Kl. 20.15
		

Julemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 5/12
Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
Juleafslutning med juleknas, juleeventyr
og hygge ved begge præster

Fredag d. 12/12 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Tirsdag d. 16/12 Kl. 19.00 Julekoncert
Onsdag d. 17/12 Kl. 10.00
		

Krybbespil for børnehaverne og
vuggestuerne ved Ulrich Vogel

Onsdag d. 17/12 Kl. 11.00 Julegudstjeneste på Tingbjerg plejehjem ved Ulrich Vogel
Torsdag d. 18/12 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Lis Bisgaard. Derefter: Ulvetimen –
		
familiemiddag og juleafslutning ved begge præster,
		
tilmelding hos præsten pr. sms indtil d. 16/12 på 2147 5304
Fredag d. 19/12 Kl. 12.00 Sindsro-juleandagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 24/12 Kl. 15.30 Julegudstjeneste ved Ulrich Vogel
Kl. 16.30 Julemiddag i kirken, tilmelding hos kirketjeneren
		
indtil19/12, der er maks. 50 pladser

Januar

Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.15
		
		
Fredag d. 6/2

Kl. 16.30 Nytårsgudstjeneste ved Ulrich Vogel

Fredag d. 9/1

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Onsdag d. 14/1 Kl. 12.00
		
Kl. 13.00
Kl. 14.00
		

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 9/1
Gudstjeneste ved Lis Bisgaard
Salmedigter Leif Rasmussen:
Mit liv og mine salmer

Tirsdag d. 20/1 Kl. 17.30
		
Kl. 19.00
Kl. 20.15

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 16/1
Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
Fælleshygge

Fredag d. 23/1

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Torsdag d. 29/1 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel.
		
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding
		
hos præsten pr. sms indtil 27/1 på 2147 5304
Fredag d. 30/1 Kl. 12.00

Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Koncert med Bolette Roed,
blokfløjte og Allan Rasmussen,
cembalo. De spiller flot musik af
bl.a. Händel og Telemann.

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Søndag d. 15/2

Kl. 10.30
Kl. 11.45
		
		
		
		

Højmesse ved Lis Bisgaard
Fastelavnsfest for børn og voksne
med præmiering i tre
kategorier for bedst udklædte, buffet
og fastelavnsboller.
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 13/2

Tirsdag d. 17/2

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 13/1
Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
”Tingbjerg – et stærkt fællesskab igen”
ved socialborgmester
i Københavns Kommune
Jesper Christensen

Kl. 17.30
Kl. 19.00
Kl. 20.15
		
		
		
Fredag d. 20/2

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Torsdag d. 26/2 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel. Derefter: Ulvetimen –
		
familiemiddag, tilmelding hos præsten pr. sms indtil d. 24/2
		
på 2147 5304
Fredag d. 27/2

Torsdag d. 1/1

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 10/2 Kl. 19.00
		
		
		
Fredag d. 13/2

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 30/1
Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
”Home is where my heart is” – et oplæg af Masti Guntern
om socialrådgiverhjørnet, Mad til alle og sit spændende
mange forskellige steder i verden.

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: 3/12, 21/1, 28/1 og 25/2.

Samtalegruppe om litteratur
Vi mødes en fredag om måneden kl. 13 i Diakoniens hus og samtaler om en
bog, vi i fællesskab har besluttet at læse. Det er ikke en betingelse, at man har
læst bogen. Derfor genfortæller jeg den, og vi taler sammen om indholdet.
Vi har det hyggeligt, men kunne godt bruge et par stykker mere i gruppen. Så
mød bare op og se, om det er noget for dig.
Datoerne er som følger: 12/12: Ida Jessens bog ”Børnene” og 16/1: Jens Smærup Sørensen: ”Mærkedage”
Vel mødt Lis Bisgaard, 5364 3321

