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Hilsen fra præsten
Et glimt ind i Guds rige
To veninder sidder sammen ved bordet og sludrer om, hvad de oplever.
De er i nuet, for de har svært ved at huske, hvordan de kom dertil eller hvordan de skal
komme hjem igen. Der hvor de nu sidder sammen ved de dog, at det er lige præcis her de
skal være.
For her i hinandens selskab er der rart og godt at være.
Det er Ruth og Elna, som i mange år har mødtes i kirken. Nu er de begge flyttet ind på
Tingbjerghjemmet og en ny form for venskab har udviklet sig. For det er ikke nemt at flytte
til nye rammer, når man har svært ved at huske. Et kendt ansigt og kendte omgivelser
hjælper, når rutinerne er ændret og hverdagen forandret. En gang imellem skal der også et
lille skub til at komme ud og opleve verden på ny!
Ind kommer Chris med sin Christiania cykel! Han pakker de to veninder godt ind så de kan
modstå vinterkulden og afsted cykler de til kirken. Her er bordet dækket, maden klar og
stemningen høj! Her er rart at være, og smilet vender tilbage både i øjnene og i sjælen.
Hvis du ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer du slet ikke ind i det, har
Jesus sagt. Her er to Guds børn som betragter verden med underen og tillid: tager imod
hvert øjeblik som det kommer og ønsker ikke andet end at forstå at her er det rart og godt
at være. Et lille glimt ind i Guds Rige - her ved bordet hvor to veninder sidder sammen.
Mette Basbøll,
sognepræst i Tingbjerg

Gudstjenester og aktiviteter
Marts
Torsdag d. 2/3

Kl. 18.30 Filmaften. ”Robot og Frank”
Et drama hvor den tidligere juveltyv
får en robot af sin søn. Sammen
udvikler de et særligt forhold, som
ikke altid er uden problemer, når
man blander menneske og robot

Fredag d. 3/3

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 5/3

Kl. 10.30 Højmesse - 1. s. i fasten. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Fredag d. 10/3

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 15/3

Kl. 17.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 18.00 Kirkemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren indtil 13/3
Kl. 19.00 Mogens Larsen fortæller om
”Flora Danica”
Et kostbart kongeligt stel plus et stort
bogværk

Fredag d. 17/3

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 21/3

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos
kirketjeneren inden 17/3
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Lise Mortensen fra
Husumvold kirke
Kl. 14.00 Tove Udsholdt blev under krigen forladt
af sin mor, som sammen med mange
andre jøder flygtede til Sverige

Fredag d. 24/3

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 28/3

Kl. 19.00 Koncert - se omtale under koncerter

Torsdag d. 30/3

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos kirketjeneren pr. sms
indtil 28/3 på 5185 0526

Fredag d. 31/3

Kl. 13.30 Fredagssang i kirken ved Mette Basbøll

April
Søndag d. 2/4

Kl. 10.30 Højmesse - Mariæ bebudelsesdag. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Torsdag d. 6/4

Kl. 12.00 Årstidsmåltid for Seniorer
- 2 rettes menu med underholdning.
Tilmelding hos kirketjeneren indtil
mandag d. 3/4
Underholdning ved ”Bo Schiøler &
Skavankerne” er støttet af
Nord Vest Fonden

Fredag d. 7/4

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 9/4

Kl. 10.30 Højmesse - Palmesøndag. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Mandag d. 10/4 Kl. 16.30 Orgelmusik
Ole Finnesen spiller musik med påsken som tema
Tirsdag d. 11/4

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 7/4
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 14.00 Foredrag med titlen ”maden taler til din
krop”. Fana Haile læser biologi med
interesse for krop og ernæring på
Københavns Universitet

Torsdag d. 13/4

Kl. 10.30 Højmesse - Skærtorsdag. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Søndag d. 16/4

Kl. 10.00 Påskedag. Festgudstjeneste i Husumvold kirke
Prædikant: Mette Basbøll
Vi følges ad fra Tingbjerg kirke Kl. 9.15

Mandag d. 17/4 Kl. 10.30 Højmesse - 2. påskedag. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Påskefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 7/4
Fredag d. 21/4

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Torsdag d. 27/4

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 25/4 på 5185 0526

Fredag d. 28/4

Kl. 13.00 Fredagssang i kirken ved Mette Basbøll

Maj
Onsdag d. 3/5

Kl. 17.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 18.00 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
indtil 28/4
Kl. 19.00 ”Lidt hip er man vel altid” Et tilbageblik på
60’erne ved journalist Elisabeth Saugmann

Fredag d. 5/5

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 7/5

Kl. 10.30 Højmesse – 3. s. e. Påske. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Torsdag d. 18/5

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 16/5 på 5185 0526

Fredag d. 19/5

Kl. 13.30 Fredagssang i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 23/5

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 19/5
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 14.00 Foredrag ved Gitte Frydensbjerg om WeShelter
- et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt
hjemløse og udsatte i København siden 1893

Søndag d. 28/5

Kl. 10.30 Konfirmation. Højmesse ved Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 30/5

Kl. 19.00 Koncert - se omtale under Koncerter

Koncerter
Tirsdag d. 28/3 Kl. 19.00 Koncert – violin og klaver
Erik Theodor Danciu er en af Danmarks fremmeste unge
violintalenter. I 2016 blev han optaget på Solist-klassen på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Erik har vundet
1. priser i Klassisk Talentkonkurrence (2009) og Jacob Gade
Violinkonkurrence 2010. Den bulgarske pianist Galya Kolarova
har studeret i Bulgarien, Danmark, Italien og Østrig. Galya
Kolarova har været prismodtager i mange nationale og
internationale konkurrencer.
De spiller værker af: M. Ravel, L. van Beethoven, Richard Strauss
Mandag d. 10/4 kl. 16.30 Koncert
Ole Finnesen spiller orgelmusik med påsken som tema

Randi Holum / Niels Balle Quartet
(NO/DK)

Tirsdag d. 30/5 Kl. 19.00 Jazzkoncert med ”Holum / Balle – Quartet”
Kvartetten har en stor forkærlighed for den nordiske musik og
jazz. Kvartetten spiller med et luftigt, stemningsfuldt og lyrisk
udtryk. Randi Holum, trompet- Niels Balle, piano- Ida Kir. Hvid,
kontrabas & Jesper Uno Kofoed, trommer.
De har tourneret i Danmark, Norge, Sverige, Island og på Færøerne.
Nordisk og Italiensk jazz af bl.a. Alec Wilder, Niels Balle, Enrico Pieranunzi,
Francesco Mangeri og Randi Holum. Kvartetten spiller med et luftigt,
stemningsfuldt og lyrisk udtryk. De har alle turneret i Danmark, Norge, Sverige,
Island og på Færøerne. Hør lydklip på deres websites:
www.nb-music.dk / www.holum.dk
RANDI HOLUM, trompet - NIELS BALLE, piano - IDA KIRSTINE HVID, kontrabas –
JESPER UNO KOFOED, trommer.

Sindsro-andagt får nyt navn.. og en rykkes 1/2 time
Sindsro-andagten kommer til at hedde Fredagssang, og er et forsøg på at sætte sangen
mere i centrum.

Tingbjerg Tweens - en klub for kirkens unge
Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15 år.
Er du nysgerrig på kirken, kristendom eller bare vil komme sammen med andre unge er
klubben måske for dig. Klubben mødes en gang om måneden.
Hvis du vil konfirmeres fra Tingbjerg Kirke, så skal du melde dig til Tingbjerg Tweens.
Tilmelding sker, ved at kontakte sognepræst Mette Basbøll eller kirkekontoret

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger/frokoster og
mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 1/3, 8/3, 29/3, 5/4, 10/5, 17/5 og 31/5

Nyt fra menighedsrådet
Der er fuld gang i kirken. Lisbeth, som har været i flexjob siden oktober, og Reza har haft
en travl januar. Biskop Peter Skov-Jacobsen besøgte kirken onsdag d. 25. januar og
kirkens lokaler tog sig flot ud. Alle sejl var sat til, og Biskoppen så kirken samt Diakoniens
Hus. Han hørte om alle de gode ting som sker hos os, og gik herfra meget positiv. Det var
en meget fin dag.
Kirkens frokost/spisning rykkes rundt, således at
endnu flere får mulighed for at deltage.
Familiegudstjenesterne forbliver torsdag
Jeg ønsker alle et godt og lunt forår
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejen
Julen er nu vel overstået, og denne gang kunne menighedsplejen igen hjælpe familierne
i Tingbjerg med at holde jul. Vi kunne ikke selv uddele den store hjælp uden vore egne
sponsorer.
En stor tak sender vi derfor ud til Nordea-fonden og Samvirkende Menighedsplejer for
fondsmidlerne, samt til Frimurerlogen for deres bidrag med julepakker.
En stor tak sender vi også ud til alle fonde og aktører, som har bidraget til husets mange
aktiviteter. Nord-vest fonden, Jubilæumsfonden, Radiometer og Trygfonden. Vores tilbud
vokser og giver både glæde og nærvær. Diakoniens Hus og kirken er nu det sted, hvor vi
kan mødes på tværs, blive set og få hjælp til de svære stunder i livet.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

kl. 13-15
kl. 10-13
kl. 10-13
kl. 16-19
kl. 11-13
kl. 14-15

Kaffe, strik og hygge
Onsdagscafé. Massage ved Remi Weiß
Aktiv torsdag
Strikkeklub. Lizzi holder styr på garnet og sørger for kaffe
”Mad til Alle”
Fredagssang (en gang om måneden flytter vi ind i kirken)

Særligt for Diakoniens Hus:
Mad til Alle holder lukket langfredag d. 14.4
Mad til Alle d. 28.4 flyttes til aften - ”Danmark spiser sammen”
-Vi deltager, ligesom sidste år, ved et fælles langbord i Tingbjerg. Program følger.
Mad til Alle holder åbent St. Bededag d. 12.5
Mad til Alle holder lukket d. 26.5 efter Kr. Himmelfart
Tingbjerg Kirke og Diakoniens Hus er med i ”Danmark spiser sammen” i uge 17.
Det er folkebevægelsen mod ensomhed, der står bag tiltaget. I Tingbjerg arbejder forskellige aktører på at lave et spændende program for ugen.
Onsdag d. 26. april rykker vi kirken udenfor og laver onsdagscafé. Program følger
Rådgivningstjenesten: Se vejviser på sidste side i bladet
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os:
Kirke- og kulturmedarbejder Maja Rüegger:
tlf. 2014 7499
Sognepræst Mette Basbøll:
tlf. 5121 0524
Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson:
tlf. 4246 8580
Mad til Alle er et gratis fredags-spisetilbud. Kom og spis mens du hygger dig i samvær
med andre dejlige folk. Vi har normalt åbent fredage fra kl. 11-13.
”Ung til Ung” i Tingbjerg
Diakoniens Hus har startet en ungegruppe op i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. I gruppen er der mulighed for at tale om alt, hvad der interesserer de unge piger.
Det er Maja Rüegger og Helle Køster, der er ansvarlige for forløbet.
”Tørresnoren” - en genbrugsbutik. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm. Butikken følger åbningstiden i Diakoniens Hus, dog ikke når der er Fredagssang.
Frivillige søges til fredag kl. 13. Vi har brug for nogle stærke kvinder og mænd, som hver
uge eller engang i mellem tager sig af oprydning og opvask efter Mad til Alle.
Ring til Maja på tlf. 2014 7499.
Har du ideer til f.eks. nye aktiviteter eller har du selv noget du gerne vil undervise i, så
kontakt Maja Rüegger. Diakoniens Hus er mulighedernes hus.
Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige rådgivere
Kunne du have lyst til at hjælpe, kan du kontakte Masti på tlf. 5185 0621 / 2064 1237

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
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. 5185 0525 i kontorets åbningstid, senest dagen før det
pågældende arrangement.

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Åbent for besøgende:
Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
Hjemmeside:
www.tingbjerg-kirke.dk
Diakoniens Hus:
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Åbningstider: Se overfor
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Kat Boelskov
Åbningstider:
Tirsdag - fredag kl. 10.00-13.00 og
Tirsdag tillige kl. 16.00-18.00
Adgang via hovedindgangen og til højre
Tlf. 5185 0525
E-mail: klb@km.dk
Sognepræst Mette Basbøll
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5121 0524
E-mail: mba@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: mandag
Kirketjener Reza Besudi
Tlf. 5185 0526
Træffes:
Tirsdag - fredag kl. 09:30-13:00
E-mail: kirketjener@tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Langhusvej 1-3, 2700 Brønshøj
Socialrådgiver Masti B. Jutka
Tlf. 5185 0621 / 2064 1237
E-mail:
socialraadgiver@tingbjergkirke.dk
Træffetider:
Mandag kl. 10.00-15.00
Tirsdag kl. 09.00-11.00 og kl. 13-14
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 09.00-11.30
- samt efter aftale
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
Træffes i Diakoniens Hus,
hver tirsdag kl. 13.00
TINGBJERG KIRKE,
DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet
Redaktionsudvalg:
Mette Basbøll (kontaktperson)
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Anders de Voss
Tryk: Rosendahls a/s
Deadline for næste nr.:
Mandag d. 24. april

