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Hilsen fra præsten
Ledige hænder, levende hænder
I græsset på hjørnet over for kirken står der et håndværk, oprindeligt opført på Rådhuspladsen af arbejdsløse mure i 1989. Et stykke mur, muret op med et billede af to himmelvendte åbne hænder. Kunstværket hedder Ledige hænder.
Murernes ledige hænder fandt på noget at tage sig til – de nægtede at forblive ledige.
Deres hænder fortalte om deres situation, og om deres ønske om ikke at forblive ledige.
Hvad er ledige hænder om ikke andet end hænder, klar til at blive brugt til noget? Der er
ikke noget så nedslående som at stå ledig og føle sig overflødig – hverken at være til gavn
eller nytte.
”Vi bærer alle hinandens liv i vores hænder” er K.E. Løgstrup kendt for at have udtrykt. Det
sker om vi ved det eller ej. Står vi over for et andet menneske, møder vi et andet menneske
så bærer vi en del af den andens liv i vore hænder. Spørgsmålet er, hvad vi så gør, hvad
disse hænder gør, med det liv, de holder.
Nu er pinse tiden kommet. En tid hvor kirkens menighed træder i karakter; hvor den store
livsånd blæser gennem os, sætter os i bevægelse og gør de ledige hænder rastløse.
Vi er et samfund, et fællesskab i kirken og i Tingbjerg. Vi er et fællesskab nu ikke længere
af ledige hænder men af levende hænder. Hænder der tager fat på en opgave, tager om
den, der sørger, griber den, der er ved at falde, deler det, vi blev velsignet med.
Vi er et fællesskab af hænder, som klapper til opmuntring og begejstring og spiller op til
fællesglæde. Hænder der skubber barnevognen ned af Ruten, hænder der skriver på
lektier, hænder der anretter mad til de sultne og bager kager til andre.
Et fælleskab af levende hænder der bærer hinandens liv.
Et fælleskab der selv er båret af livets evige levende hænder.
God sommer! Mette Basbøll, sognepræst
En tak til dem, hvis levende hænder fremgår i billederne.
Dorthe, Steen, Ahmed og Marianne

Gudstjenester og aktiviteter
Juni
Fredag d. 2/6		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Mandag d. 5/6		

kl. 11.00

2. Pinsedag. Fællesgudstjeneste i Grundtvigs kirke

Fredag d. 9/6		
kl. 13.30
Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
					
Tirsdag d. 13/6		
kl. 12.00
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 9/6
		
kl. 13.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
		
kl. 14.00
Lis Bendsen holder et muntert foredrag
om Johan Herman Wessel- grandnevø til
Peter Wessel Tordenskjold
Fredag d. 16/6		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

 en årlige udflugt. En tur ud i det blå til Stevns, hvor
D
vi sammen skal holde gudstjeneste i Roholte kirke,
samt spise et spændende sted. Turen koster 175,-		
Tilmelding til kirketjeneren senest tirsdag d. 13/6
		
Onsdag d. 21/6		
kl. 17.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
		
kl. 18.00
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 19/6
		
kl. 19.00
Foredrag om forbudte flag.
Anton Pihl fortæller alt om flag,
de indeholder meget mere
end vi aner, og hvorfor er flag
så farlige, at de ikke kan vises
offentligt?
							
Søndag d. 18/6		

kl. 09.00

Fredag d. 23/6		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Fredag d. 23/6		
kl. 17.30
		
kl. 18.15
				

Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Sct. Hans Fest med pølser/kartoffelsalat.
Pris 25,- tilmelding hos kirketjeneren
indtil 20/6

Torsdag d. 29/6		

kl. 17.00

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 27/6 på 5185 0526

Fredag d. 30/6		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i kirken ved Mette Basbøll

Juli
Tirsdag d. 4/7		
kl. 12.00
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 30/6
		
kl. 13.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
		
kl. 14.00
Vi hygger os med sommersang i haven
							

Fredag d. 7/7		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 9/7		
		

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – 4. s.e. Trinitatis. Mette Basbøll
Kirkekaffe i vores dejlige have

Fredag d. 14/7		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 19/7		
		

kl. 17.00
kl. 18.00

Aftengudstjeneste ved Mette Basbøll
Sommerfest. Der serveres der
hjemmelavede burgere med pulled
pork/kylling og salat. Pris 40,-tilmelding hos kirketjeneren
indtil 17/7
				

Fredag d. 21/7		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 26/7		

kl. 19.00

Koncert med den svenske pianist Rosgard
Lingardsson

Fredag d. 28/7		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i kirken ved Mette Basbøll

August
Tirsdag d. 1/8		
kl. 18.30
Sommerbio. Vi fortsætter med
				
Drabet af Per Fly
				
Gymnasielæreren Carsten dropper 		
				
sit borgerlige liv og følger sin affære
				
med sin tidligere elev Pil, en politisk
				
aktivist
								
Fredag d. 4/8		
kl. 13.30
Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Søndag d. 6/8		
		

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – 8. s.e. Trinitatis. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Fredag d. 11/8		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Onsdag d. 16/8		
		
		

kl. 17.00
Aftengudstjeneste ved Lise Mortensen
kl. 18.00
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 14/8
kl. 19.00 	Netværkskoordinator Birthe
Munck-Fairwood kommer og
fortæller om Tværkulturelt netværk som Tingbjerg kirke netop
er blevet en del af. Centret har
eksisteret siden 1994 og er
bredt folkekirkeligt forankret

Fredag d. 18/8		

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 22/8		
kl. 12.00
		
kl. 13.00
		
kl. 14.00
				
				

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 18/8
Gudstjeneste ved Line Bjørn Hansen
Morten Pade underholder med fællessang fra 		
højskolesangbogen og har et par anekdoter med fra 		
musikkens verden

Fredag d. 25/8		

Sang&Sjæl i kirken

kl. 13.30

Torsdag d. 31/8
kl. 17.00
				
				

Familiegudstjeneste ved Line B. Hansen
Derefter: familiemiddag, tilmelding hos 			
kirketjeneren pr. sms indtil 29/8 på 5185 0526

Kirkens fødselsdag

Søndag d. 3. september fejrer vi Tingberg kirkes fødselsdag og holder ved
samme lejlighed høstgudstjeneste. Mere om denne festlige dag kommer i
næste kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

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
Starter op til september - du kan allerede nu tilmelde dig ved at kontakte Mette Basbøll

Onsdagsklubben

Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 7/6, og 14/6 (øver til udflugten d. 18/6) og
5/7 samt 12/7

Koncerter

Sommerkoncert
Onsdag d. 26. juli kl. 19.00 gæster den svenskfødte pianist Rosgard
Lingardsson Tingbjerg kirke. Ved koncerten spiller hun værker af bl.a.
Rameu, Bach og Chopin.
Hun er født i Sverige, opvokset i USA, siden 1992 dansk statsborger.
Uddannet på konservatoriet i København ved professor Stanislav
Knor.
Rosgard Lingardsson flyttede i 1992 til Portugal, hvor hun har sit
professionelle virke som docent i klaver ved Musikkonservatoriet
i Porto

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet, ansatte og frivillige har holdt visionsweekend, hvor kirkens mange
aktiviteter blev synliggjort. Kort fortalt munder det ud i et regelsæt, hvor vi beskriver
kirkens visioner og mål. Menighedsrådet er også i gang med at planlægge en ombygning
af kirkens lokaler, således at kirkens rum får en bedre funktion i forhold til de mange nye
aktiviteter. Vi er i fuld gang, og flere informationer kommer i det næste kirkeblad
En god og varm sommer ønskes alle, på menighedsrådets vegne,
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejen

Menighedsplejerne har holdt årsmøde d. 29/3.
Der blev fremlagt til stor glæde de mange projekter, som igennem året har fundet sted. Alt fra en meget vellykket ferie med
Folkekirkens Feriehjælp til Enø til den nyoprettede ung til ung
gruppe. Igen i år har Tingbjerg Sogns Menighedspleje kunnet
hjælpe en del familier og enlige i juletiden, og socialrådgiveren
Masti har også kontakt til mange borgere i Tingbjerg. Mad til
alle vokser og Diakoniens Hus bliver altid mere kendt i området.
Vi bygger bro til andre foreninger i Tingbjerg og har bla. god
kontakt til det nye sproghold der er begyndt i beboercentrums
lokaler og medvirker i Uge 17: Tingbjerg Spiser Sammen.
I det forgangne år var det især Himmelske Dage i maj som
gjorde at Tingbjergs Diakonale arbejde er blevet bemærket på
landsplan. Københavns biskop Peter Skov Jakobsen kom også
på besøg i januar og blev mødt af en kirke med liv og hjerterum.
Menighedsplejerne var inviteret med til kirkens visionsweekend
i februar og bidrog til samtalen om kirkens fremtid.
Med de nye bestyrelser er menighedsplejerne er nu klar til at nære alt det, der spirer og
vokser både i Diakoniens Hus, i Kirken og i Sognet.
De bedste sommer hilser fra Menighedsplejen i Diakoniens Hus og Tingbjerg Sogns
Menighedspleje.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Sommerlukket:
Diakoniens Hus holder lukket i ugerne: 30 & 31
Mad til Alle holder lukket i ugerne: 28, 29, 30 & 31
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

kl. 13-15
kl. 10-13
kl. 10-13
kl. 16-19
kl. 11-13
kl. 13.30

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

Rådgivningstjenesten: Se vejviser på sidste side i bladet
-holder sommerferie i ugerne: 28, 29, 30 og 31
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 eller stå
for, 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:
Sommerferie: ugerne 28, 29, 30 og 31
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)
Ole Finnesen, Anders de Voss
Rita Tjell Langeland, Nancy E. Zwick
Tryk: Rosendahls a/s Søborg
Deadline for næste nr.: Mandag d. 6. juli

