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Hilsen fra præsten
Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? spørger prædikeren.
Præd. 2,9
I Diakoniens hus strikkes der. Der strikkes meget. Mange huer,
vanter, halstørklæder og ikke mindst strømper.
I hver maske er kærlighed strikket ind.
Udbyttet af dette slid gives til de hjemløse – fint pakket ind med
sløjfe på.
For alle har brug for varme fødder i en kold tid.
Det tager tid at strikke et par strømper – tid, som mange ville
mene, de ikke har.
Er det ikke nemmere og hurtigere, endda billigere at købe en
pakke med tre par strømper end at sidde dér og strikke time
efter time?
Årets afslutning nærmer sig. Som den ene maske på pinden
tager den anden, tager den ene dag - den ene time - den anden. Hvad har vi dog brugt
tiden på?
Vores slids udbytte kan tælles masker på en strikkepind.
Når værket er færdigt, har vi fået så meget mere end blot det ene par strømper.
Der var kaffesnak og dybe samtaler når de, der strikker, kom sammen.
Der blev hjulpet med at hæfte ender og man lærte hinanden at kende.
Der var latter og ro til at lade tankerne komme frem. Alt det kom med i de masker, der
strikkedes sammen.
Livets mange udtryk – kærlighedens ånd var med i
arbejdet. Dét var udbyttet af deres sled og alt det kom
med i de strømper der skulle gives.
Det nye år venter. Mange timer venter os. Vi kan
skynde os igennem og købe os til mere tid. Vi kan gøre
os travle med alt muligt, som vi kan fylde på. Vi kan
opregne det, vi har nået som strømper i store pakker
med tre par i hver: ”Se hvor mange vi fik – og så var
de endda på tilbud!”
Eller vi kan regne udbyttet af vores slid som masker på en strikkepind.
Vi kan tælle de dage, hvor livet fik lov til at komme med. Tælle timerne som stunder, hvor
hjertet fik lov til at banke.
Tælle øjeblikke, hvor næstekærlighed blev strikket med i hver eneste maske.
Med ønske om en god jul og et velsignet nytår
Sognepræst Mette Basbøll, sognepræst i Tingbjerg
Tak for inspiration til strikkerne: Lizzi, Rita, Lilly, Susanne, Marianne, Ane

Gudstjenester og aktiviteter
December
Fredag d. 1/12

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 3/12

kl. 16.00
kl. 17.00

Gudstjeneste ved Mette Basbøll, 1. søndag i advent
Lyset i tårnet tændes og fejres med gløgg/æbleskiver

kl. 12.00
kl. 12.30
		

Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Julefrokost for Friluftsfolket
Tilmelding til Maja senest den 1/12

Fredag d. 8/12

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 5/12

kl. 13.30

Tirsdag d. 12/12

kl. 17.00
kl. 18.00
		
kl. 19.00
		

Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Julemiddag, tilmelding hos kirketjeneren 		
indtil 8/12
Juleafslutning med juleknas, juleeventyr 		
og hygge

Torsdag d. 14/12 kl. 19.00

Julekoncert med al den gode julemusik ved Cor Cantus

Fredag d. 15/12

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl. 13.30

Mandag d. 18/12 kl. 16.30

Orgelmusik fra mange lande med Advent som tema

Tirsdag d. 19/12

kl. 10.00

Juleafslutning for vuggestuerne ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 19/12

kl. 11.00

Julegudstjeneste på Tingbjerg plejehjem ved Mette Basbøll

Onsdag d. 20/12 kl. 10.00

Krybbespil for børnehaverne ved Mette Basbøll

Torsdag d. 21/12 kl. 17.00
		
		

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: familiemiddag og juleafslutning
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 19/12

Fredag d. 22/12

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl. 13.30

Søndag d. 24/12 kl. 15.30 Julegudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 17.30 Julemiddag i kirken, tilmelding hos
		
kirketjeneren indtil 19/12, der er maks.
		
50 pladser
		
Tirsdag d. 26/12 kl. 10.30 Højmesse ved Mette Basbøll
		
Vi synger alle de gode julesange/
		salmer
kl. 11.45 Kirkekaffe
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Morgensang
om torsdagen

I forbindelse med Mad til Alle
starter vi op igen torsdag
d. 4. januar kl. 10.45.
I kirken synger vi et par salmer/
sange og derefter være klar til
at nyde buffeten lige inde ved
siden af

Januar
Mandag d. 1/1
kl. 14.00
		
		
		

Nytårsgudstjeneste ved Mette Basbøll
På årets første dag ønsker vi hinanden
godt nytår med champagne
og kransekage efter gudstjenesten

Fredag d. 5/1

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 7/1

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse ved Mette Basbøll. 1. s. efter Helligtrekonger
Kirkekaffe

kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00
		
		
		
		

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 5/1
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Entertainer Bjarne Lisby fortæller
om et personligt møde med revyfolket
og alle de herlige oplevelser - få de
spændende historier om ”De gamle
bukser & Molak, Molak”

Fredag d. 12/1

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 10/1

kl. 13.30

Tirsdag d. 16/1

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00
		
		

Fredag d. 19/1

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 12/1
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
”Læger uden grænser” holder foredrag om det humanitære arbejde der
bliver gjort i verdens brændpunkter

kl. 13.30	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 23/1
kl. 18.30 Filmaften. Denne aften vises Arven af Per Fly.
		
Christoffer lever i overklassen må
		
vende hjem til familiefirmaet, hvor strid
		
og magtkampe venter i kulissen
						

Torsdag d. 25/1 kl. 17.00
		
		

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: familiemiddag 					
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 23/1

Fredag d. 26/1

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl. 13.30

Februar
Fredag d. 2/2

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 4/2

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse ved Mette Basbøll. Seksagesima
Kirkekaffe

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00
		
		
		
		
		

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 2/2
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Overrabbiner Bent Melchior 		
fortæller om Jødisk humor.
Anekdoter fra mange lande, den
jødiske skæbne har været vanskelig, men overlevet til dels takket 		
være humoren

Fredag d. 9/2

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 6/2

kl. 13.30

kl. 10.30 Højmesse – Fastelavn ved Mette Basbøll
kl. 11.45 Fastelavnsfest
		
for børn og voksne med kåring af katte
		konge/dronning.
		
Gratis buffet og fastelavnsboller.
		
Tilmelding hos kirketjeneren indtil d. 7/2
Søndag d.11/2

kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 9/2
kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 14.00 Marija Krogh Iversen, præst ved Bellahøj
		
kirke fortæller om turen til Island, hvor 		
		
hun ville tænke over livet: Fra nordlys til 		
		
nordvest - om at skrive, trave og
		
blive præst
							
Onsdag d. 14/2

Fredag d. 16/2
kl. 13.30 Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette 		
		Basbøll
Torsdag d. 22/2 kl. 17.00
		
		

Familiegudstjeneste ved Stig Boel
Derefter: familiemiddag 						
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 20/2

Fredag d. 23/2

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 27/2

kl. 19.00

Jazzcafé i kirkens mødesal- se mere under koncerter

Juleaften
Igen i år 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 medbringes selv eller købes særskilt i kirken på dagen.
Tilmelding hos kirketjeneren indtil den 19/12

Koncerter

Torsdag d. 14/12 kl. 19.00. Traditionen tro synger Cor Cantus julekoncert.
Koncerten byder på Årets musikalske Julerejse- oplev julens lydspor fra 14 lande.
Efter koncerten er der mulighed for hyggelig julesnak.
Koret dirigeres af Stine Reffelt
Mandag d. 18/12 kl. 16.30. Ole Finnesen spiller orgelmusik fra flere lande med Advent
som tema.
Tirsdag d. 27/2 kl.19.00. Jazzcafé i kirkens mødesal.
Lene Fibieger kvartet:
Denne enestående kvartet spiller smooth jazz og lader de
skønneste toner strømme ud over sit publikum.
Med inspirationskilder som blandt andre Chet Baker og Ella
Fitzgerald tilbyder kvartetten sit publikum en både inderlig
og swing’ende musikoplevelse med temaet: Når krokussen blomstrer og lyset er nær.
Kvartetten består af: Lene Fibieger: Vokal, Søren Larsen: Piano, Sten Christian Hansen:
Bas & ”special guest: Anders Mørck: Trommer

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: mandage d. 4/12 & 11/12 + onsdage: 3/1,
31/1, 7/2 og 28 /2 Har du lyst til at synge i et lille kor, er du velkommen til at se forbi

Tingbjerg Tweens -en klub for kirkens unge
Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15. 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 og programmet aftales efter tilmelding.
Hvis du vil konfirmeres fra Tingbjerg Kirke, så skal du melde dig til Tingbjerg Tweens.
Tilmelding ved kontakt til Mette Basbøll eller Kirkekontoret

Nyt fra menighedsrådet
Kirkens ombygning er trukket ud, men nu hvor tilladelserne er på plads, regner vi med at
bygge om i starten af 2018.
Kirkens vision er blevet skrevet ned, og der kom mange gode ideer, som der arbejdes
videre med.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejerne
I året der er gået har menighedsplejerne haft en del at glæde sig over. Fra fisketure til strik
for hjemløse, fra de blomstrende hverdagscaféer til vores genbrugsbutik Tørresnoren har
Diakoniens Hus taget imod nye ansigter og glædet sig over de gamle.
Mad til Alle træder ind i sit tredje år med stor succes, og mange af vores andre projekter
trækker både frivillige til og interesserede udefra. Nu begynder et nyt år, hvor fokus vendes tilbage til det lokale med øjnene rettet mod vores borgere i Tingbjerg og Husum.
			
Tak for året der gik og velmødt i det nye

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

kl. 13-15
kl. 10-13
kl. 11-13
kl. 16-19
kl. 10-14
kl. 13.30

Tirsdagscafé, strik og hygge
Onsdagscafé. Massage ved Remi Weiß
”Mad til Alle”
Strikkeklubben. Lizzi holder styr på garnet og sørger for kaffe
Aktiv fredag
Sang&Sjæl

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 skifter ugedag til torsdag kl. 11-13
Første gang er torsdag d. 4. januar 2018.
Formålet med Mad til Alle er fremover især at styrke fællesskabet i
Tingbjerg og i lokalområdet, samt mindske madspild

N.B:

”Ung til Ung” i Tingbjerg
Diakoniens Hus har startet en ungegruppe op i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejere. 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 Sang&Sjæl
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

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 under Aktiviteter i Diakoniens Hus
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
Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512
E-mail: ole@finnesen.dk

Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk
Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti Jutka
Tlf. 5185 0621
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
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
Menighedsrådsformand
Siw Sigurdsson
Tlf. 4246 8580
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
E-mail: siw@tingbjergkirke.dk
Træffes I Diakoniens Hus,
hver tirsdag kl. 13.00
TINGBJERG KIRKE, DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet
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