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Hilsen fra præsten
Nu nærmer tiden sig, hvor ønsker skrives ned. Ønsker er gode at have, for de peger hen
imod fremtiden. De er jo et udtryk for håb - ikke kun håb om at få det man ønsker sig, men
håb til den begivenhed, hvor der både gives og modtages.
Ønskesedlen fyldes som regel med ting eller oplevelser alt efter hvad penge kan købe. Og
selvom vi ikke altid har de penge, der skal til for at opfylde ønskesedlen, så er det trods alt
det nemmeste at købe en ting der ønskes.
Men det betyder ikke at vi aldrig ønsker os det som penge ikke kan købe. Især i juletiden
lyder der ønsker om fred i verden, mad til de sultne, glæde og kærlighed. Men hvorfor
skrives disse ønsker ikke ned? Måske fordi det ikke er så nemt at finde den måde, hvorpå
man indfrier et sådant ønske. Så indtræder indsamlingskampagnerne med deres funktion
at vi også kan købe os ud af dette problem.
Måske ved siden af ønskesedlen kunne der laves en lille ideboks - et sted hvor kreativiteten må arbejde for at finde måder hvorpå disse andre ønsker kan indfries. Hvordan indfrier
man – uden at hive tegnebogen op af lommen - et ønske om glæde?
Om kærlighed? Om fred til de fredløse? om mad til de sultne?
En ideboks som får os til at tænke og handle uden tegnebogen. Måske ville nye ønsker
finde vej på ønskesedlen; ønsker der tænkes ”ud af boksen”. Ønsker til en ny seddel næste år, når gavesæsonen endnu engang går løs.
Med disse ord ønsker jeg jer alle en glædelig advent og jul.
Mette Basbøll, sognepræst

Gudstjenester og aktiviteter
Priser på mad: Spisning: 45,- & frokost 30,-. Brunch: gratis
Husk: Morgensang torsdage kl. 10.45 - 11.00
Familiegudstjenesten er flyttet til søndag og hedder: Kirkebrunch
-kom og deltag i en mere let og kort gudstjeneste. Alle er velkomne

December
Søndag d. 2/12		
		

kl. 16.00
kl. 17.00

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

Fredag d. 7/12		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 11/12		
kl. 12.00
		
kl. 12.30
				

Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Julefrokost for Friluftsfolket
Tilmelding til Maja senest den 7/12

Torsdag d. 13/12		

kl. 19.00	Julekoncert med al den gode julemusik ved Cor Cantus
Se mere under Koncerter

Fredag d. 14/12		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 16/12		
kl. 10.30
				

Kirkebrunch
Denne gang er der stor julestue med klip og nisser

Mandag d. 17/12		
kl. 16.30
				

Orgelmusik fra mange lande med Advent som tema
Ved orglet: Ole Finnesen

Tirsdag d. 18/12		
		
		

kl. 17.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 18.00
Julemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 14/12
kl. 19.00	Juleafslutning med juleknas,
juleeventyr og hygge

Onsdag d. 19/12		

kl. 11.00	Julegudstjeneste på Tingbjerg
plejehjem ved Mette Basbøll

Fredag d. 21/12		

kl. 14.00

Mandag 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

Onsdag d. 26/12		

kl. 10.30	Højmesse ved Mette Basbøll. 2. juledag
Vi synger alle de gode julesange/salmer
kl. 11.45
Kirkekaffe

		

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Januar
Tirsdag 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. 4/1

kl. 14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette
Basbøll

Søndag d. 6/1

kl. 10.30
kl. 11.45

Onsdag d. 9/1

kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 7/1
kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 14.00	En hyggestund i kirkens mødesal
m. kaffe/te & kage

Fredag d. 11/1

kl. 14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette
Basbøll

Tirsdag d. 15/1

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 11/1
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag ved Victor Greve. En feltpræsts beretninger fra krigszonen i
Afghanistan. Hør om de mange
beskyldninger, kampen for ikke at miste
modet i den danske mediemølleog bevare modet, troen og gejsten

Fredag d. 18/1

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Maja Rüegger

Fredag d. 25/1

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Højmesse ved Mette Basbøll. Helligtrekonger
Kirkekaffe

Søndag d. 27/1 kl. 10.30
		
		

Kirkebrunch
Oplev kirken på en helt anden måde.
Deltag i en anderledes gudstjeneste for både børn & voksne

Tirsdag d. 29/1 kl. 18.30
		
		
		

Filmaften. Denne aften vises filmen ’Victoria and Abdul’
Et drama med Judi Dench om venskabet mellem
Dronningen af England og den indiske arbejder Abdul
Der er te/kaffe							

Februar
Fredag d. 1/2

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 3/2

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse ved Mette Basbøll. Seksagesima
Kirkekaffe

Fredag d. 8/2

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 11/2
kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 14.00 Foredrag ved Ole Hildebrand
		På strejftog med sporvogn
gennem København
						
Onsdag d. 13/2

Fredag d. 15/2

kl. 14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Mette Basbøll

Tirsdag d. 19/2

kl. 17.00	
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 15/2
kl. 18.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 19.00	Foredrag ved globetrotter
Kim Greiner
Kom på spændende togrejse fra
Moskva til Beijing.
Oplev verdens længste togrejse
med bumletog

Fredag d. 22/2

kl. 14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 24/2 kl. 10.30
		
		

Kirkebrunch
Oplev kirken på en helt anden måde.
Deltag i en anderledes gudstjeneste for både børn &voksne

Tirsdag d. 26/2 kl. 19.00
		

Orgelkoncert ved Yuzuru Hiranaka
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. 13/12 kl. 19.00. Traditionen tro synger Cor
Cantus julekoncert.
Koncerten byder på Årets musikalske Julerejse
Efter koncerten er der mulighed for hyggelig julesnak.
Koret dirigeres af Stine Reffelt
Mandag d. 17/12 kl. 16.30. Ole Finnesen spiller orgelmusik fra flere lande med Advent som tema
Tirsdag d. 26/2
kl. 19.00. Orgelkoncert ved Yuzuru Hiranaka.
Yuzuru er uddannet i Holland og er organist ved Sankt Johannes
kirke.
Han har spillet koncerter over hele verden og underviser ved
konservatoriet i Kbh.

Menighedskoret - et kor for alle
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage:
28/11, 12/12, 30/1, 6/2 og 27/2
Alle, der har lyst til at være med, er velkomne.
Der er ikke optagelsesprøve, og det er uforpligtende at møde op. Stemningen vil være let
og munter – og glæden ved at synge sammen være vigtigst.
Vi slutter altid med kaffe/te og brød

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
Kirken er blevet hovedrengjort og alle ting er kommet hjem igen efter den store ombygning. Traditionen tro er der juleaften i kirken, og vi glæder os til, at åbne dørene op til en
hyggelig aften. Husk at melde jer til i god tid- senest d. 19. december.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejerne
I oktober holdt vi årets høstfest. Det blev en festlig dag med høstgudstjeneste, pølsevogn,
auktion og boder med alt fra pandekager, hjemmestrik og poetiske sten.
Indtægten løb op på omkring 3000 kr. og pengene går til menighedsplejen, samt Lizzis
strik og ungegruppen.
Peer to Peer: Vi har gennem Samvirkende Menighedsplejer fået mulighed for at tilbyde
et kursusforløb på 6 mødegange. Peer to Peer handler om at et menneske som selv har
været psykisk sårbar stiller sig til rådighed for et andet menneske.
Vi har to personer i kirken, som nu er i gang med kurset.
Fonde der har støttet Menighedsplejen i 2018
Vi har i været så heldige, at to fonde har valgt at støtte vores sundhedsfremmende tilbud
om ugentlig massage ved Remi Weiss. Vi skylder en kæmpe stor tak til Nordvestfonden
og Nordeafonden, som har støttet os.
Vi kan se at folk har stor glæde af massagen, at de oplever et øget velvære og bedre
livskvalitet.
Vores nye tilbud ”Babysang og Rytmik” bliver støttet af Knud og Dagny Gad Andreasens
Fond. Stor tak for det.

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. 14-15

Tirsdagscafé, strik og hygge
Onsdagscafé. Massage (25,- pr. gang) 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
Nyhed for småbørnsfamilier !!!
Som noget nyt tilbyder kirken ”Babysang og rytmik” for de 0-1-årige. Forløbet ledes af
Louise Krarup og vil bestå af 10 mødegange a to timer. Gennem forløbet vil man tilegne
sig forskellige sange og lege primært på dansk, men alt efter behov, vil der være mulighed
for at lære sange og lege af hinanden.
Det koster 50 kr. at deltage for hele forløbet. Opstart februar.
Nærmere dato annonceres på hjemmesiden og i opslag.

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 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

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti Jutka
er midlertidig sygemeldt.
Se kirkens hjemmeside for yderligere
oplysninger
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 efter aftale
TINGBJERG KIRKE,
DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet

Sognepræst Mette Basbøll
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5121 0524
E-mail: mba@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: mandag

Redaktionsudvalg:
Mette Basbøll (kontaktperson)
Ole Finnesen
Anders de Voss
Rita Tjell Langeland
Nancy E. Zwick

Kirketjener Reza Besudi
Tlf. 5185 0526
Træffes:
Tirsdag - fredag kl. 09:30-13:00
E-mail: kirketjener@tingbjergkirke.dk

Tryk: Rosendahls a/s
Forside: Mette Basbøll

Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk

Deadline for næste nr.:
30. januar 2019

