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”Fordi vi halvt dem skuer kun”
”De sagde det på TV.” ”Det stod i avisen.” ”Jeg har selv set det.” De fleste af os
reagerer ofte stadigvæk, som om vi er små børn, der tager alt for pålydende.
Glemmer ofte, at voksenlivet i virkeligheden har lært os noget andet. Det med,
at der som regel er flere sider i en sag. Indrømmet, det gør ofte livet mere indviklet. Er han en sur fætter, eller ser han bare sådan ud? Måske bruger han bare
næsten alle kræfter på at holde sammen på sig selv. Måske er han blevet vækket af byens larm – ikke én nat, men konstant. Denne erkendelse af livets flertydighed, som vi alt for ofte ser bort fra, beskrives så fint i salmen ”Sig månen
langsomt hæver” (DDS 769). Den er angiveligt skrevet i den lille holstenske by,
hvor jeg kommer fra. Måske er det derfor, jeg altid har en helt bestemt eng for
øje, når jeg hører den og forestiller mig, hvordan månen hæver sig over et varmt
sensommer-landskab, mens mosekonen brygger. Men det kunne jo ligeså godt
være herude i mosen nede ved broen eller et helt tredje sted. Månen har altid
haft en særlig fascination, navnlig når den er rund og rød som en blodappelsin.
Den antyder en verden, der er langt større end den jeg kan rumme. Hvad ligger
der mon bagved skyerne, hvad venter på os, når vi ikke er mere? Digteren
Matthias Claudius synes derudover netop, at det er spændende at tænke på
følgende:
Betragter månens bue
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun.
Ved månen er det så indlysende – det er jo kun ganske sjældent vi ser den i sin
fulde størrelse. Men ellers? Hvorfor har vi så svært ved at tænke i helhed og
hellere nøjes med højest halve sandheder? Formodentlig er det et spørgsmål
om vores egen magelighed. Det er så nemt at tænke i sort eller hvidt. Men det
er sjældent, at det yder livet ret. Alle forenklinger og overfladiskheder bidrager
blot til, at vi ifølge digteren kommer ”længere fra vor vej.” Hvilken vej? Det er
den, som apostlen Paulus beskriver i kærlighedens højsang. Erkendelsens vej:
Nu erkender vi i en spejl, i en gåde, siger han. Men da skal vi kende fuldt ud,
som vi jo selv er kendt fuldt ud.
Jeg kan godt lide tanken om, at erkendelsen skal blive større, selvom det til
tider står i kontrast til min øjeblikkelige virkelighedsopfattelse, hvor tingene har
en tendens til at blive mere og mere brogede. Men det skal i hvert fald ikke blive
ved. Erkendelsens tid kommer. Den tid, hvor alle brikker falder på plads. (Et
meget trøsterigt billede af døden for øvrigt). Men allerede nu kan vi lære noget
af denne proces, idet vi kigger bagom facaderne og leder efter andet og mere
end det, der ligger lige for øje, så vi hver især møder hinanden som hele mennesker. Ikke blot som gammel dame, enlig mor, dranker, udlænding, bøsse eller
hvad os nu lige kan falde ind. Det kræver en vis indsats af den enkelte, en fred
og en ro, som man kan finde den på en sommervarm eng ved aftenstid eller til
en gudstjeneste i kirken.
Med de bedste ønsker for en god sensommer er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30
Tirsdage kl. 19.30 - Onsdage kl. 13.00 - Torsdage kl. 18.30
Søndag den 7. september: Ulrich Vogel, kirkens 25-års-fødselsdag
Tirsdag den 9. september: Ulrich Vogel, kl. 19.00
Torsdag den 11. september: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 14. september: ”Gode naboer” ved Ulrich Vogel
Tirsdag den 16. september: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 21. september: Lise Steffensen
Søndag den 28. september: Ane Bisgaard La Blanche, prædikant Lars Rosengaard
Tirsdag den 30. september: koncert
Søndag den 5. oktober: Ulrich Vogel, høstgudstjeneste
Tirsdag den 7. oktober: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 12. oktober: Ulrich Vogel
Onsdag den 15. oktober: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Søndag den 19. oktober: Corrie de Place
Tirsdag den 21. oktober: koncert
Søndag den 26. oktober: Ulrich Vogel
Torsdag den 30. oktober: Ulrich Vogel, familiemiddag

Særlige gudstjenester og arrangementer:
Søndag den 7. september til onsdag den 17. september
11 festlige dage i anledning af kirkens 25-års-jubilæum. Der findes en særlig folder med
alle arrangementer i kirkens våbenhus. Varmt velkommen til nogle festlige dage
Søndag den 5. oktober
Til høstgudstjenesten har vi tradition for at pynte kirken med blomster, frugt og grønt,
som efter gudstjenesten sælges til fordel for kirkens julehjælp.

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. 38 60 06 64 i kontorets åbningstid.

Nyt fra menighedsplejen
Takket være Folkekirkens feriehjælp under Samvirkende Menighedsplejer fik en gruppe
herfra på ca. 25 personer bestående af enlige mødre og deres børn en dejlig uges ferie i
Gilleleje med masser af sol og godt humør – ”Jeg håber virkelig at få lov til at komme
med til næste år”, var alle enige om.

Formiddagskaffe
Hele året rundt er der mulighed for om onsdagen (undtagen de dage, hvor der er kirkefrokost) at mødes til hyggeligt samvær i kirkens konfirmandlokale. Fra klokken 10.00 –
ca. 12.00 serveres der kaffe og morgenbrød og der er mulighed for at snakke på kryds
og tværs af bordet og generationerne. Velkommen!

September
Søndag den 7. september
Kl. 10.30 Festgudstjeneste i anledning af Tingbjerg Kirkes 25-års-jubilæum
Kl. 12.00 Gladsaxe Pigegarde
Kl. 12.45 Tale ved menighedsrådsformand Bodil Feliciotti
Kl. 13.00 En let, gratis anretning for alle fremmødte
Kl. 14.30 Kaffe og hjemmebag (aftal gerne med kirketjeneren)
Kl. 15.00 Musikalsk afrunding ved Cantus-koret og koret fra Västra Skrävlinge
Tirsdag den 9. september
Kl. 19.00 Gudstjeneste, først og fremmest for gamle konfirmander og deres familier
Kl. 20.00 ”Hej igen” – et gensyn med præsten, hyggeligt samvær og noget mad i mødesalen
Torsdag den 11. september: ”Ulvetimen – et tilbud for børn og deres voksne”
Kl. 17.00 Mad og hygge i mødesalen
Kl. 18.30 Gudstjeneste med nadver og lystænding
Tirsdag den 16. september
Kl. 17.30 Kirkemiddag - Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Biskop Jan Lindhardt giver os sin vision om folkekirken
Tirsdag den 30. september
Kl. 19.30 Koncert ved Anders Danman, som spiller flot musik på sit cembalo.
Anders Danman er uddannet i Sverige og Holland. Programmet er flot barokmusik, og koncerten afsluttes med musik af Beatles, så der skulle gerne være
noget for enhver smag.

Oktober
Tirsdag den 7. oktober
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Kvinder i moderne litteratur” – ved sognepræst Lis Bisgaard
Onsdag den 15. oktober
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Syng med giro 413” – historier om programmet og fællessang
ved studie-vært Margaret Lindhardt og harmonikaspiller Kurt Larsen
Tirsdag den 21. oktober
Kl. 19.30 Orgelkoncert med kirkens egen organist Ole Finnesen, som denne gang spiller
værker af Bach, Buxtehude og musik som normalt ikke spilles på et orgel, såsom temaet
” God save the Queen”.
Torsdag den 30. oktober: ”Ulvetimen – et tilbud for børn og deres voksne”
Kl. 17.00 Mad og hygge i mødesalen
Kl. 18.30 Gudstjeneste med nadver og lystænding

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og særlige lejligheder.
Øvredagene er
onsdag d. 03. september onsdag d. 01. oktober
onsdag d.29. oktober
onsdag d. 10. september onsdag d. 22. oktober

Kirkemiddag/kirkefrokoster
Det smager bedst i fællesskab. Derfor er der kirkemiddag for alle interesserede følgende
tirsdage: 16. september og 7. oktober, kl. 17.30. Prisen er 35 kr. for voksne og 15 kr. for
børn under 14 år. Husk at købe spisebilletter hos kirketjeneren i god tid, da der desværre
kun er 50 pladser. Sognebørn og sognebåndsløsere har fortrinsret. Desuden er der kirkefrokost onsdag den 15. oktober, kl.12.00. Prisen er 25 kr. for tre stykker smørrebrød. Tilmeldingen sker hos kirketjeneren.

Nyt fra menighedsrådet
Først og fremmest tillykke til Tingbjerg Kirke med de 25 år. Vi fejrer jubilæet med 11 festlige dage i kirken og håber på rigtig mange gæster i denne anledning. Den bedste gave
er i denne sammenhæng, at Københavns biskop og stiftsrådet har besluttet, at Tingbjerg
Kirkes status foreløbig forbliver uændret, så kirken hverken skal nedlægges eller sammenlægges. Det er vi i menighedsrådet meget glade for. Vi vil prøve alt for at leve op til
den tillid, der igennem denne beslutning er blevet vist for kirkelivet herude og appellerer
til alle om fortsat at bakke op omkring kirkens liv og arbejde.
Til jubilæet er kirken blevet nykalket fra bunden af, så den ikke længere smitter af i regnvejr. Til efterår følger facaden mod Langhusvej 1 og 3, så kirkens bygninger også optisk
udgør en helhed.
Personalemæssigt har vi måttet sige farvel til vores kordegn gennem mere end ti år
Michael Sam Darvish, der har søgt nye udfordringer. I skrivende stund har det endnu
ikke været muligt at finde en passende efterfølger – heldigvis har vi kunnet trække på
vores faste vikar, Gunver Bøgh, stor tak for det.
Endelig forbereder menighedsrådet valget til november, så der også de næste fire år er
et slagkraftigt hold til at varetage Tingbjerg Kirkes interesser i det københavnske kirkeliv.
Formand Bodil Feliciotti og sognepræst Ulrich Vogel

Konfirmation 2009
Tingbjerg Kirke inviterer alle interesserede unge, der efter sommerferien går i ottende
klasse til konfirmationsforberedelsen.
Konfirmationsdagen er Store Bededag, fredag den 8. maj. (Er der et ønske om en anden
dag, kan der træffes individuelle løsninger efter behov.)
Konfirmationsforberedelsen finder sted om torsdagen mellem klokken 16.00 og 17.30.
Desuden tilbydes traditionen tro en eller to lejrture.
Indskrivning kan foretages løbende til sognepræsten. Husk at tage dåbs- eller fødselsattest med eller oplys cpr.nr.!

Tirsdagsklubben - alle er velkommen
Har du lyst til at hækle, strikke, male, tegne, pynte eller dekorere? Så burde du møde op
i kirkens kælderlokale hver tirsdag fra klokken 13.00. Her mødes nogle kreative damer
for i fællesskab at hygge sammen over forskellige kreative opgaver. Hør nærmere hos
Inger Lise Bihlet, tlf. 38 28 02 52

Tro, håb, kærlighed – et portræt af Ulrich Vogel,
kirkens præst
Han har efterhånden været der igennem rigtig mange år. Sognepræsten. Engang var der to præster ved kirken, siden 2003 har han
været alene om arbejdet. Hvordan er det at være præst i Tingbjerg
Kirke? ”Det er et dejligt sted. Kirkerummet er lyst og venligt og der er
ikke de store afstande til menigheden – det kan jeg godt lide. For det
er også sådan, jeg forstår mit arbejde i lokalområdet. Jeg prøver at
være tæt på folk og være nærværende i deres liv. Lidt ligesom at
være præst på landet. Jeg er for eksempel med til rigtig mange familiefester herude. Men
også selve menighedslivet er meget fasttømret, hvor vi ses ganske ofte – og ofte over en
kop kaffe eller noget mad. Hvordan er det at være et sted i så mange år? ”Nu kunne det
næsten lyde som om jeg har været her i 30 år.” Præsten ler. ”Men naturligvis er mere end
16 år måske en del i en tid, hvor det meste hurtigt skifter. Sådan er det jo også her i
Tingbjerg. Mennesker kommer og går og folk bliver hurtigt trætte af, hele tiden at skulle
vænne sig til nye ansigter. Der er det rart, at nogen står for kontinuitet og sammenhæng.
At man for nogen allerede er familiens præst i tredje og fjerde generation. Jeg synes faktisk, at det bliver bedre og bedre med årene. Løber du aldrig tør for energi og ideer? ”Det
må andre hellere bedømme. Men jeg føler det absolut ikke sådan. Tværtimod har der
aldrig været bedre opbakning til kirkens arrangementer end nu. Nok fordi vi har udvi-det
viften af forskellige tilbud, så vi også har fået en del unge og børn med gennem Ulvetimen, det er rigtig dejligt. Desuden er det jo heldigvis ikke min energi, det kommer an på
(den bliver der trukket store veksler på), men den der ligger i gudstjensten. Sammen at få
det løft, det er at synge og bede sammen, det nyder jeg meget. Du er drivkraften bagved
venskabsforbindelsen til en menighed i Malmö. Hvorfor er det så vigtigt? ”Det er altid
godt med en udvidet horisont og andre måder at være kirke på. At leve fællesskab på
tværs – det gælder jo også for vores bydel. Har du et motto for vores kirke? ”Så er da
tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden.”

Ulvetimen, et tilbud for børn og deres voksne
Forældre med børn har ofte en meget stresset hverdag, ikke mindst når man er enlig forsørger og pengene er små. Derfor tilbyder Tingbjerg Kirke en gang om måneden en gratis familiemiddag med efterfølgende gudstjeneste, se kirkens kalender.

VEJVISER
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.0012.00. Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk
Tingbjerg Kirkes Kontor
Vakant, varetages af forskellige vikarer
Åbningstider: Mandag - fredag fra kl. 10.00-13.00
og tirsdag kl. 13.00-18.00.
Indgang gennem bagindgangen fra Langhusvej.
Tlf./fax 38 60 06 64
Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 28 09 85,
e-mail: uvo@km.dk
Træffes på kontoret tirsdag kl. 17.00-18.00,
onsdag kl. 11.00-12.00, torsdag og fredag
kl. 10.00-11.00 samt efter aftale.
Kirketjener Kjeld Svarre
Telefon i kirken 38 60 08 99, undtagen mandag
Privat: 36 49 54 62

Organist Ole Finnesen
Tlf. 21 69 85 12
e-mail: ole@finnesen.dk
Menighedsrådsformand Bodil Feliciotti
Midtfløjene 4, 2. th., 2700 Brønshøj
Tlf. 38 60 48 74, e-mail: feliciotti@mail.dk
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