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Pas på din kirke! –
Velkommen til et nyt menighedsråd
Er kirken bare for sjov?” spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008.
På billedet ses en præst med en klovnenæse. Er det for at antyde, at der burde
være lidt mere spræl i præsterne? Det ser i øvrigt ud som om det er en mandlig
præst, hvilket kan undre, siden kirken hastigt forandrer sig til en kvindekirke i
disse år, men måske har damen jo også bare en ualmindelig kedelig frisure…
Det ville måske ikke være så dårligt, selvom mange af os i forvejen føler os lidt
til grin. Betænkninger, elektroniske protokoller og systemer fylder mere og mere
i vores hverdag. Og det, man engang er blevet præst for, kontakten med den
enkelte, er der mindre og mindre tid til. Den samme fornemmelse sidder menighedsrådene med. Folk stiller op for at gøre en forskel for deres lokale kirke – i
stedet drukner deres engagement i administration. Tilsyneladende med blot et
mål for øje: Nemlig at få dem til at indse, at det ikke kan nytte noget med de
små enheder. At alt var nemmere, hvis sogne og præster gik sammen i større
enheder.
Men er det nu også det? Jeg kan kun henvise til mit subjektive kendskab fra
både Sverige og Tyskland, der ligeledes er blevet grebet af samme panik – en
panik før lukketid, føler man sig fristet til at spørge? Der bliver endnu mindre tid
til nærhed og kendskab til den enkelte og fremmedgørelsen mellem kirken og
menigheden bliver endnu større. Til gengæld melder kirken sig i debatten om
enkeltskrogede tankskibe, økologisk og retfærdig dyrket kaffe til kirkekaffe osv.
– i sig selv gode emner, men de giver bare ikke den enkelte større opmærksomhed.
Efter min mening kunne plakaten derfor have set således ud i stedet for: ”Tror I
bare det er for sjov?” og så kunne det ellers være billedet af en kirkeminister for
eksempel – med røde ører. Røde ører for at symbolisere, at hun og mange
andre med hende ikke har kæmpet ihærdigt nok mod den tendens, som jeg vil
kalde for unødvendig ”administrificering”. Tværtimod, så er der de seneste år
blevet langt til det trivselssamfund, hovedparten af os foretrækker som ramme
om vores dagligdag frem for en hurtigt omsiggribende bureaukratisering. Før vi
har set os om, klikker vi udelukkende www, for at komme i kontakt med
præsten eller det lokale sogn – og hinanden.
Men det er ikke spor sjovt! Herude sætter vi pris på det nære fællesskab og
ikke det, der blot lader som om, som for eksempel Facebook. Herude ønsker vi
yderligere at udbygge det, frem for stille og roligt at afvikle det.
”Det er vigtigt med en kirke og en menighed i Tingbjerg”, skrev vores biskop til
jubilæet. Bedre kan det ikke siges. Det skal være ledestjerne for menighedsrådets arbejde de næste fire år. Jeres præst har ikke noget imod, en gang imellem
at tage en rød næse på, hvis det kan fremme nærheden og fællesskabet. Bare
den ikke stille og roligt udvikler sig til grønne knopper over en udvikling, der
synes at være gået i selvsving – og hvor ingen har lyst til at vende denne udvikling. Med andre ord, nok at tage fat på.
God vind til det nye menighedsråd.
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 2. november: Ulrich Vogel, Alle helgen
Tirsdag den 4. november: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 9. november: Karsten Thomsen
Onsdag den 12. november: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Søndag den 16. november: Ulrich Vogel
Tirsdag den 18. november: Koncert
Søndag den 23. november: Lis Bisgaard
Torsdag den 27. november: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 30. november: Ulrich Vogel
Tirsdag den 2. december: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 7. december: Corrie de Place
Torsdag den 11. december: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 14. december: Ulrich Vogel
Tirsdag den 16. december, kl.16.30: Ulrich Vogel, juleandagt
Onsdag den 17. december: Ulrich Vogel, børnehavernes jul, kl.10.00
Fredag den 19. december: Ulrich Vogel, skoleafslutning, kl. 9.00
Søndag den 21. december: Line Bjørn Hansen
Onsdag den 24. december, kl.15.30: Ulrich Vogel
Torsdag den 25. december: Ulrich Vogel
Fredag den 26. december: Ulrich Vogel
Søndag den 28. december: Hans Henrik Nielsen
Torsdag den 1. januar 2009, kl.16.30: Ulrich Vogel
Søndag den 4. januar: Ulrich Vogel
Søndag den 11. januar: Lorna Andersen
Søndag den 18. januar: Ulrich Vogel
Søndag den 25. januar: Ulrich Vogel

Særlige gudstjenester og arrangementer:
Søndag den 2. november mindes vi vore døde her i Tingbjerg ved at tænde et lys for
dem under højmessen, der denne dag i særlig grad er præget af eftertanke og musik,
der kredser omkring det evige liv.
1. søndag advent den 30. november: Goddag til et nyt kirkeår. Efter gudstjenesten
inviterer menighedsplejen til det traditionsrige julelotteri.
Tirsdag den 2. december: Under julemiddagen er der mulighed for at købe juledekorationer lavet af ”kælderfolket”.

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.

November
Tirsdag den 4. november
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Syng med!” – en hyggelig sangaften i anledning af sangens år
Onsdag den 12. november
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Du kæmper i verden for frihed og fred” – mød
kirkens tidligere sognepræst Hans Anker Jørgensen, som fortæller om
sine salmer.
Tirsdag den 18. november
Kl. 19.30 Koncert med guitarist Mikkel Andersen. “Massage til sindet” er
perler fra den klassiske musik, som måske vil få os til at glemme den travle
hverdag.
Torsdag den 27. november
Kl. 17.00 Ulvetimen - familiemiddag
Kl. 18.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver

December
Tirsdag den 2. december
Kl. 17.30 Fællesspisning
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 ”Julens tekster og musik” - Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Tingbjerg Kirkes juleafslutning
Torsdag den 11. december
Kl. 17.30 Ulvetimen – familiemiddag: Julefrokost
Kl. 18.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Tirsdag den 16. december
Kl. 16.30 Juleandagt i forbindelse med menighedsplejens julepakkeuddeling

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

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og
særlige lejligheder.
Øvedagene er onsdag d. 19. november
onsdag d. 26. november

onsdag d. 28. januar 09

Julehjælp 2008
Traditionen tro uddeler Tingbjerg sogns menighedspleje julepakker til folk med en
anstrengt økonomi, fortrinsvis enlige forsørgere med hjemmeboende børn.
Det særlige ansøgningsskema, som fås ved indgangen til kordegnekontoret, returneres i udfyldt stand personligt til præsten i perioden mellem den 3.12. og den 9.12. i de
på skemaet angivne tider. Ansøgninger, der afleveres på anden vis, kan desværre
ikke tilgodeses.
Selve uddelingen finder sted i forlængelse af vores juleandagt tirsdag den 16. december mellem klokken 17 og 18.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Tingbjerg Kirkes 25-års jubilæum var et brag af en succes. Vejret var med os. der
kom rigtig mange mennesker fra både nær og fjern og der
blev spist godt i disse dage. Fællesskabet omkring vores
kirke er både levende og mangfoldigt, hvilket vi er meget
stolte af. Tak til alle, der har været involveret i det store
arbejde, både bag kulisserne og meget synligt under selve
jubilæet.
Det ser ud, som om, der langt om længe er faldet klarhed
over situationen på kordegnekontoret. Menighedsrådet vil fra
1. november benytte sig af Jørn Lund Rasmussen som fast vikar med henblik på senere
fastansættelse som kordegn og kasserer. Varmt velkommen til et nyt ansigt og stor tak til
alle, ikke mindst Gunver Bøgh, som i mellemtiden har passet kontoret. Også blandt sangerne har der været en udskiftning, idet Anja Godtkjær fremover kun vil være vikar for at
have bedre tid til sine studier, mens der er kommet en ny tenor, Asger Nielsen, så alle
stemmer igen er repræsenteret i koret.
Endelig en meget personlig tak for fire gode og lærerige år
som menighedsrådsformand for Tingbjerg Kirke. Det er med
stor glæde, at jeg som formand kunne være med til at værne
om kirkens selvstændighed, nu må andre tage over.
Menighedsrådsformand:
Bodil Feliciotti og sognepræst Ulrich Vogel
Næste menighedsrådsmøde finder sted onsdag den 26.11.
klokken 19.00

Kirkemiddag/kirkefrokoster
Husk at købe spisebilletter hos kirketjeneren i god tid.
Der er desværre kun 50 pladser. Sognebørn og sognebåndsløsere har fortrinsret.

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

”Jeg kan godt lide landsbystemningen” – et portræt
af Kjeld Svarre, Tingbjerg Kirkes kirketjener
Kjeld er et meget kendt ansigt i bydelen, også blandt dem, der ikke
har deres gang i kirken. For ofte møder man ham udenfor kirkebygningen, i færd med at feje, rydde op eller slå græs: ”Jeg kan godt
lide landsbystemningen herude. Der er en nærhed og hygge over
livet, som man ikke finder så mange andre steder.” Det er jo ikke
ligefrem det, man ellers hører om Tingbjerg. ”Der har været roligt
her i mange år. Det er først for nylig, at det igen har taget til, men
det gælder jo ikke kun for Tingbjerg.” Du har været kirketjener i
snart mange år, hvad gør dit arbejde til noget særligt? ”Det er et
meget selvstændigt arbejde med mange forskellige funktioner. Det passer mig fint, for
jeg kan godt lide at have noget at rive i.” Ja, mon ikke, med alle de mange arrangementer, der er ved kirken. Hvordan kan du holde til det? ”Jeg har bestemt tænkt mig at hænge på. Jeg kan virkelig lide mit arbejde. De senere år er der også flere og flere, der vil
give en hånd med – somme tider er der slet ikke plads til alle hjælpere i det lille køkken,
det synes jeg er flot.” Er det ikke svært at skulle på arbejde, når de fleste andre holder fri?
”Det er ikke det store problem, jeg kender det hjemmefra. Og så nyder jeg den fred, der
er over byen en søndag morgen.” Der er blevet talt så meget om strukturdebatten i det
københavnske kirkeliv, hvordan oplever du den? ”Jeg er glad for, at vi kan være os selv,
ellers ville jeg nok have meldt fra.”
Har du et motto for Tingbjerg Kirke? ”Tingbjerg Kirke længe leve!”

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!

VEJVISER
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.0012.00. Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Jørn Lund Rasmussen
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00-18.00
onsdag - fredag kl. 10.00-13.00.
Indgang gennem bagindgangen fra Langhusvej.
Tlf./fax 38 60 06 64

Organist Ole Finnesen
Tlf. 21 69 85 12
e-mail: ole@finnesen.dk
Menighedsrådsformand Bodil Feliciotti
frem til 1./12.
Midtfløjene 4, 2. th., 2700 Brønshøj
Tlf. 38 60 48 74, e-mail: feliciotti@mail.dk
TINGBJERG KIRKE
Udgives af menighedsrådet

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.
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Kirketjener Kjeld Svarre
Telefon i kirken 38 60 08 99, undtagen mandag
Privat: 36 49 54 62
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