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”Hvor er du, menneske?” (1.Mos.3,9)
Spørgsmålet stilles til Adam og Eva efter at de i paradis har spist af træet til
kundskab om godt og ondt. Det blev begyndelsen på menneskets frihed. Siden
mennesket ved, hvad der er godt og hvad der er ondt, har det fået et ansvar. Et
ansvar for dets gøren og laden. Ikke noget med at henvise til andre: samfundet,
en dårlig opvækst, Gud. Hver især stilles vi hver dag spørgsmålet: ”Hvor er
du?”
Måske oplever I det på samme måde som jeg gør det i disse måneder. Verden
synes at være af lave. Ikke blot herude i vores kvarter, hvor uro, vold og hærværk er blevet en del af vores dagligdag. Hver dag får vi nye meldinger om
meningsløs vold – på alle niveauer. I skrivende stund er det israelerne, der gør
sig klar til at rykke ind i Gazastriben, hvor mennesker har levet stuvet sammen
under kummerlige forhold i årtier. I Stockholm blev der for nylig overfaldet en
dreng med økse og pistol for at udlevere sin mobiltelefon. På Strøget kan man
risikere at miste livet en tidlig morgenstund i strid om en uldhue. Selv fik jeg en
brosten ind ad min spisestuerude i juledagene.
Hvad foregår der i folks hoveder, når de ødelægger trivsel og tryghed for andre
på denne måde? Kan det virkelig give dem kompensation for en uret, de har
været udsat for?
Måske registrerer man alle disse ting ekstra nøje, når netop også ens dagligdag byder på flere eksempler af samme slags. Selvfølgelig skal man passe på
med ikke at lade sig gribe af panik. For det meste er livet trods alt som det plejer at være, findes der mange gode eksempler på mennesker, der påtager sig et
ansvar. Ikke desto mindre føles det, som om ondskaben er kommet tættere på.
”Hvor er du, menneske?” har man lyst til at spørge dem, der helt selvfølgeligt
ødelægger livet for andre.
Og hvor er vi egentlig selv henne? Hvordan prioriterer vi i vores liv? Er vi altid at
finde på menneskelighedens parti? Eller har vi alt for travlt med at leve vort eget
liv, så vi slet ikke har tid til at følge med i, hvad vores børn foretager sig? Har vi
så meget nok i os selv, at vi slet ikke studser over, at hele befolkningsgrupper
bliver udråbt til at være et problem og så efterfølgende opfører sig sådan? Men
det kan aldrig undskylde den enkeltes ansvarsløshed. Det er op til os, hvordan
verden former sig. Nogle mener, at vi nok er alt for forkælede for at kunne begribe det. Dronningen var inde på det i sin nytårstale: At det i virkeligheden er
småproblemer, som vi sidder med, set med verdens øjne. Næsten alle andre
steder ville man give meget for at kunne leve under så ordnede forhold som
herhjemme.
Det er ikke ensbetydende med, at tingene ikke kan gøres endnu bedre. At det er
vigtigt at give en stemme til dem, der ellers tilsyneladende ikke føler, at de bliver
hørt. At der er steder, hvor man tager de svages parti. I kirken, i bydelen, i samfundet. At man gør alvor at sit ansvar, så der aldrig er tvivl om, hvor man selv
findes, på menneskelighedens side:
”Dette er løftet vort, fra bror til bror: Vi vil blive gode mod menneskets jord. Vi vil
tage vare på skønheden, varmen, som om vi bar et barn varsomt på armen.” Lad
os tage vare på varmen!
Jeres sognepræst Ulrich Vogel
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Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30
Tirsdage kl. 19.30
Onsdage kl. 13.00
Torsdage kl. 18.30
Fredage kl. 11.30
Torsdag den 29. januar: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 1. februar: Lis Bisgaard
Tirsdag den 3. februar: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 8. februar: Ulrich Vogel
Onsdag den 11. februar: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Søndag den 15. februar: Corrie de Place
Tirsdag den 17. februar: koncert
Søndag den 22. februar, fastelavn: Ulrich Vogel
Torsdag den 26. februar: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 27. februar: Ulrich Vogel
Søndag den 1. marts: Ulrich Vogel
Tirsdag den 3. marts: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 8. marts: Ulrich Vogel
Onsdag den 11. marts: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Søndag den 15. marts: Lorna Andersen
Tirsdag den 17. marts: koncert
Søndag den 22. marts: Ulrich Vogel
Torsdag den 26. marts: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 27. marts: Ulrich Vogel
Søndag den 29. marts: Ulrich Vogel

Fastelavn i Tingbjerg Kirke
Søndag den 22. februar står kirken helt i fastelavns tegn. Efter gudstjenesten for store og
små er der tøndeslagning, præmiering af de tre bedste fastelavnskostumer i to kategorier samt frokostbuffet og fastelavnsboller, slik og sodavand til børnene. Arrangementet er
naturligvis gratis.

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 i forbindelse med en gudstjeneste. Hjertelig velkommen!

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!
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Januar
Torsdag den 29. januar
Kl. 17.00 Ulvetimen - familiemiddag
Kl. 18.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver

Februar
Tirsdag den 3. februar
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Træd varsomt – scenen er skrå” ved skuespiller og instruktør Preben Harris
Onsdag den 11. februar
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Det græske øhav – Santorini, Rhodos, Symi” – et lysbilledforedrag ved Herdis og Bruno Ringberg
Tirsdag den 17. februar
Kl. 19.30 Klaverkoncert med det unge talent Frederik Jerichau
Malmqvist.
Frederik er uddannet på konservatoriet i Århus og har bl.a.
vundet Guldmedalje i Berlingske tidendes musikkonkurrence.
Søndag den 22. februar – gratis fastelavnsarrangement
Kl. 10.30 Højmesse med kirkespil og lystænding
Kl. 11.45 Tøndeslagning og præmiering af de bedst udklædte med præmier til de første
tre i kategorierne 1-6 år og 7-14 år
Frokostbuffet, fastelavnsboller, slik, sodavand

Marts
Tirsdag den 3. marts
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Journalist, sognepræst Søren E. Jensen spiller Grethe
Ingmanns sange og fortæller om hendes storslåede liv.
Onsdag den 11. marts
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 Nyt om Anne Frank – foredrag ved en af
vores faste ”hjælpepræster”, Corrie de Place Hansen
Tirsdag den 17. marts
Kl. 19.30 Koncert med fløjtekvartetten ”In Consort”.
De spiller flot musik af bl.a. Telemann, Bach og Abrahamsen
Torsdag den 26. marts
Kl. 17.00 Ulvetimen - familiemiddag
Kl. 18.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver
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Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og særlige lejligheder. Øvedagene er:
onsdag d. 18. februar
onsdag d. 25. marts
onsdag d. 25. februar
onsdag d. 01. april

Spisninger i Tingbjerg Kirke
Det smager bedst i fællesskab. Derfor er der kirkemiddag for alle interesserede følgende
tirsdage: 3. februar og 3. marts klokken 17.30. Prisen er 35 kr. for voksne og 15 kr. for
børn under 14 år. Husk at købe spisebilletter i god tid hos kirketjeneren, da der kun er 50
pladser. Sognebørn og sognebåndsløsere har fortrinsret. Desuden er der kirkefrokost følgende onsdage: 11. februar og 11. marts. Prisen for tre stykker smørrebrød er 25 kr. Tilmeldingen sker hos kirketjeneren.

Nyt fra menighedsplejen
Julepakkeuddelingen er atter en gang veloverstået og hele 57 husstande har i den ene
eller anden form modtaget hjælp. Takket være generøs støtte samt egne indsamlede
midler har det igen været muligt at tilgodese så godt som alle ansøgninger med hovedvægt på enlige forsørgere.
Menighedsplejens traditionelle adventsbasar, forberedt med mange kræfter af menighedsplejens kasserer Bodil Feliciotti indbragte atter et flot overskud. Det samme gælder
for kælderfolkets salg af juledekorationer og julepynt.
Tak til alle hjælpere og frivillige, i kælderen, til spisningerne og ikke mindst ved pakningen af julepakkerne. I denne forbindelse kan jeg oplyse, at det er sidste gang, at vi uddeler deciderede pakker. Fremover vil man modtage et gavekort til vores lokale købmand,
hvor man selv kan sammenstille sig de varer, man har brug for.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Velkommen til et nyt menighedsråd og tak til det gamle for fire års flot arbejde, ikke
mindst til vores afgåede formand Bodil Feliciotti.
Der venter mange spændende opgaver på det nye hold, hvis gennemsnitsalder ligger på
53,75 år. Først og fremmest er det naturligvis fastholdelsen og udbygningen af Tingbjerg
Kirke som sognets lokale og selvstændige kirke. I denne forbindelse lanceres der et nyt
tilbud i samarbejde med projektsekretariatet: ”Fredagsbrunch” – beregnet for friluftsfolket. Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en gruppe under vores tag.
På personalesiden har vi siden 18. november haft Grethe Ørsted som praktikant med
henblik på en mulig ansættelse i flexjob. Det er en luksus at have en ekstra person i
huset – stor tak til Grethe for indsatsen. Desuden er der på budgettet for første gang
afsat penge til en sognemedhjælper på 20 timer – menighedsrådet skal nu udarbejde en
jobprofil.
Heldigvis har kirken kun mærket lidt til uroen i bydelen – desto mere bekymrer det os, at
præsteboligen blev udsat for hærværk, idet der blev kastet en brosten ind ad spisestuevinduet i juledagene.
På mange gensyn i løbet af forårssæsonen 2009.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel
Næste menighedsrådsmøde: 20.01., kl.19.00.

Fredagsbrunch
I samarbejdet med projektsekretariatet og med Lotte Rosenkrants som tovholder lanceres et nyt, gratis tilbud – især for ”friluftsfolket”.
Hver fredag mellem klokken 10.00 og 11.30 serveres der en lækker brunch, den sidste
fredag i måneden efterfulgt af en kort gudstjeneste, åbent for alle. Hjertelig velkommen!
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Det nye menighedsråd
Formand:
Næstformand:
Kirkeværge:
Kasserer:

Sognepræst

Eva Bundgaard
Annette Rønnentoft, kontaktperson
Lis Anja Brinch Damkjær
Kate Ny
Conny Agnes Remmer
Søren Warthoe
Søren Birkedal Madsen
Ulrich Vogel

Kælderfolket - alle er velkommen
Har du lyst til at hækle, strikke, male, tegne, pynte eller dekorere? Mød op i kirkens kælderlokale hver tirsdag fra klokken 13.00 og hyg dig sammen med andre kreative mennesker for at hygge sammen over forskellige opgaver.
Hør nærmere hos Inger Lise Bihlet, tlf. 38 28 02 52.

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.

Vores venskabsmenighed
Se mere om Västra Skrävlinge under
www.vskravlingeforsamling.nu

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 fra kl. 10.00-18.00.
Onsdag - fredag fra kl. 10.00-13.00.
Indgang gennem bagindgangen fra Langhusvej.
Tlf./fax 38 60 06 64, e-mail: jlr@km.dk
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 Eva Bundgaard
Gavlhusvej, 2700 Brønshøj
Tlf. 38 60 18 79
e-mail: eva.irene.bundgaard@tingbjergnet.dk
TINGBJERG KIRKE
Udgives af menighedsrådet
Redaktionsudvalg:
Ulrich Vogel, kontaktperson
Kirsten Helligsøe
Kjeld Svarre
Ole Finnesen
Deadline for næste nr.: 4. marts 2009
Forsidebillede: Fastelavn 2008
Tryk: Illemann Tryk, Herlev

