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”Hvor du lyser, mørket flyr”
Ofte opleves det omvendt. At det der, hvor vi prøver at lyse af os selv, bliver ganske krampagtigt. Det bruger vi ellers meget tid på. At bilde os selv og andre ind,
at vi har styr på det. Hvor godt det går for os. På alt det gode, vi kan udrette.
Godt, at der sjældent er nogen, som prøver at trænge ind bagom facaden, hvor
tonen har en helt anden lyd. For her findes der lige så meget mørke og tvivl på
os selv. Rastløshed. Utilfredshed. Hudløshed, som meget af tiden sender os på
flugt: Flugt fra os selv og flugt fra det mørke, som vi er så bange for, ikke vil give
slip på os.
Indtil vi en skønne dag rammes af ordene, Guds gode ord til os: ”Mørket er ikke
mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset. ”Guds følgeskab,
som ikke er til at ryste af sig. Som følger os uanset hvad og uanset hvor.
Det er ellers ikke vores erfaring i en verden, hvor man oftere og oftere skal gøre
sig fortjent til opmærksomhed og kun de, der råber højest, får et stort stykke af
kagen.
Men hos Gud er det anderledes. Han hører også vores tavshed. Ser på vort mørke og på vore tvivl og tager hånd om os. Omslutter os sådan som elskende
prøver at skærme hinanden og giver hinanden tryghed. I medgang og i modgang. For han kan holde til vores mørke sider. Omslutter også dem. Kan bære
dem, helt hen til korset og videre frem til påskemorgens nye virkelighed, hvor det
er livet og lyset, der sejrer: ”Således elskede Gud verden”.
Kærlighedens forunderlige gåde. Lyset og letheden, der opleves som en varm og
lys sommerdag. Energien og kraften og en tro på livet. Vildskab og lidenskab og
en bevægelse, der tager os med – ud i livet.
”Kærligheds varme i inderste ånd” – den kristne tro vil give vort liv et entydigt
fortegn i en mangetydig verden. Vi skal ikke drukne i de mange meldinger om en
verden, der bliver mere og mere fremmed for os. Om vold, om ligegyldighed, om
en egoistisk kulde, om pengenes brutale magt.
Vort liv skal være båret af lyset, så vi bevidst går den modsatte vej og uforfærdet
hæfter os ved de historier, der fortæller om det gode liv. Det liv, hvor mennesker
er noget for hinanden – i det små og i det store. Det liv, hvor der er plads til svaghed og hvor svagheden derfor kan vendes til styrke. Det liv, hvor den enkelte
føler sig set og værdsat og respekteret. Det liv, hvor vi mærker, at vi ikke står alene.
Det er en vigtig oplevelse i en verden, der i den grad opmuntrer til ensomhed. At
vi ikke følger dens bevægelse, men bevidst opsøger de gode fællesskaber. I vort
nærmiljø, i vores kirke, i samfundet. At vi bliver mindet om, at vi er mange, der er
opfyldt af den samme ånd. Mange, som har stillet deres liv under Guds kærligheds fortegn.
Mange, som prøver at finde ind i Helligåndens fællessprog i deres liv.
Mange, der længes efter at møde hans kærlighed, som er så stærk, at den endda bringer lys i vor mørkeste nat.
Der er brug for nyt hjertemod i en verden af frygt og smålighed. Der er brug for
kærligheds og sandheds Ånd.
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
og fredage kl. 11.30
Torsdag den 27. august: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 28. august: Ulrich Vogel
Søndag den 30. august: Gudstjeneste i Västra Skrävlinge, Malmø
Søndag den 6. september: Lorna Andersen
Søndag den 13. september: Nikolaj Kjærby Johannsen, Husum
Onsdag den 16. september: Ulrich Vogel, kirkefrokost, kirkens fødselsdag
Søndag den 20. september: Ulrich Vogel
Torsdag den 24. september: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 25. september: Ulrich Vogel
Søndag den 27. september: Ulrich Vogel
Tirsdag den 29. september: koncert
Søndag den 4. oktober: Lorna Andersen
Tirsdag den 6. oktober: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 11. oktober: Ulrich Vogel
Onsdag den 14. oktober: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Søndag den 18. oktober: Corrie de Place
Tirsdag den 20. oktober: koncert
Søndag den 25. oktober: Ulrich Vogel
Torsdag den 29. oktober: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 30. oktober: Ulrich Vogel

Særlige gudstjenester og arrangementer
Søndag den 30. august: Gudstjeneste i Västra Skrävlinge, Malmø. Vi kører fra Tingbjerg
Kirke kl. 9.00. Det koster 50 kr. at deltage. Billet kan købes hos kirketjeneren.
Onsdag den 16. september: Tingbjerg Kirkes 26-års fødselsdag med ekstra lækkert
smørrebrød og lagkage.
Søndag den 11. oktober: Til høstgudstjenesten har vi tradition for at pynte kirken med
medbragte 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 stor gruppe her fra Tingbjerg en dejlig uges ferie i
Gilleleje. En af mødrene skrev bagefter: Vi har haft en uge med
masser af sol, sjov, ture sammen og individuelt... Vi har skiftet
lyden af arbejdsmaskiner, busser og biler ud med lyden af fuglekvidder og duften af skov,
strand, sand og hav... Børnene har nydt at kunne folde sig ud og lege og bade og bygge
sandslotte... Tak til vores søde præst Ulrich og til Tingbjerg Kirke....

September
Onsdag den 16. september
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste under medvirken af menighedskoret
Kl. 14.00 Royalt besøg præsenteret af Claus Hagen Petersen
Torsdag den 24. september
Kl. 17.00 Ulvetimen – familiemiddag
Kl. 18.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Fredag den 25. september
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, først og fremmest for friluftsfolket
Kl. 11.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Tirsdag den 29. september
Kl. 19.30 Koncert
Unge talenter spiller flot musik på kirkens flygel

Oktober
Tirsdag den 6. oktober
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Mød revyskuespiller Per Dahl
Onsdag den 14. oktober
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 Steffen Carl Nielsen viser lysbilleder om den gyldne by, Prag.
Tirsdag den 20. oktober
Kl. 19.30 Koncert med sopranen Elisabeth Dreisig og tenoren Jan Lund.
"Duetten på Pletten" er temaet for denne koncert.
Torsdag den 29. oktober
Kl. 17.00 Ulvetimen - familiemiddag
Kl. 18.30 Gudstjeneste med nadver og lystænding
Fredag den 30. oktober
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, først og fremmest for friluftsfolket
Kl. 11.30 Gudstjeneste med lystænding og nadver

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!

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og særlige lejligheder. Øvedagene er
onsdag d. 02. september
onsdag d. 09. september

onsdag d. 07. oktober
onsdag d. 21. oktober

onsdag d. 28. oktober

Kirkemiddag/kirkefrokoster
Det smager bedst i fællesskab. Derfor er der kirkemiddag for alle interesserede føl-gende
tirsdag: 6. 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 16. september og onsdag den 14. oktober, kl. 12.00. Prisen er 25 kr. for tre stykker
smørrebrød. Tilmeldingen sker hos kirketjeneren.

Nyt fra menighedsrådet
Det har været et turbulent år med mange forskellige udfordringer. I maj måned måtte vi
sige farvel til både vores kordegn Jørn Lund Rasmussen og til vores kirkeværge Anja
Brinch. Deres tid ved kirken blev noget kortere end håbet – alle gode ønsker er med dem
på deres videre færd. Kirkekontoret er siden blevet passet af Lillian Bjarkholm og som
kasserer har vi indtil videre fået kordegnen fra Korsvejskirken på Amager, Henning Nielsen.
Menighedsrådet har etableret et fast samarbejde med samfundstjenesten, som har
sendt nogle meget søde og dygtige folk ud til kirken – denne ordning er vi meget glade
for.
Desuden har menighedsrådet arbejdet en del med sognepræstens boligsituation og nu
fundet en god løsning.
Til september planlægger vi et menighedsrådsseminar på Bornholm, hvor vi skal diskutere kirkens fremtid. Planerne går i retning af en diakonikirke og det vil sige en koncentration om vor kirkes i forvejen store sociale arbejde.
Men uden menighed er der ingen fremtid af hverken den ene eller den anden art og derfor vores opfordring herfra: Bak op om Tingbjerg Kirke som din lokale kirke!
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

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.

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.

Lad dem lege i livstræets krone – et portræt af
Eva Bundgaard, kirkens menighedsrådsformand
Du har efterhånden været formand i et stykke tid. Der
har været meget at se til. Hvoran er det at være formand? ”Jeg havde ikke troet, at der var så meget.
Ofte føler jeg, at jeg står meget alene med opgaverne.
Jeg håber virkelig, at der kommer mere ro over tingene igen. Men er Tingbjerg Kirke ikke et godt sted? Jo,
bestemt. Men tingene kører altså ikke af sig selv. Heldigvis har vi et godt og engageret personale. I det hele
taget er vores kirke ikke som andre kirker: Præsten er
nærværende og taler til os, så vi forstår det. Hvori ser
du den største udfordring for vores kirke? ”At vi får lov
til at beholde den mange år endnu. At vi kan tilpasse
kirkens tilbud til den forandrede befolkningsstruktur.
Visionen om en diakonikirke er en rigtig god idé, synes
jeg.” Hvorfor det? ”Det betyder så meget med de
gode netværk. Det fasttømrede fællesskab omkring
kirken skal komme så mange forskellige til gode som muligt. Og hvis vi samtidigt kunne
slippe for noget af det administrative, ville det jo være pragtfuldt. Har du et motto for
vores kirke? ”Det har jeg: Lad dem lege i livstræets krone! For mig er kirken livsglæde og
overskud.

Konfirmation 2010
Tingbjerg Kirke inviterer alle interesserede unge, der efter sommerferien går i ottende
klasse til konfirmationsforberedelsen.
Konfirmationsdagen er Store Bededag, fredag den 30. april. (Er der et ønske om en
anden dag, kan der træffes individuelle løsninger efter behov.)
Konfirmationsforberedelsen: torsdage 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 navneattest med eller oplys cpr.nr.!

VEJVISER
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-12.00.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk,
Tingbjerg Kirkes Kontor
Lilian Grete Bjarkholm
Åbningstider: Tirsdag - fredag fra kl. 10.00-13.00
og tirsdage tillige fra kl. 15.00-18.00.
Indgang gennem bagindgangen fra Langhusvej.
Tlf./fax 38 60 06 64, e-mail: lgb@km.dk

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

Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 28 09 85,
e-mail: uvo@km.dk
Træffes fast på telefonen tirsdag kl. 17.00-18.00
samt på kontoret onsdag kl. 11.00-12.00,
torsdag og fredag kl. 10.00-11.00 samt efter aftale.

Redaktionsudvalg:
Ulrich Vogel, kontaktperson
Eva Bundgaard
Kirsten Helligsøe
Kjeld Svarre
Ole Finnesen

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