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De uventede møder
Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for
noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette
sted – ofte uden at man har regnet med det. Derfor er det en af Bibelens
grundanliggender, at vi ikke skal gro fast i vores egen vanetænkning. Tag
blot langfredag! Gud viser sig netop der, hvor det ser allermest mørkt ud.
Derfor gælder det om at flytte på sig, mentalt, men også i bogstavelig forstand. Og heller ikke være så bange for, at livet befinder sig udenfor rampelyset.
Det er ganske interessant, fordi vi ellers meget ofte finder styrke i de
nære ting: Familie eller venner. Det er dem, vi tyr til, når vi ikke længere
kan selv. Vi nyder, når de stiller op for os og giver os denne uvurderlige
fornemmelse af tryghed, som ingen af os kan undvære. Men somme tider
bliver nærheden til en hæmsko, når vores nærmeste slet ikke ved, hvad
de skal stille op med os, fordi de bliver usikre over vores forvirring og
dårligdomme. Det kan man føle sig skuffet over. Men man kan også vende det rundt, så det får en til at få øjnene op for de uventede møder. For
det er jo ligeså meget også der, at livet udvikles og formes.
Den uventede samtale med en helt fremmed i toget. Eller de mange kontakter, der dukker op i forbindelse med en krise. Det oplevede jeg selv,
mens jeg var sygemeldt i efteråret. Lige pludselig dukkede der mennesker op, der havde fundet min mailadresse på nettet og meldte sig på
banen, fordi de engang havde fået et godt indtryk af mig. Andre oplever
det i forbindelse med dødsfald: En, der har set en dødsannonce i avisen
og nu henvender sig til for eksempel enken for at give udtryk for, hvor
meget lige netop dette menneske har betydet for ham.
De uventede møder er som at blive taget ved hånden, når man allermest
har brug for det. Man bliver set i sin skrøbelighed – og hjulpet ud af den.
Sådan skal det også være i mødet med den korsfæstede og opstandne.
At vi lader os tage med af den udvikling, der går fra døden til livet – og
mærker livet på ny hvor det end udspiller sig: ”Se, hvor stor en kærlighed
Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det!”
Med de bedste ønsker for en god påske og pinse er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel
PS.: Jeg har fået tildelt studieorlov og træffes således ikke mellem 1.3. og
1.6. I denne tid varetages embedet af sognepræst Asser Skude. Tag godt
imod ham og glæd Jer til de uventede møder med ham.
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Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30, tirsdage kl. 19.30, torsdage kl. 17.00, fredage kl. 11.30
Tirsdag den 2. marts: Asser Skude, kirkemiddag
Søndag den 7. marts: Asser Skude
Onsdag den 10. marts: Asser Skude, kirkefrokost
Søndag den 14. marts: Lorna Andersen
Tirsdag den 16. marts: koncert
Søndag den 21. marts: Asser Skude
Torsdag den 25. marts: Corrie de Place, familiemiddag
Fredag den 26. marts: Asser Skude
Søndag den 28. marts: Asser Skude
Torsdag den 1. april, kl. 19.30: Asser Skude
Fredag den 2. april: Asser Skude
Søndag den 4. april: Asser Skude
Mandag den 5. april: Asser Skude, kirkefrokost
Søndag den 11. april: Asser Skude
Tirsdag den 13. april: Asser Skude, kirkemiddag
Søndag den 18. april: Asser Skude
Onsdag den 21. april: Asser Skude, kirkefrokost
Søndag den 25. april: Lorna Andersen
Torsdag den 29. april: Asser Skude, familiemiddag
Fredag den 30. april: Asser Skude
Søndag den 2. maj: Asser Skude
Tirsdag den 4. maj: Asser Skude, kirkemiddag
Søndag den 9. maj: Asser Skude
Torsdag den 13. maj: Asser Skude, menighedsudflugt
Søndag den 16. maj: Lorna Andersen
Tirsdag den 18. maj: koncert
Søndag den 23. maj: Asser Skude
Mandag den 24. maj: fællesgudstjeneste i Grundtvigs Kirke kl. 11.00
Torsdag den 27. maj: Asser Skude, familiemiddag
Fredag den 28. maj: Asser Skude
Søndag den 30. maj: Asser Skude
Søndag den 6. juni: Bettina Birk Jensen
Søndag den 13. juni: Corrie de Place
Søndag den 20. juni: Ulrich Vogel
Tirsdag den 22. juni: koncert
Torsdag den 24. juni: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 27. juni: Ulrich Vogel
Søndag den 4. juli: Ulrich Vogel
Søndag den 11. juli: Lorna Andersen
Søndag den 18. juli: Ulrich Vogel
Søndag den 25. juli: Ulrich Vogel
Søndag den 1. august: Lorna Andersen
Søndag den 8. august: Corrie de Place
Søndag den 15. august: Mette Høgenhaven
Søndag den 22. august: Asser Skude
Søndag den 29. august: Asser Skude
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Marts
Tirsdag den 2. marts
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Vær ordets gørere!” - sognepræst Asser Skude fortæller om
sit virke blandt hjemløse
Onsdag den 10. marts
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 Efterkommere af danske slaver – et foredrag
ved Alex Frank Larsen
Tirsdag den 16. marts
Kl. 19.30 Koncert med kirkens kor og organist
Torsdag den 25. marts
Kl. 17.00 Ulvetimen - gudstjeneste med lystænding. Bagefter familiemiddag

April
2. påskedag mandag den 5. april
Kl. 10.30 Højmesse under medvirken af menighedskoret
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Tirsdag den 13. april
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Vi synger foråret ind!” - Hyggeligt samvær med masser af musik
Onsdag den 21. april
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Dansk Vestindien – idé og virkelighed
fjernt fra Danmark” ved Jan Jessen
Torsdag den 30. april
Kl. 17.00 Ulvetimen - gudstjeneste med lystænding. Bagefter familiemiddag

Maj
Tirsdag den 4. maj
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Et blik i Daells Varehus’ kataloger” ved Marlene Voigt
Torsdag den 13. maj
Menighedsudflugt med MS Sagafjord på Roskilde Fjord – 2 timers
sejlads med lækker frokost ombord. Pris pr. deltager: 125,- Bindende tilmelding til kirketjeneren senest søndag den 9. maj.
Tirsdag den 18. maj
Kl. 19.30 Koncert ved Yuzuru Hiranaka, orgel og Jes Gram, obo,
der spiller barokmusik

NR. 94_2010:NR. 74 - 2005

23/02/10

9:38

Side 5

Mandag den 24. maj
Kl. 11.00 - 2. pinsedag holder provstiet fælles gudstjeneste i Grundtvigs Kirke med et
efterfølgende traktement på plænen samt musikalsk underholdning. Bestil kirkebil i god
tid, hvis du ikke selv kan finde derud.

Juni
Tirsdag den 22. juni
Kl. 19.30 Koncert ved kammerkoret ”Musica”, der
underholder med sommermusik
Torsdag den 24. juni
Kl. 17.00 Ulvetimen - gudstjeneste med lystænding.
Bagefter familiemiddag

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved kirkemiddage og særlige
lejligheder. Øvedagene er onsdag d. 24. og 31. marts samt den 28. april.

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!

Nyt fra menighedsplejen
I uge 27 kommer seks udvalgte familier plus fire frivillige til at tilbringe en fælles ferie i
Gilleleje sammen med en ligeså stor gruppe fra Høje Gladsaxe sogn. Opholdet betales af
Folkekirkens Feriefond under Samvirkende Menighedsplejer. Der er allerede blevet truffet
afgørelse om, hvem det er, der kommer med.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet er i skrivende stund meget optaget af planerne om etableringen af en
diakonikirke. Det er tanken, at Tingbjerg kirke yderligere vil specialisere sig på de mange
forskellige netværkstilbud i forbindelse med vores hverdagsgudstjenester. Til gengæld vil
det traditionelle gudstjenesteudbud fra 1. september blive reduceret, så der fremover
kun er en højmesse om måneden samt naturligvis omkring kirkens højtider. Det er
meningen, at Tingbjerg Kirke på lidt længere sigt vil påtage sig mere overordnede diakonale opgaver for bydelen og provstiet, heriblandt også på integrations-området. Samtidig satses der på længere sigt på at gå sammen med nabokirkerne i en større enhed,
denne proces er dog kun lige først begyndt. For os i menighedsrådet er det dog fortsat
allervigtigst, at så mange som muligt bakker op omkring deres kirke, også under
præstens orlovsperiode.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

Kælderfolket
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.
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”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere!” –
et portræt af Asser Skude, vikar for Ulrich Vogel
Asser Skude, indtil for nylig præst i Kapernaumskirken, kandidat til bispevalget i København og kendt
ildsjæl for hjemløsearbejdet, skal de næste tre måneder være vikar for sognepræst Ulrich Vogel under dennes studieorlov. Hvad har du lagt vægt på i dit hidtidige arbejde? For mig betyder det rigtig meget at møde
mennesker i gode og dårlige stunder og dele mit håb
med dem. I denne sammenhæng er troværdighed et
vigtigt stikord for mig. Du er blevet ret kendt for dit
hjemløsearbejde. Hvorfor netop denne gruppe? Jeg er
meget optaget af storbyens liv. I årevis har jeg været
medlem af forskellige arbejdsgrupper omkring diakoni
og byudvikling. Men det var først og fremmest en studietur til New York og den omstændighed, at der
åbnedes et hjemløsehus i mit sogn, der fik mig i
arbejdstøjet. Hvad giver arbejdet med de hjemløse
dig? Det er en helt særlig gruppe. Folk er så søde og
taknemlige og så er mange af dem meget religiøse og har sans for ritualernes betydning.
Hvad forventer du dig af dit arbejde i Tingbjerg? Det er dejligt at komme til et velfungerende sogn, hvor der er en menighed, der bakker op om deres kirke. Har du et motto for
dit arbejde? Vær ordets gørere, ikke blot deres hørere!

Konfirmation 2011
Tingbjerg Kirke inviterer alle interesserede unge, der efter sommerferien går i ottende
klasse til konfirmationsforberedelsen (individuelle undtagelser er dog mulige).
Konfirmationsdagen er som udgangspunkt Store Bededag, fredag den 20. maj. Er der et
ønske om en anden dag, kan der træffes individuelle løsninger efter behov og aftale.
Konfirmationsforberedelsen finder sted om torsdagen mellem klokken 16.00 og ca.
17.30. Desuden tilbydes traditionen tro en eller to lejrophold.
Indskrivning kan foretages løbende til sognepræsten. Husk at oplyse 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
Kordegn Henrik Christian Sarauw
Åbningstider: Tirsdag - fredag fra kl. 10.00-13.00
og tirsdage tillige fra kl. 15.00-18.00.
Indgang gennem hovedindgangen.
Tlf./fax 38 60 06 64, e-mail: hks@km.dk
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.
I perioden 1.3 - 31.5:
(Asser Skude træffes på 24 65 20 11, e-mail:
assk@km.dk) Træffetid som Ulrik Vogel.
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
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