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”Et liv i broget sammenhæng”
September – det er den tid på året, der er præget af en særlig mæthed. Den dybblå himmel. Georginer og asters i stærke farver. Frugttræernes bugnende fylde.
Som om sommeren en sidste gang prøver at trække på alle registre.
Men nedenunder fornemmer man det andet: Efterårets særlige form for vemod. En
påmindelse om, at tiden bare går og ikke spørger os, om vi er rede til at følge med.
Sådan føltes det jo allerede, da vi igen skulle pakke vore kufferter for at vende
hjemad efter en velfortjent ferie. Livet på feriestedet fortsatte helt ufortrødent med
sin særlige rytme og uden at være synderlig påvirket af vort besøg, parat til at gå
videre til næste gæst førend vi overhovedet havde vendt det ryggen.
Som altid kommer efteråret alt for tidligt, selvom det foreløbigt kun gør sig bemærket gennem køligere morgener og tidlige aftener.
”Blot et par gode år endnu!” – det er ikke alene det gamle menneske, der håber
det for sit liv, men os alle sammen. Det ville være rart med en ekstra frist – lidt mere
af det gode endnu, lidt mere sommer og sol, for det kan man jo aldrig få nok af.
Fylde og vemod – ejendommeligt, at de så ofte følges ad, måske allermest for at
lære os taknemlighed. Ofte går den hånd i hånd med et meditativt element i vort
liv. Det er ikke nemt i en tid, hvor mails fyger om ørerne på en og ingenting kan
vente længere end højest en dag. Det føles som ren luksus og i nogles øjne måske
som rent tidsspilde blot at sidde et par minutter i egne tanker hver dag – måske
på en bænk med et smukt vue over naturen. Eller tænde et stearinlys og se i dets
ﬂamme. Ofte er det de gamle, der er bedst til at huske på det, nok også fordi deres
liv nu alligevel ikke længere tillader en hurtigere gangart. På et tidspunkt må man
blive klogere. For dybest set er det et spørgsmål om at evne at leve – her og nu –
og at suge til sig – af oplevelser, af farver, af varme, af gode møder.
Tingbjerg Kirke slår op på et nyt kapitel i sin historie. Fra 1. september er den
Diakonikirke, foreløbigt for en forsøgsperiode på 2 år. Det betyder, at det kirkeligt
sociale arbejde fremover kommer til at fylde endnu mere i kirkens daglige liv. Der er
planer om en madbørs, et tøjkammer, en sprogcafé, husrum til kristne indvandrermenigheder og meget andet. En del af aktiviteterne vil blive placeret i den tidligere
præstebolig på Langhusvej 3, der fremover vil fungere som ”Diakoniens hus”.
Som man kan se i gudstjenesteoversigten betyder det til gengæld færre højmesser
fremover. Det er vemodigt at tænke på for alle os, der igennem årene har kunnet
hente kraft i lige netop denne gudstjenesteform forbundet med det gode samvær
på en dag, som ellers stadigvæk opleves længere end mange andre.
Men stadigvæk vil der være mulighed for at samles om ”ordet og bordet”, som
N.F.S. Grundtvig har udtrykt det, mindst en gang om ugen. Samtidig er det vores
forventning, at endnu ﬂere vil kunne ﬁnde ind i det gode fællesskab omkring vores
kirke. Rammerne kan forandre sig gennem årene, opgaven derimod er og forbliver
den samme: At lade ”Helligilden brede sig, så vi får mod at bære vor klode som
en blomstereng, et liv i broget sammenhæng” – fordi vi bæres af Ham, der siger
om sig selv: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tunge af byrder og jeg vil give
Jer hvile.”
Med de bedste ønsker for vores kirke og for en god sensommer er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjeneste
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30, tirsdage kl. 19.30, onsdage kl. 13.00,
torsdage kl. 17.00, fredage kl.11.00
Søndag den 5. september: Ulrich Vogel, indvielsen af Diakonikirken
Tirsdag den 7. september: Gospelkoncert
Tirsdag den 14. september: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Onsdag den 22. september: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Fredag den 24. september: Ulrich Vogel, fredagsbrunch
Torsdag den 30. september: Ulrich Vogel, familiemiddag
Søndag den 3. oktober: Ulrich Vogel, høstgudstjeneste
Tirsdag den 5. oktober: koncert
Tirsdag den 12. oktober: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Onsdag den 20. oktober: Ulrich Vogel, kirkefrokost
Torsdag den 28. oktober: Ulrich Vogel, familiemiddag

Særlige gudstjenester og arrangementer
Søndag den 5. september: Tingbjerg Kirkes 27-års fødselsdag og indvielsen af
Tingbjerg Kirke som Diakonikirke med festgudstjeneste, grillbuffet, besøg af vores
svenske venner fra Västra Skrävlinge og meget andet godt.
Søndag den 3. 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.

Gudstjenester på Hasselbo
Tirsdag den 28. september og tirsdag den 26. oktober klokken 14.00.

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 på syv familier her fra Tingbjerg en dejlig uges ferie i Gilleleje sammen
med andre familier fra Utterslev og Høje Gladsaxe. I en uge at være langt væk fra
Tingbjergs uro, er en lise for sjælen for alle deltagere, der egentlig kun havde en
ting at klage over: Ferien burde have været på mindst 10 dage. Der er en anden
tryghed, fordi det er børnevenligt og der er noget at tage sig til. Hjemme i Tingbjerg
er det mere råt. Der er jeg nødt til at være mere på vagt og må gå med børnene
ud. Her er der trygt, og mine børn kender de voksne, som er med”, udtalte en af
mødrene til Kristeligt Dagblad, der kiggede forbi en dag.

September
Tirsdag den 7. september - Koncert
Kl. 19.30 Gospelkoncert med ”Århus Gospel Kvartet”.
Kom og hør nyere gospelsange og gamle kendinge
som f.eks. Oh Happy Day og Amazing Grace.
Tirsdag den 14. september - Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”En utrolig historie” - Forfatter Iris Garnov fortæller om sin
barndom i små, men kærlige kår
Onsdag den 22. september - Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste under medvirken af
menighedskoret
Kl. 14.00 En rundrejse i den nordvestlige del af
Pakistan fortalt ved hjælp af lysbilleder af Viggo Buje
Christensen
Fredag den 24. september – Tank op
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, for friluftsfolket og andre interesserede
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Torsdag den 30. september - Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Familiemiddag med gæster fra Utterslev og Høje Gladsaxe

Oktober
Tirsdag den 5. oktober - Koncert
Kl. 19.30 Koncert med ”Concert Pastoral”, bestående af
Bolette Roed, blokﬂøjte og Poul Høxbro, ﬂøjte og tromme
Tirsdag den 12. oktober - Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Et andet liv” – en gribende fortælling om
livet som ædru alkoholiker og sine oplevelser ud i
alkoholismen som ung ved Allan Olsen
Onsdag den 20. oktober - Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste under medvirken af menighedskoret
Kl. 14.00 Forfatter og præst Elisabeth Lyneborg fortæller om ”Den glemte heltinde” – en gribende historie om folkedrabet i Armenien
Torsdag den 28. oktober - Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med nadver og lystænding
Bagefter: Familiemiddag

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30.
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og
særlige lejligheder. Øvedagene er
onsdag d. 08. september
onsdag d. 29. september

onsdag d. 06. oktober

Spisninger i Tingbjerg Kirke
Det sociale liv i Tingbjerg Kirke har altid centreret sig omkring spisningerne og
gudstjenesterne. Sådan vil det også være fremover. Der er kirkemiddag for alle
interesserede følgende tirsdage: 14. september og 12. 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. Der er kirkefrokost onsdag den 22. september og
onsdag den 20. oktober, kl.12.00. Prisen er 25 kr for tre stykker smørrebrød. Tilmeldingen sker hos kirketjeneren. Fredagsbrunchen er gratis og helt uden tilmelding,
til familiemiddagene modtager sognepræsten tilmeldingerne.

Nyt fra menighedsrådet
Det er med stor glæde, at Tingbjerg Kirkes menighedsråd kan indvie kirken som
Dia-konikirke den 5. september. Det kirkeligt sociale arbejde har altid rangeret
højt i Tingbjerg Kirkes historie, men vil fremover yderligere kunne blive styrket ved
at frigøre tid og energi til nye tiltag ved ikke længere at tilbyde højmesse hver
søndag. Til gengæld vil hverdagsgudstjenesterne fremover ﬁnde sted hele året
rundt. Samtidig vil den tidligere præstebolig på Langhusvej 3 blive til Diakoniens
hus og efterhånden blive fyldt med liv. Det er ideen om en madbørs, et tøjkammer,
børnekantine og/eller en sprogcafé samt mulighed for at tilbyde andre grupper indenfor, for eksempel Anonyme Alkoholikere, spejderne og indvandrermenigheder.
Endnu står huset tomt og vi glæder os, på ny at kunne fylde det med liv.
På længere sigt skal Tingbjerg Kirke blive diakonikirke for hele provstiet og har
allerede nu et godt samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og Stiftsudvalg for Diakoni i Københavns Stift samt Samuelskirken.
Ligeledes er det længere frem i tiden perspektivet, at de tre Husumsogne skal
danne en enhed.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

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!

Fredagsbrunch
”Er der noget i kirken?” spørger folk, når man er på vej ned til Super Best.
Fredagsbrunchen er blevet populær – ikke blot blandt friluftsfolket. Efter en længere sommerferie går vi igen i gang fredag den 10.9, hvorefter brunchen tilbydes
hver 14. dag.

Et liv i broget sammenhæng – et portræt af
Siw Sigurdsson, menighedsrådets næstformand
Siw tager man aldrig fejl af. Hun er vant til at være et
naturligt midtpunkt og på lang afstand kan man høre
hendes karakteristiske, fornøjede stemme.
Hvad har fået dig til at stille op til menighedsrådet? Efter
at jeg begyndte at komme i kirken og i Ulvetimen, ﬁk jeg
lyst til at stille op for at gøre en forskel – jeg synes, at vi
har en god kirke, hvor der sker meget.
Hvad interesser du dig for ved det kirkelige liv? Tingene
skal fungere i samklang med de traditioner på stedet.
Navnlig tanken om Diakonikirken, som vi i fællesskab har
udviklet i menighedsrådet, rummer mange muligheder.
Hvad er det særlige ved Diakonikirken? Gennem det
sociale arbejde ved kirken er der mulighed for, at endnu
ﬂere oplever kirken som deres.
Er der nogen af de påtænkte aktiviteter, du selv kunne tænke dig at gå ind i? Genbrugsafdelingen, madbørsen, der er rigtig mange spændende udfordringer, som
jeg har lyst til.
Har du et motto for vores kirke? Et liv i broget sammenhæng - der skal være plads
til det hele.

Konﬁrmation 2011
Tingbjerg Kirke inviterer alle interesserede unge, der efter sommerferien går i ottende klasse til konﬁrmationsforberedelsen (individuelle hensyn er mulige).
Konﬁrmationsdagen er som udgangspunkt Store Bededag, fredag den 20. maj
2011. 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 fødselsattest 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
Kordegn Henrik Kristian Sarauw
Åbningstider: Tirsdag - fredag fra kl. 10.00-13.00
og tirsdage tillige fra kl. 16.00-18.00.
Indgang gennem hovedindgangen.
Tlf./fax 38 60 06 64, e-mail: hksa@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.
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Ulrich Vogel, kontaktperson
Eva Bundgaard
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Kjeld Svarre
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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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