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”Tag jer derfor af hverandre, ligesom også Kristus
har taget sig af os, til Guds ære” (Rom.15,7)
Siden 1. september 2010 er Tingbjerg Kirke blevet til Diakonikirke. ”Diako- hvad for
noget?” er der mange, der har spurgt mig. Hvad betyder ordet diakoni egentlig? Det
er en gengivelse af det græske ord diakonia, der betyder tjeneste og dækker i det Nye
Testamente et meget bredt betydningsfelt. Mere specifikt betegner ordet omsorgen
for sultne, tørstige, fremmede, nøgne, syge og fængslede. Men allerede i det Gamle
Testamente var der en forståelse for, at helheden altid kun var så stærk som dens
svageste led, hvorfor der gentagne gange findes formaninger til omsorg for fremmede,
faderløse og enker. Begrundelsen for denne særlige omsorg findes først og fremmest
i erfaringen af Guds barmhjertighed og Jesu egen tjenergerning: ”Menneskesønnen er
ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for
mange.” (Mt.20,28)
I skrivende stund er det stadigvæk hvidt derude. Det er ikke så forfærdelig mange uger
siden, at vi har fejret jul. Hvid jul – det er normalt kun noget, vi drømmer om. I år har
vi haft så rigeligt med sne og har måttet indse, at drømmene ofte er meget bedre end
virkeligheden. For det er jo ikke synderlig praktisk med al den sne i vores moderne verden. Man kommer ikke så uhindret frem, som man er vant til og mange gamle kommer
ikke udenfor en dør af frygt for at falde.
Til gengæld har der muligvis været lidt bedre tid til at tænke over juleevangeliets særlige budskab til os. Gud, som vælger at blive menneske, men som netop gør det i en
stald i Betlehem langt fra projektørlyset. Den tjenende Gud, som ikke viger tilbage for
at dele menneskers allerringeste kår i skikkelse af et lille barn, Jesus. Det betyder i
øvrigt ”Gud hjælper”, ”Gud frelser”, når man oversætter navnet til dansk, hvormed det
er en hel programerklæring i sig selv. Som den korsfæstede deler Vorherre kår med os
og understreger, at vi aldrig er alene, mens han som den opstandne åbner en helt ny
virkelighed for os. Vores nød skal aldrig få det sidste ord i vort liv, fordi der findes en ny
herlighed hos Gud, som vi i glimt allerede kan få øje på her på jorden.
Når vi tager os af hverandre som Kristus har taget sig af os, åbnes døren til paradiset
allerede på klem. Det gælder om at videregive håbet til hinanden – også i håbløse
situationer.
”Tingbjerg Kirke har altid været en diakonikirke”, siger min gode veninde søster Annelise fra Diakonissestiftelsen. Måske er det derfor, så få har opdaget forskellen. Der bliver stadigvæk spist meget i vores kirke og der bliver drukket meget kaffe. Men gamle
netværk suppleres med nye netværk. I fællesskab er vi opfordret til at holde udkig efter
dem, der har brug for vores hjælp, i bydelen, i provstiet, i byen.
Skal man være hjælpeløs for at kunne være med i Diakonikirken?
”Husk på, hvordan I var fremmede i Ægypten” bliver israelitterne ofte formanet, når
de glemmer omsorgen for de fremmede. Vi, som føler os ovenpå, glemmer nok nogle
gange, at der også har været andre perioder i vort liv – og at der måske også kan komme dyk i fremtiden. Derfor er det så godt at vide, at kirken med sine netværk er som et
fristed. Et sted at være til og finde fred og ro – og hjælpe til, så endnu flere bliver del af
det fællesskab med den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus.
Med de bedste ønsker for en venlig vinter og en glædelig påske er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30, tirsdage kl. 19.30, onsdage kl. 13.00,
torsdage kl. 17.00, fredage kl. 11.30
Torsdag den 27. januar: Ulrich Vogel, familiemiddag
Tirsdag den 1. februar: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Søndag den 6.	februar: Ulrich Vogel/ Morten Miland – Diakoniens dag sammen
med Høje Gladsaxe Kirke
Onsdag den 16. februar: Asser Skude, kirkefrokost
Torsdag den 24. februar: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 25. februar: Ulrich Vogel
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Torsdag

den
den
den
den
den

6. marts: Ulrich Vogel, fastelavn
15. marts: Ulrich Vogel, kirkemiddag
23. marts: Ulrich Vogel, kirkefrokost
25. marts: Asser Skude
31. marts: Ulrich Vogel, familiemiddag

Søndag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Torsdag

den
den
den
den
den
den

3. april: Ulrich Vogel
8. april: Asser Skude
12. april: Lis Bisgaard, kirkemiddag
21. april, kl. 10.30: Ulrich Vogel
25. april: Ulrich Vogel, kirkefrokost
28. april: Ulrich Vogel, familiemiddag

Diakoniens dag
Søndag den 6. februar afholdes Diakoniens dag sammen med vores nye partnerskabskirke Haraldskirken i Høje Gladsaxe. Under overskriften ”Den skjulte skat” belyses glæderne
og udfordringerne ved at bo i en ”global landsby”. Der bydes på et let måltid mad.

Fastelavn i Tingbjerg Kirke
Søndag den 6. marts 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.

Gudstjenester på Hasselbo – tirsdage kl. 13.30
22. februar: Ulrich Vogel – 22. marts: Ulrich Vogel – 19. april: Ulrich Vogel.

Onsdagsklubben Kl. 14.00-15.30
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved fællesspisninger og særlige
lejligheder.
Øvedagene er flg. onsdage:
9. februar – 2. marts – 9. marts – 6. april – 13. april – 4. maj.

Februar
Tirsdag den 1. februar
Kl. 17.30 Kirkemiddag - Kl. 19.00 Menighedskor.
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver.
Kl. 20.30 ”Plus-alderen: Vi bliver jo bare ved”
– foredrag ved Monica Krogh Meyer.
Tirsdag den 8. februar
Kl. 19.30 Koncert med Sopran Radmila Rajic
og guitarist Mikkel Andersen.
Onsdag den 16. februar
Kl. 12.00 Kirkefrokost.
Kl. 13.00 Gudstjeneste.
Kl. 14.00 Svend Aage Madsen fortæller anekdoter fra sit liv
som DR fotograf – lige fra kongehuset til den fattige fisker.
Torsdag den 24. februar
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten.
Fredag den 25. februar – Tank op!
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, for friluftsfolket og andre interesserede.
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver.

Marts
Søndag den 6. marts – gratis fastelavnsarrangement
Kl. 10.30 Højmesse med kirkespil og lystænding.
Kl. 11.45 Tøndeslagning og præmiering af de bedst udklædt med præmier til de første tre i
kategorierne 1-6 år og 7-14 år. Frokostbuffet, fastelavnsboller, slik, sodavand
.
Tirsdag den 8. marts
Kl. 19.30 Koncert med unge talenter fra konservatoriet, som spiller på kirkens nye flygel.
Tirsdag den 15. marts
Kl. 17.30 Kirkemiddag - Kl. 19.00 Menighedskor.
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver.
Kl. 20.30 ”Lad latteren lette livet” – et alvorligt oplæg om latter ved konsulent for aflastningstjenesten i Samvirkende Menighedsplejer Nina Baum.
Onsdag den 23. marts
Kl. 12.00 Kirkefrokost - Kl. 13.00 Gudstjeneste.
Kl. 14.00 ”Stop Spild Af Mad!” – et foredrag ved forbrugerforeningens
stifter Selina Juul, der samtidig præsenterer sin nye kogebog.
Fredag den 25. marts – Tank op!
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, for friluftsfolket og andre interesserede.
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver.
Torsdag den 31. marts
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag med besøg af Betina Køster og
Bitten Petersen fra Samvirkende Menighedsplejer, tilmelding hos præsten.

April
Tirsdag den 5. april
Kl. 19.30 Koncert. Cantus Koret synger foråret ind med en buket af kirkelige og verdslige
sange til den milde årstid.
Fredag den 8. april – Tank op!
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver.
Derefter: Påskefrokost for friluftsfolket og andre interesserede, tilmelding hos kirketjeneren.
Tirsdag den 12. april
Kl. 17.30 Kirkemiddag.
Kl. 19.00 Menighedskor.
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver.
Kl. 20.30 ”Dansk sommerpræst i Norge” – Lis Bisgaard fortæller
om ligheder og forskelle mellem den danske og den norske kirke.
2. påskedag mandag den 25. april
Kl. 10.30 Højmesse under medvirken af menighedskoret.
Kl. 12.00 Kirkefrokost.
Torsdag den 28. april
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten.
		

Nyt fra menighedsplejen
Julepakkeuddelingen er atter en gang veloverstået og hele 64 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 adventslotteri ved menighedsplejens kasserer Bodil Feli
ciotti bød i år på ekstra mange gevinster, bl.a. de eftertragtede hjemmesko og sokker fra
kreativværkstedet, og indbragte atter et flot overskud. Det samme gælder for kreativværkstedets salg af juledekorationer.
Tak til alle hjælpere og frivillige samt til alle vores givere: Samvirkende Menighedsplejer,
Nordea, Radiometer, Tingbjerg Sociale Aktiviteter, Den Danske Diakonissestiftelse og købmand Bent fra Super Best.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel og kasserer Bodil Feliciotti

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet går i løbet af den nærmeste tid i gang med ansættelsen af en sognemedhjælper for yderligere at styrke aktiviteterne i Diakoniens hus. I denne sammenhæng en stor
tak til Ulrichs assistent Marianne Simonsen, der er en stor hjælp ved opbygningen af Diakoniens Hus. Yderligere medhjælp får Tingbjerg Kirke fremover ved sognepræst Asser Skude,
som vil holde en månedlig gudstjeneste i kirken samt afløse under ferie. Velkommen tilbage!
Menighedsrådet har fået anvisning om at tælle alle besøgende til kirkens forskellige aktiviteter, hvilket skulle være en yderligere tilskyndelse til at bakke op om kirken.
På mange gensyn i løbet af forårssæsonen 2011.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel
Næste menighedsrådsmøde: 26. januar kl.19.00.

Aktiviteter i Diakonikirken/ Diakoniens Hus
Diakoniens Hus fungerer som et ”mødested på tværs” – på længere sigt skal det gælde
for hele provstiet.
Aktuelt inviteres der til følgende aktiviteter:
Om tirsdagen mødes ”Præstens piger” fra klokken 13.00 til et kreativt værksted. Det
kræver ikke nogen særlig tilmelding, blot du har lyst til i fællesskab med andre at nørkle, sy,
strikke, male. Kun fantasien sætter grænser for, hvad timerne kan bruges til.
Sprogcaféen holder åbent tirsdage og fredage i tidsrummet fra klokken 13.00-15.00.
Her er der mulighed for over en kop kaffe eller te at få hjælp til at skrive nogle breve til
offentlige myndigheder eller blot få en lille sludder. På længere sigt påtænkes det at etablere
noget egentlig sprogundervisning.
Tøjkamret holder ligeledes åbent tirsdage og fredage fra klokken 13.00-15.00. Her kan
man for billige penge købe tøj, smykker og tilbehør.
Diakonikirken arbejder først og fremmest ud fra tanken om at skabe netværk omkring forskellige former for spisning. Hver onsdag hele året rundt afholdes formiddagskaffe mellem kl. 10.00 og 12.00, dertil kommer vores kirkemiddage for hele menigheden om tirsdagen, vores kirkefrokoster fortrinsvis for de ældre om onsdagen, Ulvetimen fortrinsvis for de
enlige med børn om torsdagen og fredagsbrunchen fortrinsvis for ”friluftsfolket”. Fortrinsvis betyder i denne sammenhæng, at alle er velkomne til alle kirkens arrangementer,
men at de foregår på de forskellige gruppers præmisser.
Har du lyst til at være med til et frivilligt stykke arbejde omkring disse projekter eller
har du andre ideer og forslag, er du velkommen til at henvende dig til koordinatoren
for Diakoniens Hus, sognepræst Ulrich Vogel 38 28 09 85.

Kirkebil
Enhver, der gerne vil til gudstjeneste, også om søndagen til nabokirkerne i Husum eller
Husumvold, 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.

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. 10.00-12.00.
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.

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

Deadline for næste nr.: 21. marts 2011
Forsidebillede: Glasmosaik – Den barmhjertige Samaritaner
Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk, Albertslund

