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Alle mine dage at være i Herrens hus, Sl.27,4
Det er altid noget helt særligt at træde ind i et kirkerum. Lugten, lyset, lydene –
uvilkårligt bliver man grebet af en helt egen stemning, navnlig når man har stedet
mere eller mindre for sig selv.
Det kan være landsbykirken med trappegavl, placeret på en bakketop. Det kan
være en af de store gotiske katedraler i syden. Det kan være barndommens kirke.
Måske øver organisten på sit orgel og man bliver fyldt af dets brusen. Eller der er
mulighed for at tænde et lys som udtryk for taknemlighed, bekymring eller blot
som en måde at forvisse sig om, at man stadigvæk er i live. I de gamle kirker går
man ofte hen over gamle gravplader. Det er underligt at tænke på de mange, der er
gået hen over disse gulve. Mennesker i såvel glæde som sorg og til skiftende tider,
man kan næsten se dem for sig i deres skiftende tøj og frisurer.
Ofte rynkes der på næsen af dem, der føler sig grebet af kirken gennem selve bygningen. Mange ser det som udtryk for den fjerne kirke, underforstået med at den
rigtige måde at opleve kirken på er at deltage i dens gudstjenester. For mig er det
ikke et spørgsmål om enten eller.
Kirkerummet som sådan signaliserer rummelighed. Som oftest er der højt til loftet
i mere end én forstand. Det er en væsentlig prædiken i sig selv. Uvilkårligt bliver
man del af et større fællesskab. Man mærker, hvordan det også gælder for en selv,
at ”slægt skal følges slægters gang”. Det kan være skræmmende og beroligende
på samme tid.
I hvert fald sætter det mit liv i et større perspektiv. Når bølgerne slår højest omkring
mig og mennesker og situationer er ved at tage livet af mig, er det en stor trøst at
vide, at netop alt har sin tid. Selv de største modstandere forenes engang – under
kirkegulvet, på kirkegården.
Men samtidig har jeg også brug for at opleve kirkerummet i brug til gudstjenesterne og opleve den menighed, der besøger det. Jeg sætter pris på mødet mellem levende mennesker. Er det en kirke, hvor musikken får lov til at fylde meget?
Hvordan er det med faste pladser og menighedens evne til at lukke nye ind? Føler
man sig velkommen som ny eller kræver det stor overvindelse?
Jeg har brug for, gang på gang at blive mindet om, hvordan Jesus omgikkes
folk. Hans forbavsende evne til fællesskab på tværs, finder jeg stadigvæk meget
inspirerende. Kirken er nemlig ikke nogen klub for de få udvalgte, men har altid
den opgave at møde livet og hinanden med åbne arme. Tænk blot på lignelsen om
den fortabte søn. Det er det budskab, som ikke blot jeg, men heller ikke verden
kan undvære. Det inspirerer fortsat kirken og mennesker til at gå nye veje, som for
eksempel ”Diakoniens Hus” her i Tingbjerg. Eller det gør, at vi føler os vel modtaget, når vi kommer ind i et kirkerum og mærker, hvordan historien tager hånd om
os og vi mødes af den levende Gud.
Med de bedste ønsker for en god påske og pinse er jeg
Jeres sognepræst Ulrich Vogel

Gudstjenester
Tidspunkter:
Søn- og Helligdage kl. 10.30, tirsdage kl. 19.30, torsdage kl. 17.00, fredage kl. 11.00
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag

den
den
den
den
den
den
den

11. maj:
13. maj:
10. maj:
20. maj:
25. maj:
26. maj:
31. maj:

Ulrich Vogel
Koncert, kl. 20.00
Ulrich Vogel, kirkemiddag
Ulrich Vogel, konfirmation
Ulrich Vogel, menighedsudflugt, kl. 10.00
Asser Skude, familiemiddag
Koncert

Søndag
Søndag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den

15. juni:
12. juni:
13. juni:
17. juni:
21. juni:
30. juni:

Ulrich Vogel
Ulrich Vogel
Fælles pinsegudstjeneste i Grundtvigs Kirke
Ulrich Vogel, kl. 19.00
Asser Skude, kirkemiddag
Ulrich Vogel, familiemiddag

Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

den
den
den
den
den

13. juli:
12. juli:
20. juli:
28. juli:
29. juli:

Lorna Andersen
Ulrich Vogel, kirkemiddag
Ulrich Vogel, kirkefrokost
Ulrich Vogel, familiemiddag
Ulrich Vogel

Gudstjenester på Hasselbo – tirsdage kl. 13.30
24. maj: Ulrich Vogel – 21. juni: Asser Skude – 26. juli: Ulrich Vogel

Særlige gudstjenester og arrangementer
Onsdag den 25. maj: Efter gudstjenesten kl. 10.00
inviteres der til en udflugt til Sverige med frokost i Helsingborg på Pålsjö Krog med udsigt til Kronborg, besøg
af bebyggelsen Jakriborg, opført i Hansestil og eftermiddagskaffe i Västra Skrävlinge.
Fredag den 17. juni: Åbent hus i ”Diakoniens Hus” med
fællesspisning, gudstjeneste, rundvisning m.m. Denne
dag modtager vi besøg fra Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

Kirkebil
Enhver, der gerne vil til gudstjeneste, det gælder også søndagsgudstjenesterne i vore nabokirker i Husum, Husumvold eller Høje Gladsaxe samt kirkens øvrige arrange-menter, 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.

Maj
Tirsdag den 3. maj
Kl. 20.00 Koncert med ”Cor Cantus”. Koret synger danske sommer- og kærlighedssange, samt filmperler fra
30’erne. Dirigent Ellen Hess Thaysen.
Tirsdag den 10. maj
Kl. 17.30 Kirkemiddag – Kl. 19.00
Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Kgl. Operasanger Tina Kiberg – ”Evig søgen efter balance”.
Onsdag den 25. maj
Kl. 10.00 Gudstjeneste
Derefter udflugt til Sverige med frokost i Helsingborg, besøg af Jakriborg og kaffedrikning i Västra
Skrävlinge. Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00.
Pris pr. deltager: 125,00.
Bindende tilmelding til kirketjeneren senest onsdag den 18. maj.
Torsdag den 26. maj
Kl. 17.00 Ulvetimen - gudstjeneste med lystænding. Bagefter familiemiddag
Tirsdag den 31. maj
Kl. 19.30 Koncert med Vor Frelser kirkes kor. Stor kormusik dirigeret af Lars Sømod.

Juni
2. pinsedag, mandag den 13. juni
Kl. 11.00 Fælles gudstjeneste for Bispebjerg-Brønshøj-Provsti i Grundtvigs Kirke med et efterfølgende traktement på plænen. Bestil kirkebil i god tid, hvis du ikke selv kan finde derud.
Fredag den 17. juni – Åbent hus i Diakoniens Hus
Kl. 18.00 Suppe og flûtes i menighedssalen med besøg fra Diakonissestiftelsen
Kl. 19.00 Gudstjeneste – Kl. 19.45 Rundvisning i Diakoniens Hus
Kl. 20.45 Kaffedrikning i menighedssalen
Tirsdag den 21. juni
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Nyt fra hjemløsepræsten Asser Skude
Torsdag den 30. juni
Kl. 17.00 Ulvetimen – gudstjeneste med
lystænding. Bagefter familiemiddag

Juli
Tirsdag den 12. juli
Kl. 17.30 Kirkemiddag – Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Danmark, nu blunder den lyse nat” – sommersange
Onsdag den 20. juli
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 Lysbilleder fra Italien ved Bruno Ringberg
Torsdag den 28. juli
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. 4. og 18. maj og 6. juli.
			

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 vil seks udvalgte familier plus fire frivillige tilbringe en fælles ferie i Karrebæksminde
sammen med bl.a. vores partnerskabskirke fra Høje Gladsaxe sogn. Opholdet betales af
Folkekirkens Feriefond under Samvirkende Menighedsplejer. Der er allerede blevet truffet
afgørelse om, hvem der kommer med.
Formand, sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet glæder sig over, hvor hurtigt det er lykkedes at etablere ”Diakoniens Hus”,
så det allerede nu opleves af mange som et godt mødested på tværs. I denne forbindelse er
det os en glæde at kunne byde velkommen til den nye projektmedarbejder ved kirken, Maja
Rydskov. Tag godt imod hende i såvel ”Diakoniens Hus” samt i det øvrige menighedsliv.
Samtidig en varm tak til Marianne Simonsen for en stor indsats ved opbygningen af huset.
Det har været en stor hjælp, som vi påskønner meget.
Endelig kan vi fortælle, at der sammen med Høje Gladsaxe arbejdes videre på initiativet ”De
globale landsbyer”. I denne sammenhæng vil initiativgruppen tage til venskabsmenigheden
i Västra Skrävlinge torsdag den 19. maj for at høre om det nystartede initiativ mellem kommunen og alle øvrige implicerede om et månedligt ”samverkan”.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

Konfirmation 2012
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 4. maj. Er der et
ønske om en anden dag, kan der træffes individuelle løsninger efter behov og aftale.
Konfirmationsforberedelsen finder sted om tirsdagen mellem kl. 15.30 og ca. 17.00.
Indskrivning kan foretages løbende til sognepræsten. Husk at oplyse Cpr. nr.!

Aktiviteter i Diakoniens Hus:
Diakoniens Hus fungerer som et ”mødested på tværs” – på længere sigt skal det være til
glæde 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. Caféen og tøjkamret ”Tørresnoren” har åbent til kl. 15.00.
– Om onsdagen inviteres der til formiddagskaffe
mellem kl.10.00 og 13.00, ”Tørresnoren” har ligeledes åbent i dette tidsrum.
– Om fredagen er der brunch fortrinsvis for ”friluftsfolket” fra kl. 10.00. Fortrinsvis betyder
i denne sammenhæng, at alle er velkomne, men at arrangemen-tet foregår på målgruppens særlige præmisser. Caféen og ”Tørresnoren” holder åbent til kl. 13.00.
– Om lørdagen er der cafédag med noget let at spise og mulighed for at handle i ”Tørresnoren”. Åbningstiden er fra klokken 11.00-13.00.
Desuden tilbydes der sprogundervisning efter aftale, rådgivning og mulighed for at deltage
i kirkens familiearbejde igennem ”Ulvetimen” med dens månedlige, gratis spisninger. Fra 1.
maj varetages den daglige drift foruden en stab af frivillige af vores nye projektmedarbejder
Maja Rydskov, vores faste lørdagsmedarbejder Mette Fredholm og sognepræsten.
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.

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.: 17. juni 2011
Forsidebillede: Forårsbebuder
Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk, Albertslund

