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”Alt har sin tid, for alt under himlen er der et
tidspunkt” (Præd. 3,1)
Sommertid, ferietid. Tid til at slappe af eller tanke op. Lange rejser til fjerne destinationer eller lune aftener på altanen. Det frie liv i kolonihavehuset. Det er som
om alting skifter gear. Der er ikke helt så mange biler på vejene. I den indre by er
der endnu flere turister end resten af året. På varme dage ligner vore nærmeste
strande et fluepapir. Og hver især har vi nogle traditioner, der hører sommeren til.
En tur i Tivoli eller på Bakken. Hjemmelavet hyldeblomstsaft eller kolde bajere.
Grillmad. En cigaret i sommernatten med blik på stjernehimlen. Her i kirken har det
snart været en god tradition, at en del familier fra Tingbjerg har haft mulighed for
at tage på ferie med deres præst og nogle dygtige frivillige. Et pusterum i en ellers
ofte meget anspændt hverdag – ikke mindst økonomisk. En chance for at opleve
sig selv i et andet lys – sommerens varme lys, der lader os se muligheder, hvor vi
normalt kun ser begrænsninger. En god oplevelse og en vigtig oplevelse. Vort liv
har brug for disse gearskift.
”Alt har sin tid” – vi glemmer det så ofte, når vi er på. I det hele taget er det så ejendommeligt at tænke på, hvor skævt tiden er fordelt. Nogle kunne godt ønske sig
at dagen havde seksogtredive timer for at de kunne nå det hele, mens andre ville
være glade for at kunne nøjes med tolv, fordi timerne i forvejen snegler sig af sted.
”Jeg har brug for at have noget at stå op til” siger den, der ikke har del i en fast
hverdag, mens vi andre, i hvert fald for en periode, ville ønske os at have et større
råderum over vores tid og derfor nyder det ekstra meget, når det er tid til en ferie.
Tænk, hvis man kunne bytte tid indbyrdes!
Men i virkeligheden er det måske lige netop det, der er pointen. Ved at være noget
for andre som Kristus var imod os, deles vi netop om den tid, vi har til rådighed og
gør, at den føles anderledes værdifuld. Det gælder om ikke at gå i stå – hverken
i at have for meget tid eller for lidt. Og det gælder om at indbygge gearskiftene i
sit liv, også mentalt og åndeligt. Der er ikke altid tid eller råd til en stor rejse, men
der er altid mulighed for nogle minutter for sig selv, hvordan hverdagen end ellers
ser ud. Et bibelvers, en bøn, et tændt lys, en salme, et smukt stykke musik eller
blot det at sidde og se ud over naturen – der er mange måder at bruge disse gode
minutter på. Det vigtige er at vi konfronterer os med spørgsmålet om, hvordan vi
vil bruge vores tid, så længe vi har den. Prioriterer vi rigtigt eller er der også her
brug for et gearskifte?
”Gamle skal se syner, jeres unge skal se syner”, står der et sted hos profeten Joel.
Det er så smuk en sætning. Fremtiden er ikke et lukket land, blot fordi kroppen oftere og oftere melder sig med små skavanker. Der er så meget, man stadigvæk kan
nå endnu – og vigtigst af alt: verden er ung og skøn endnu og man har mulighed
for at løfte sin del af opgaven. Der er stadigvæk kraft i kristendommen. Vi skal ikke
være bange for visionerne og livet og tiden skal ikke blot krydses af. Men igennem
en nænsom omgang med naturen, et fredeligt samliv med hinanden, hvor der er
frihed til forskellighed og et ønske om at stå inde for hinanden med en rummelig
ansvarlighed, er vi med til at leve noget af det, der hører til kristendommens inderste væsen: at alt har sin tid, men at Guds kærlighed varer i evighed.
Med de bedste ønsker for vores kirke og 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. 17.00,
fredage kl.11.00
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

den
den
den
den

7.
16.
24.
25.

august:
august:
august:
august:

Asser Skude
Asser Skude, kirkemiddag
Asser Skude, kirkefrokost
Asser Skude, familiemiddag

Søndag den 4. september: Ulrich Vogel, kirkens fødselsdag
Søndag den 11. september:	Ann Aldén, Ulrich Vogel, gudstjeneste i Västra Skrävlinge,
Malmö
Tirsdag den 13. september: Ulrich Vogel, kirkemiddag
Onsdag den 21. september: Poul Joachim Stender, kirkefrokost
Torsdag den 29. september: Ulrich Vogel, familiemiddag
Fredag den 30. september: Ulrich Vogel
Søndag den 2. oktober:	Morten Miland og Ulrich Vogel, fælles høstgudstjeneste i
Haraldskirken
Tirsdag den 11. oktober:
Ulrich Vogel., kirkemiddag
Onsdag den 19. oktober:
Ulrich Vogel, kirkefrokost
Torsdag den 27. oktober:
Ulrich Vogel, familiemiddag

Gudstjenester på Hasselbo – tirsdage kl. 13.30
23. august.: Asser Skude – 20. september: Ulrich Vogel – 25. oktober: Ulrich Vogel

Særlige gudstjenester og arrangementer
Søndag den 4. september: Tingbjerg Kirkes 28-års fødselsdag med udvidet kirkefrokost
efter højmessen. Endvidere holdes der åbent hus i ”Diakoniens Hus” med gratis hesteridning for børnene og musikalsk underholdning på kirkepladsen med Nettobanden ved
Robert Hansson, trompet, Frans Sjöström, bassaxofon og sopransaxofon, Ole Olsen, kontrabass og klarinet og Michael Bøving, banjo, guitar og sang. Vi slutter af med et kagebord.
Søndag den 11. september: Venskabsmenighedssøndag i Västra Skrävlinge. Vi kører fra
kirken kl. 9.30. Gudstjeneste i Västra Skrävlinge kl. 11.00. Bagefter kirkefrokost og hyggeligt samvær i menighedslokalerne. Tilmelding hos kirketjeneren senest tirsdagen før. Turen
koster et frivilligt bidrag på 50,- kr.
Søndag den 2. oktober: Fælles høstgudstjeneste i Haraldskirken. Bestil kirkebil på kirkekontoret i god tid, hvis du har brug for transport.

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

August
Tirsdag den 16. august - Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Kaffe
Onsdag den 24. august - Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Historien om det gamle København” ved Allan Mylius
Thomsen
Torsdag den 25. august - Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Familiemiddag

September
Onsdag den 7. september - Koncert
Kl. 19.30 ”Koncert med to unge talenter” bestående af Peter Navarro-Alonso på
saxofon og pianisten Arne Jørgen Fæø.
Tirsdag den 13. september - Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.00 Menighedskor
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 ”Ord til livet” – en aften med præst på Diakonissestiftelsens Hospice Marianne Bønnelykke

Onsdag den 21. september – Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Poul Joachim Stender
Kl. 14.00 Foredrag ved sognepræst Poul Joachim
Stender: Gud, sex og mad
Torsdag den 29. september – Ulvetimen
Kl. 17.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver
Bagefter: Familiemiddag
Fredag den 30. september – Tank op
Kl. 10.00 Fredagsbrunch, for ”friluftsfolket” og andre interesserede
Kl. 11.00 Gudstjeneste med lystænding og nadver

Oktober
Tirsdag den 4. oktober – Koncert
Kl. 19.30 Koncert med organisterne Tina Godiksen og Ole Finnesen. Sammen spiller de
bl.a. bryllupsmusik for 2 organister og et orgel.
Tirsdag den 11. oktober – Kirkemiddag
Kl. 17.30 Kirkemiddag
Kl. 19.30 Gudstjeneste med nadver
Kl. 20.30 Billedkunstner Eva Tworek fortæller om sine farvestrålende malerier. Kom og lad dig inspirere!
Onsdag den 19. oktober
– Kirkefrokost
Kl. 12.00 Kirkefrokost
Kl. 13.00 Gudstjeneste
Kl. 14.00 ”Mit Island” – Steen Lindholm fortæller om sine
rejser til Island i bil, på hesteryg og på vandringer
Torsdag den 27. 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 den 10. og 31. august, den 7. og 28. september samt den
5. og 26. oktober.

Nyt fra menighedsrådet
Tingbjerg Kirkes menighedsråd er stolt af, at Diakoniens Hus sammen med seks øvrige initiativer blandt 169 foreslåede er blevet indstillet til Kristeligt Dagblads initiativpris. Vi nåede
at få en tredje plads i læserafstemningen. Det er en fin anerkendelse af det igangværende
arbejde, der forhåbentlig kan være med til at fremtidssikre kirken. I denne forbindelse vil der
på ny blive afholdt et fremtidsseminar for menighedsrådet og personale først i september.
Det er med stor glæde, at vi første maj kunne byde Maja Rydskov velkommen som vores
nye medarbejder i ”Diakoniens Hus”.
Formand Eva Bundgaard og sognepræst Ulrich Vogel

Konfirmation 2012
Tingbjerg Kirke inviterer alle interesserede unge, der efter sommerferien går i ottende klasse til konfirmationsforberedelse (individuelle hensyn er mulige).
Konfirmationsdagen er som udgangspunkt Store Bededag, fredag den 4. maj 2012. Er
der et ønske om en anden dag, kan der træffes individuelle løsninger efter behov.
Konfirmationsforberedelsen: tirsdage mellem klokken 15.30 og 17.00.
Desuden tilbydes efter aftale en lejrtur.
Indskrivning kan foretages løbende til sognepræsten. Husk at tage dåbs- eller fødsels
attest med eller oplys 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 eller f.eks. male – kun fantasien sætter grænser for, hvad timerne kan bruges
til. Caféen og tøjkamret ”Tørresnoren” har åbent til kl. 15.00 (dog er der lukket til og med
den 23.8).
–O
 m onsdagen inviteres der til formiddagskaffe mellem kl. 10.00 og 13.00, ”Tørresnoren”
har ligeledes åbent i dette tidsrum (indtil 28.8. kl. 12). Desuden uddeling af gratis frugt og
grønt.
–O
 m fredagen er der brunch fortrinsvis for ”friluftsfolket” fra kl. 10.00, men alle er velkomne. Caféen og ”Tørresnoren” holder åbent til kl. 13.00 (indtil 28.8. kl. 12).
–O
 m lørdagen er der cafédag med noget let at spise og mulighed for at handle i ”Tørre
snoren”. 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 lørdags-medarbejder 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 koordinatorerne for Diakoniens
Hus, sognepræst Ulrich Vogel 38 28 09 85 eller projektmedarbejder Maja Rydskov 20 14 74 99.

Nyt fra menighedsplejen
Takket være Folkekirkens feriehjælp under Samvirkende Menighedsplejer fik 42 mennesker
fra Tingbjerg en dejlig uges ferie i Karrebæksminde sammen med familier fra vores venskabsmenighed i Høje Gladsaxe og fra Holsbjerg Kirke. At være tæt på strand og hav i en
uge har været en lise for alle deltagere, der egentlig kun havde en ting at klage over: Ferien
burde have været på mindst 2 uger!

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. 38 60 06 64, e-mail: hksa@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
eller for det meste i ”Diakoniens Hus” i åbningstiden.
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
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