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Præstens hjørne…….
Hvor der er kirkerum, er der hjerterum – Det er kirkens nye motto
I 2017 har menighedsrådet, personalet og de frivillige i kirken arbejdet på en vision, en
mission og et motto for kirken. En vision, som kirken kan pejle mod, en mission der giver
os grundlaget for at bygge kirken op og et motto som kirken kan spejle sig i. I denne udgave af præstens hilsen kan her læses resultatet af dette arbejde.
Kirkens vision:
At være kirke for alle – båret af evangeliets ord om menneskets ubetingede værdighed.
I et åbent fællesskab i tjeneste for enhver, som søger den, skal Tingbjerg kirke, Diakonikirken, være folkekirkens tilbud til alle i sognet, aktivt deltagende i lokalsamfundet for at
bidrage til og løfte området.
Kirkens mission:
Som folkekirkens diakonale tilbud i Tingbjerg skabes der rum, hvor evangeliets ord om
næstekærlighed, gensidig respekt, forståelse, fællesskab, tryghed, omsorg, socialt ansvar,
mangfoldighed og ligeværdighed lyder for alle, der bor i sognet og for dem, der søger
kirken.
Diakonikirken skaber rammerne for et åbent fællesskab, hvor menigheden kan møde og
støtte den enkelte hvor hun/han står som et elsket Guds barn. Vi bestræber os på, at
enhver, som søger kirken må finde næring til krop og sjæl, lindring for smerte og fornyet
styrke til livet.
Diakonikirken bidrager aktivt til et levende, fredeligt og mangfoldigt lokalsamfund.
Må disse ord få deres liv og gerning hos os. Må de siges i samtalen, høres til morgensang,
smages ved fællesspisninger, mærkes i strikketøjet og deles til gudstjenester.
Må de styrke vores fællesskab, få haven til at spire, inspirere vores arbejde, give mod
under udfordringerne, åbne vores øjne til næstekærlighedens muligheder omkring os.
Tingbjerg har en kirke – og den har hjerterum
Jeg vil ønske alle i sognet et lyst og blomstrende forår, Mette Basbøll

Gudstjenester og aktiviteter
Marts
Fredag d. 2/3		

kl.14.00

Søndag d. 4/3		
kl.10.30
		kl.11.45

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Højmesse - 3. s. i fasten. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Tirsdag d. 6/3		
kl.17.00
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 2/3
				
kl.18.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
		 kl.19.00	
Foredrag. Ahmed Dualeh
fortæller om sin tid som
præsident i Somalia og sin tid i Dk,
samt sin store indsats med
humanitært arbejde
				
				
Fredag d. 9/3		
kl.14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Mette Basbøll
Onsdag d. 14/3		
kl.12.00
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 9/3
		
kl.13.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
		 kl.14.00	
Foredrag. Anne Bisgaard
viser billeder og fortæller
spændende om håndtering
af affald- Hvad smider vi ud,
og hvor ender det, kan vi
selv gøre en forskel?
Fredag d. 16/3		

kl.14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Torsdag d. 22/3		
kl.17.00
Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
				
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
				
kirketjeneren pr. sms indtil 20/3 på 5185 0526
								
Fredag d. 23/3		
kl.14.00
Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Søndag d. 25/3		
		

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse - Palmesøndag. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Mandag d. 26/3		

kl.19.00

Orgelkoncert - se omtale under koncerter

Torsdag d. 29/3 		
		

kl.10.30
kl.11.45

Højmesse – Skærtorsdag. Mette Basbøll
Kirkekaffe

April
Søndag d. 1/4 		
kl.10.00 Påskedag. Festgudstjeneste i Husumvold kirke
				
Prædikanter: Mette Basbøll og Stig Boel
				
Vi følges ad fra Tingbjerg kirke kl. 9.15
Mandag d. 2/4		
kl.10.30 Højmesse - 2. påskedag. Mette Basbøll
			kl.11.45 Påskefrokost, tilmelding hos
				kirketjeneren indtil 23/3
								

Fredag d. 6/4		

kl.14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette
Basbøll

Søndag d. 8 /4		
kl.10.30 Højmesse – 1.s. e. påske. Mette Basbøll
			kl.11.45 Kirkekaffe
Tirsdag d. 10/4		
kl.17.00 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/4
			kl.18.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
			kl.19.00	
Foredrag. Olivia Svane-Christiansen er jordemoder og har været
udsendt til Sydsudan for Læger
uden Grænser
Fredag d. 13/4		

kl.14.00 Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 18/4		
kl.12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 13/4
			kl.13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
			kl.14.00	
Foredrag. Helge Sørensen viser
billeder af Tingbjergs historie og
fra det gamle/nye Husum 		
				
Fredag d. 20/4		

kl.14.00 Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl.18.30	Filmaften. Denne aften vises
filmen Lion.
En autentisk historie hvor
den 5-årige indiske dreng 		
bliver væk fra familien.
							
Tirsdag d. 24/4		

Torsdag d. 26/4		

kl.17.00	Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 24/4 på 5185 0526

Maj
Tirsdag d. 1/5		kl.17.00 Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 26/4
			kl.18.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
			kl.19.00	
Foredrag. Et anstrængt forhold:
Sognepræst i Vangede kirke,
Kasper Morville, giver et
underholdende indblik i forholdet
mellem folkekirken og arbejderbevægelsen, både før og nu
Fredag d. 4/5		

kl.14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Mette Basbøll

Søndag d. 6/5		
kl.10.30 Højmesse – 5. s. e. Påske. Mette Basbøll
			kl.11.45 Kirkekaffe
Onsdag d. 16/5		
kl.12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 9/5
			kl.13.00 Musikgudstjeneste ved Mette Basbøll
			kl.14.00 	
Det grøndlanske kor Erinarsoqatigiit/
koret Sarpik medvirker til gudstjenesten og underholder bagefter i kirkens
mødesal. Koret ledes af Karen Marie
Nielsen
								
Fredag d. 18/5		

kl.14.00 Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Mandag d. 21/5 		

kl.9.00	
2. Pinsedag. Den årlige udflugt. En tur ud i det blå
mod det skønne område Odsherred.
Vi skal holde gudstjeneste,
spise sammen og besøge
en seværdighed.
Turen koster 180,Tilmelding til kirketjeneren
senest tirsdag d. 11/5
				
			
kl.14.00 Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Fredag d. 25/5		

Søndag d. 27/5		
kl.10.30 Konfirmation. Højmesse ved Mette Basbøll
			kl.11.45 Reception i haven
Torsdag d. 31/5		
kl.17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
				Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
				
kirketjeneren pr. sms indtil 29/5 på 5185 0526
								

Koncerter

Mandag d. 26/3 kl.19.00 Koncert – 4 hændigt orgelmusik.
Denne aften vil Ole Finnesen og Tina Godiksen spille 4 hændigt
orgelmusik.
De spiller værker af: Bach, F. Berwald, F. Mendelsohn og Händel
Kom og hør, når 2 organister spiller sammen og deler et orgel
Musikgudstjeneste onsdag d. 16/5
Det grønlandske kor Erinarsoqatigiit/koret Sarpik kommer og deltager i gudstjenesten og
synger i kirkens mødesal. De øver i Det Grønlandske Hus og synger mange steder bl.a. på
Det Grønlandske Patienshjem

Sang&Sjæl flyttes en 1/2 time

Mange ønsker at deltage i Aktiv fredag og Sang&Sjæl.
For at imødekomme dette ønske, rykkes Sang&Sjæl til kl.14 -der er kl. 13.30 mulighed for
en tår te/kaffe og hyggesnak

Tingbjerg Tweens - en klub for kirkens unge

Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15 år.
Er du nysgerrig på kirken, kristendom eller bare vil komme sammen med andre unge er
klubben måske for dig. Klubben mødes en gang om måneden.
Hvis du vil konfirmeres fra Tingbjerg Kirke, så skal du melde dig til Tingbjerg Tweens.
Tilmelding sker, ved at kontakte sognepræst Mette Basbøll eller kirkekontoret

Onsdagsklubben

Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger/frokoster og
mødes onsdage kl.14.00-15.30 følgende dage: 7/3, 28/3, 4/4, 2/5, 9/5 og 30/5

Nyt fra menighedsrådet

Kirkens ombygning er blevet forsinket, men i skreven stund burde alle tilladelser være
kommet i hus, og arbejdet kan hurtigt begynde.
Menighedsrådet har justeret priserne på Spisninger, Frokoster og drikkevarer.
Disse har ikke ændret sig i mange år og derfor ikke fulgt med øvrige prisstigninger.
Priserne gælder fra 1. marts og er fremover:
Spisning -madbillet koster 45,Frokost -madbillet koster 30,Familiemiddag er fortsat gratis
Vand/øl koster 10,Vin pr. flaske 50,Kirkekaffe 8,Jeg ønsker alle et godt og lunt forår
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejen

Vi har overstået julen og kirken har givet julehjælp til adskillige
mennesker i sognet.
Lizzi og vores flittige strikkedamer har til jul glædet en stor
gruppe hjemløse med hjemmestrikkede sokker, vanter, huer
og halstørklæder. Varerne leverede Lizzi på hjemløsecafeen
Hugs and Food i indre København og det hele blev modtaget
med glæde og stor taknemmelighed.
Mad til Alle er rykket til torsdag og vi fokuserer i 2018 på det gode naboskab i Tingbjerg.
Vi håber at vores mange naboer spiser med og at de som kan, har lyst til at hjælpe til
engang imellem. Det ser allerede ud til at blive rigtig godt.
Aktiv tur torsdag er flyttet til fredag- det er en herlig måde at påbegynde weekenden.
På menighedsplejens vegne Maja Rüegger

Aktiviteter i Diakoniens Hus

Tirsdag
Onsdag
torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

kl.13-15
kl.10-13
kl.11-13
kl.16-19
kl.10-14
kl.14-15

Tirsdagscafé, strik og hygge
Onsdagscafé. Massage ved Remi Weiß
”Mad til Alle”
Strikkeklubben. Lizzi holder styr på garnet og sørger for kaffe
Aktiv tur
Sang&Sjæl

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os:
Kirke- og kulturmedarbejder Maja Rüegger: tlf. 2014 7499
Sognepræst Mette Basbøll:		
tlf. 5121 0524
Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson:
tlf. 4246 8580
”Tørresnoren” - en genbrugsbutik. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm.
Butikken følger åbningstiden i Diakoniens Hus, dog ikke når der er Sang&Sjæl
Har du tid et par timer tirsdag eller onsdag formiddag, så har vi brug for hjælp til at holde
styr på vores lille genbrugsbutik. Der skal hænges tøj op, skiftes ud mm. Du kan også
have kreative ideer om at sy om på tøjet, gå på loppemarked og sælge eller andet. Meget
er muligt, hvis bare vi har hænder nok! Indtægterne går til Diakoniens Hus Menighedspleje.
Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser
frivillige rådgivere
Kunne du have lyst til at hjælpe, kan du
kontakte Masti på
tlf. 5185 0621/2064 1237

Aktiv tur

Tingbjerg spiser sammen

Tingbjerg spiser sammen igen i år i uge 17. Snart vil du på hvert et gadehjørne finde et
spændende program for ugen. Mandag er der langbord på skolen og det er vi en del af.
Torsdag er der Mad til Alle i festlig version.
Der er et væld af andre spændende tilbud ude omkring. Vi gør det sammen!
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. 5185 0525 i kontorets åbningstid, senest dagen før det
pågældende arrangement.

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Åbent for besøgende:
Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
Hjemmeside:
www.tingbjerg-kirke.dk
Diakoniens Hus
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Åbningstider: Se overfor
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Kat Boelskov
Åbningstider:
Tirsdag - fredag kl. 10.00-13.00 og
Tirsdag tillige kl. 16.00-18.00
Adgang via hovedindgangen og til højre
Tlf. 5185 0525
E-mail: klb@km.dk
Sognepræst Mette Basbøll
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5121 0524
E-mail: mba@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: mandag
Kirketjener Reza Besudi
Tlf. 5185 0526
Træffes:
Tirsdag - fredag kl. 09:30-13:00
E-mail: kirketjener@tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Langhusvej 1-3, 2700 Brønshøj
Socialrådgiver Masti B. Jutka
Tlf. 5185 0621 / 2064 1237
E-mail:
socialraadgiver@tingbjergkirke.dk
Træffetider:
Mandag kl. 10.00-15.00
Tirsdag kl. 09.00-11.00 og kl. 13-14
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag
kl. 09.00-11.30
- samt efter aftale
Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512
E-mail: ole@finnesen.dk
Menighedsrådsformand
Siw Sigurdsson
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 4246 8580
E-mail: siw@tingbjergkirke.dk
Træffes i Diakoniens Hus,
hver tirsdag kl. 13.00
TINGBJERG KIRKE, DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet
Redaktionsudvalg:
Mette Basbøll (kontaktperson)
Ole Finnesen, Anders de Voss
Rita Tjell Langeland, Nancy E. Zwick
Tryk: Rosendahls a/s Søborg
Deadline for næste nr.: Mandag d. 20.
april

