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Hilsen fra præsten
Sommersko
Nu er det sommer og vinterstøvlerne skiftes ud med lette sommersko og sandaler. Det
er en fryd for fødderne at få luft; at hver skridt nu er blevet lettere, når de tunge støvler er
taget af. Der er noget dejligt ved at sætte fødderne i et helt nyt par sko, men også noget
smertefuld. For de skal trædes til og fødderne skal vænne sig til dem. Dine fødder kender
de gamle sko. Trådt til i de helt rigtige steder er de, som gode gamle venner for dine fødder. Låner man en andens par gamle udtrådte sko, ja så kan man mærke, hvor forskellige
fødder vi har - og med det hvor forskellige liv vi har.
Der er et gammelt ordsprog: “Før du dømmer en anden skal du først have gået en mil i
hans eller hendes sko”. At gå i en andens sko er et billede på empati - en øvelse i at sætte sig selv i en andens sted inden man fælder dom over et menneske.
Den andens sko er trådt til på en helt bestemt måde. Foden har bestemt det men også
den vej, de er gået har bestemt det. Det kan man ikke kende eller mærke, før man selv går
den samme vej i selv samme sko. Men er det over hovedet muligt at gå en mil i en andens
sko - eller er det forsøget på at gøre det som er det vigtige?
De fleste børn har taget de voksnes sko frem for at sætte fødderne i dem og prøve at gå
rundt i dem. De flotte høje hæle, de store støvler, havetræskoene. Det er ikke nemt for de
små fødder, at gå rundt i sko som er så mange størrelser for store, men de øver sig. De
øver sig i at gå i en andens sko. Og med det øver de sig i at forstå en andens liv og vej.
Her gennem sommeren skifter vi sko tit: fra sandaler til havesko, fra badesandaler til sommersko, fra gummistøvler til løbesko. Hver gang får vi et kig på vores egne fødder og et
blik i den vej i livet, de har trådt. Tænk engang på alt det i livet vores fødder har båret, den
lange vej de er gået, pakket ind i sko af alle slags.
Vi kan ikke tvinge andre i vores sko, men vi kan altid byde dem med på vores vej.
Lad det være det første skridt på vejen til forståelse
Rigtig god sommer
Mette Basbøll, sognepræst i Tingbjerg

Gudstjenester og aktiviteter
Juni
Husk Morgensang om torsdag i forbindelse med Mad til Alle kl. 10.45Vi synger et par salmer/sange og derefter klar til at nyde buffeten inde ved siden afhusk sommerferielukket
Fredag d. 1/6		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 3/6		
		

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – 1. s.e. Trinitatis. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Fredag d. 8/6		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 13/6		
kl. 12.00
		
kl. 13.00
		
kl. 14.00
				
				

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 11/6
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag. Ingegerd Auken genfortæller
fra Mårbacka – Selma Lagerlöfs flotte
barndomserindringer

Fredag d. 15/6		
kl. 14.00
				

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Maja Rüegger

Tirsdag d. 19/6		
		
		

kl. 17.00
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 15/6
kl. 18.00
Gudstjeneste ved Line Bjørn Hansen
kl. 19.00	Emmauskoret fra Diakonissestiftelsen underholder med
sommersange og salmer.
Koret ledes af Bente Birkmose

Fredag d. 22/6		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Torsdag d. 28/6		
kl. 17.00
				
				

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 26/6 på 5185 0526

Fredag d. 29/6		

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

kl. 14.00

Juli
Søndag d. 1/7		
		

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – 5. s.e. Trinitatis. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Fredag d. 6/7		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 10/7		
		
		

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/7
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Videorejseforedrag. Viggo
Buje viser spændende film
fra en rejse til Borneo, hvor
de mødte stammefolk og
vilde dyr i regnskoven

Fredag d. 13/7		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 18/7		
		
		

kl. 12.00
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 16/7
kl. 13.00
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 14.00	Velkommen til en eftermiddag
med sang - vi synger sommerens
sange og salmer, og der er plads
til, at vi synger din yndlingssang

Fredag d. 20/7		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 24/7		
kl. 18.30
Sommerbio.
				Kom og se en film i den lyse
sommeraften.
Vi hygger os med te/kaffe

Fredag d. 27/7		

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

Tirsdag d. 31/7		

kl. 19.00

Koncert. Besøg fra Portugal.
Claudia Pereira Pinto, sopran Rosgard Lingardsson,
pianist- se mere under Koncerter

August
Fredag d. 3/8		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 5/8		
		

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – 10. s.e. Trinitatis. Mette Basbøll
Kirkekaffe

Fredag d. 10/8		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 14/8		
		
		

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 10/8
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Sommerhygge i kirkens mødesal

Fredag d. 17/8		

kl. 14.00

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 22/8		
		
		

kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren inden 20/8
Gudstjeneste ved Stig Boel
Foredrag ved Trine Hansen,
Naturvejleder.
Vi bor tæt på mosen, men hvad
indeholder al den skønne natur
omkring os- hvordan kan vi
bruge den/passe den rigtigt

Fredag d. 24/8		

kl. 14.00	Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Maja Rüegger

Torsdag d. 30/8		
kl. 17.00
				
				

Familiegudstjeneste ved Lise Mortensen
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 28/8 på 5185 0526

Fredag d. 31/8		

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Maja Rüegger

kl. 14.00

Koncerter

Tirsdag d. 19/6 kl. 19.00 Sommerkoncert
Efter spisning, gudstjeneste, underholder Emmauskoret fra
Diakonissestiftelsen os med sommersange og salmer, og vi skal
også synge sammen. Koret ledes af søster Bente Birkmose
Tirsdag d. 31/7 kl. 19.00 Koncert - Besøg fra Portugal
Claudia Pereira Pinto, sopran & Rosgard Lingardsson, pianist- spiller denne aften
et alsidigt program af de Portugisiske komponisterne - Fransisco de Laçerda, og Croner
de Vasconcelos, samt musik fra Brasilien til Vila Lobos sensuelle klange og rytmer.
De 2 musikere har begge vundet adskillige priser ved internationale konkurrencer

Kirkens
fødselsdag
Kirkens
fødselsdag

Søndag d. 3. september fejrer vi Tingberg kirkes fødselsdag og holder ved
Søndag
d. 9.lejlighed
september
fejrer vi Tingberg
fødselsdag
holder
vedi
samme
høstgudstjeneste.
Merekirkes
om denne
festligeog
dag
kommer
samme
lejlighed
indvielse
af kirkens
& køkken.
næste
kirkeblad,
men sæt
alleredenye
nu lokaler
kryds i kalenderen
Mere om denne festlige dag kommer i næste kirkeblad, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen

Tingbjerg Tweens - en klub for kirkens unge
Tingbjerg
Tweens - en klub for kirkens unge
Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15 år.

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

Menighedskoret
- et kor for alle
Onsdagsklubben

Menighedskoret
under
ledelse
af Ole
Finnesen
medvirker
vedspisninger/frokoster
spisninger og særlige
Menighedskoret
under
ledelse
af Ole
Finnesen
medvirker
ved
oglejligheder
mødes kl. følgende
14.00-15.30
følgende
dage:
7/6, og
14/6 (øver
til udflugten
d. 18/6) og
mødes
kl. og
14.00-15.30
dage:
6/6, 4/7
og 11/7.
Opstart
kor efter
ferien: 5/9
12/7til at være med, er velkomne. Der er ikke optagelsesprøve, og det er
Alle,5/7
dersamt
har lyst
uforpligtende at møde op. Stemningen vil være let og munter – og glæden ved at synge
sammen være vigtigst. Vi slutter altid med kaffe/te og brød

Nyt fra menighedsrådet

Kirkens ombygning er i gang og går som planlagt. Arbejdet forventes færdigt hen over
sommeren og vi glæder os til at indvie de nye lokaler.
Sommeren står for døren og i den anledning holder vi den årlige sommerfest,
hvor vi griller nogle bøffer og pølser-dato er lige nu lidt usikker, så hold øje med opslag.
Kirken holder åbent i sommerperioden - så kig i kirkebladet.
Vi glæder os til at se dig til kirkens arrangementer.
Jeg ønsker alle en god og varm sommer
Formand Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejen
I april var vi fire personer afsted til Samvirkende Menighedsplejers årsmøde ved Middelfart. Årets tema var ”ligeværd og rummelighed” og i den forbindelse holdt Mette og Maja
en workshop med titlen ”Når din næste skal integreres – kulturmøde i kirken”.
Vi oplevede at der var stor interesse for emnet. Vi føler os heldige at have mulighed for at
være sammen med så mange forskellige, spændende og dejlige mennesker som er virkeligheden i Tingbjerg og i Tingbjerg Kirke.
Vi er i skrivende stund i gang med at få styr på sommerens tilbud om familieferie.
Vi glæder os til en skøn uge med børn, teenagere og forældre.
Invitation: Årsmøde i vores Menighedspleje tirsdag d. 12. juni kl. 17 i Diakoniens Hus.
Alle er velkomne!

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Sommerlukket:
Diakoniens Hus holder lukket uge 31 og 32 (d. 30. juli til d. 13. august)
Mad til Alle holder lukket torsdage i uge 29, 30, 31 og 32
Rådgivningstjenesten: Se vejviser på sidste side i bladet
Socialrådgivningen holder lukket uge 28, 29 og 30 (d. 9. juli til den 30. juli)
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 (25,- pr. gang pr. 1.06) ved Remi Weiß
”Mad til Alle”
Strikkeklub. 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
Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo.? Langhusvej nummer …..3
Diakoniens Hus er nu afskåret fra resten af kirken, da hele den gamle konfirmandstue er
revet ned og lukket af.
Der bliver bygget noget rigtig fint og tidssvarende og det er vi SÅ glade for.
Mad til Alle er dermed gået ind i en periode med mindre plads, færre kokke, et komfur
og et køkken og en anderledes frisk tur gennem haven med mad fra Diakoniens Hus til
mødesalen i kirken.
Set i lyset af den store ombygning, larm i tide og utide og helt nye rutiner, så går det over
al forventning. Vores Mad til Alle venner kommer trofast uge efter uge og bidrager med
godt humør, venlighed og varme. Vi glæder os altid til torsdag kl. 11
Uddrag fra fællessangen til Tingbjerg spiser sammen i uge 17:
Lad os dyrke sammenhold
kærlighed og fred
Takke for den gode mad
Vi deler dette sted

Byd på kaffe, smil, sig hej
Du bringer solen frem
i et men’ske lige her
midt i dit kvarter

Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige rådgivere
Kunne du have lyst til at hjælpe, kan du kontakte Masti på tlf. 5185 0621 / 2064 1237

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:
Sommerferie: ugerne 28, 29 og 30
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
Deadline for næste nr.: Mandag d. 23. juli

