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”Fredløs er freden”!
Jeg ved ikke, om nogle af jer har det ligesom mig?
Jeg bliver så fortvivlet, når jeg hører og læser om alle de krige og kampe, der foregår rundt
omkring os, hvor uskyldige mennesker lemlæstes og dræbes med koldt blod.
Det er så vanskeligt for mig at få det til at hænge sammen med juleevangeliets budskab om
fred på jorden.
Og dog: Vi hører også om mennesker, der ofrer deres eget liv midt i krigens gru for at hjælpe
syge og sårede. Ellers var det ikke til at holde ud.
Når jeg tænker disse mørke tanker, falder der mig ofte en historie ind til opmuntring.
I Amazon-junglen boede der en due, som bestemte sig for at flytte hjemmefra.
På vejen mødte den en fugl med en avis i næbbet. I avisen stod der en annonce om et job
som sendebud. Ansøgeren skulle henvende sig ved Amazon-flodens munding og spørge
efter en gammel, klog mand.
Det job ville duen søge og gav sig straks på vej med en gren i næbbet.
Men så mødte duen en gammel, blind ørn, som ikke kunne finde sin rede. Duen fløj med
ørnen på grenen hen til reden og fik et stykke ler, formet som et stort F.
Lidt senere på vejen hørte duen en klynken fra et æg på jorden. Duen fløj ned, lagde sig på
æggget, og efter et stykke tid revnede skallen. Fugleungen takkede duen med et lille stykke
af sin skal, næsten formet som et stort R.
Duen fløj videre, men fik øje på en myg, der var ved at drukne. Duen rakte sin gren frem, og
for sin redning gav myggen duen en siddepind, formet som et stort E.
Duen fortsatte sin rejse, men så pludselig en blomst, der var rykket op med rode.
Hurtigt plantede duen blomsten, og som tak fik duen en D-formet rod, der kunne bruges
til bord.
Endelig kom duen til Amazon-flodens munding og spurgte efter den gamle mand.
Dørvogteren bad den om at vente, og duen ventede så længe, at den var ved at miste håbet
om at møde den gamle kloge mand, som havde sat annoncen i avisen.
Endelig dukkede han op, og på spørgsmålet om hvorfor duen havde været så længe undervejs, fortalte duen det om sin rejse og viste gaverne, den havde fået.
Tilsammen dannede gaverne ordet FRED.
Den gamle mand sagde: Du kom for sent, fordi du tænkte på andre, før du tænkte på dig
selv. Så jeg giver dig jobbet! Dit arbejde vil består i at fortsætte med flyve omkring med din
gren, som hjalp dig med at redde dine venners liv. Grenen vil altid bære grønne blade, der
skal beskytte livet, og du vil blive kendt som ”fredsduen”.
----------------------------Fred begynder inde i os selv med tillid til, at vi vil hinanden det godt
Med ordene fred på jorden viste Gud os tillid til, at vi kan skabe fred.
Og han gav os sin søn for at få os for at fortælle os om det og få os på rette vej.
Lis Bisgaard

Gudstjenester og aktiviteter
September
Fredag d. 5/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Søndag d. 7/9
Kl. 10.30
		
Kl. 12.00
Kl. 13.00
		
Kl. 15.00

Højmesse ved Ulrich
Vogel, kirkens fødselsdag
Grillbuffet
Mulighed for ansigtsmaling, ponyridning,
massage og kaffe og kage – åbent hus i Diakoniens Hus
Tak for i dag

Onsdag d. 10/9

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 7/9
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
Kl. 14.00 ”Det gamle Egypten” fortalt og vist ved Erik Christensen

Fredag d. 12/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 16/9

Kl. 17.30
Kl. 19.00
Kl. 20.00
		
Fredag d. 19/9

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 12/9
Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
Besøg af Stella Storm, landsdækkende
konsulent i trivsel og livsglæde

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Torsdag d. 25/9 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel. Derefter:
		
Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten
		
pr. sms indtil d. 23/9 på 2147 5304
Fredag d. 26/9

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 30/9 Kl. 19.00
		
		
		

Koncert med ”Hendriksholm Kirkes Kor”
under ledelse af Karin Schmidt Andersen.
Koret synger kendte efterårssalmer og
sange. Sange til tekster af H.C. Andersen

Oktober
Fredag d. 3/10

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 5/10

Kl. 10.30 Højmesse ved Stig Boel
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Fredag d. 10/10 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken
Tirsdag d. 14/10 Kl. 17.30
Kl. 19.00
Kl. 20.15
		
Fredag d. 17/10 Kl. 12.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 10/10
Aftengudstjeneste ved Ulrich Vogel
”Åh Indien – en rejse gennem historie,
religion og natur” ved Tine Elisabeth Larsen
Sindsro-andagt i kirken

Onsdag d. 22/10 Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
		
		

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 17/10
Gudstjeneste ved Lis Bisgaard
Skuespiller og pastor emerita Merete Arnstrøm
fortæller om digteren H.C. Andersen og
læser eventyr

Fredag d. 24/10 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 30/10 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel.
		Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten
		
pr. sms indtil 28/10 på 2147 5304
Fredag d. 31/10 Kl. 12.00

Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

November
Søndag d. 2/11

Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel, Allehelgensgudstjeneste
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 4/11 Kl. 19.00
		
		
		
Fredag d. 7/11

Koncert med organist/cembalist
Yuzuru Hiranaka. Han spiller et blandet
program med værker af bl.a. Bach
og Liszt

Kl. 12.00 Sindsro-andagt i kirken

Tirsdag d. 11/11 Kl. 17.30
Kl. 19.00
Kl. 20.15
		
		

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 7/11
Aftengudstjeneste ved Lis Bisgaard
”Grevinde Danner - Fra Horeunge til
hoffets første dame” - Anna Grethe Bech,
pens. lektor og prof., fortæller

Fredag d. 14/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Onsdag d. 19/11 Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
		
		

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 14/11
Gudstjeneste ved Ulrich Vogel
”Den svenske kirke efter adskillelsen
fra stat og kirke” ved Magnus Roos,
tidligere kyrkoherde i Västra Skrävlinge

Fredag d. 21/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Torsdag d. 27/11 Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Ulrich Vogel.
		
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos præsten
		
pr. sms indtil d. 25/11 på 2147 5304
		
Fredag d. 28/11 Kl. 12.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Søndag d. 30/11 Kl. 10.30 Højmesse ved Ulrich Vogel, 1. søndag i advent
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 3/9, 8/10, 15/10, 5/11, 12/11 og 26/11.

Samtalegruppe om litteratur ved Lis Bisgaard
Vi udvælger en bog sammen, som vi læser. Kom selv om du ikke har læst
bogen, jeg vil give et referat af den og omtale forfatteren, inden vi diskuterer
bogen. Vi mødes fredag 24/10 og 14/11 kl. 13 i Diakoniens Hus. Se bøgernes
titel på opslag eller ring på 5364 3321.

Nyt fra menighedsplejen
Tingbjerg sogns og Diakoniens Hus’ menighedspleje har med stor fornøjelse deltaget i Folkekirkens Feriehjælp sommerophold i Marielyst. Det har været to meget harmoniske grupper på i alt 54 mennesker fordelt over to uger – den første med hovedvægten på store børn,
den anden meget store gruppe med en god blanding af etniske og danske familier med såvel små som større børn. At fornemme verden udenfor den daglige ramme – det har været
en stor oplevelse for alle familier tilknyttet Tingbjerg Kirke, men ikke mindst for vores familie
fra Afghanistan, der til daglig bor på asylcenter. Der blev knyttet bånd på kryds og tværs i
bedste menighedspleje ånd – selvfølgelig skal vi også afsted igen til næste år.
Formændene Maja Rydskov og sognepræst Ulrich Vogel

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet og personalet har været på en yderst spændende studietur i Stockholm.
Her besøgte vi bl. a. menigheden i Rinkeby og i Katharina församling på Söder – to meget
forskellige menigheder, som på hver deres måde prøver at være tilstede i folks hverdag, så
kirken virkelig kan gøre en forskel. Det er jo også sådan, at vi arbejder herude, så kirken
virkelig kan opleves som et fristed.
Samtidig udarbejdede vi en ny målsætning for vores sogn. Der prøves etableret et samarbejde med Bellahøj-Utterslev omkring vores socialrådgiverhjørne – Kapernaums sogn har
desværre meldt fra.
I november holder menighedsrådet et seminar omkring kirkens arbejde og struktur i dagligdagen. Vi er glade for den gode samarbejdsånd og sætter stor pris på vores dygtige og
veloplagte personale.
Godt efterår!
Formand Siw Sigurdsson og sognepræst Ulrich Vogel

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. 3860 0664 i kontorets åbningstid, senest dagen før det pågældende
arrangement.

Konfirmation
Konfirmationen ligger i 2015 Store Bededag d. 1/5, kl. 10.30. Kontakt venligst sognepræsten for nærmere information. Undervisningen begynder i uge 38. Undervisningsdagen aftales efter endt tilmelding.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Der er følgende faste aktiviteter:
Mandage kl. 10.00-13.00 Rådgivningshjørnet
Tirsdage kl. 09.00-11.30 Rådgivningshjørnet
Tirsdage kl. 13.00-15.00 Café og kreative aktiviteter
Onsdage kl. 10.00-13.00 Formiddagskaffe
		
(undtagen når der er kirkefrokost i kirken)
		
samt massage ved Remi Wei.
Torsdage kl. 10.00-13.00 Aktiv torsdag, med café kl. 12.00
Torsdage kl. 16.00-19.00 Rådgivningshjørnet
Torsdage kl. 16.00-19.00 ”Varm en hjemløs” – strikkeklub ved Lizzi Juhl
Fredage kl. 10.00-13.00 Brunch for friluftsfolket og andre interesserede.
kl. 12.00
Sindsro-andagt med musik, samtale om livsspørgsmål og
		
åndedrætsøvelser
”Tørresnoren” er åben alle dage. Her kan du finde genbrugstøj, tasker og sko og dermed
støtte driften af Diakoniens Hus.
Alle aktiviteter bliver til i samarbejde med de frivillige og husets brugere. Har du ideer og
forslag eller vil du blot bruge noget af din tid på andre mennesker i et varmt miljø, så henvend dig til sognemedhjælper og daglig leder Maja Rydskov, tlf. 2014 7499 samt projektkoordinator, sognepræst Ulrich Vogel, tlf. 2147 5304.
Socialrådgiver Masti B. Jutka træffes på tlf. 5185 0621.
Særlige arrangementer og aktiviteter:
Der er ferielukket i uge 42.

Diakoniens Hus holder fødselsdagsfest lørdag d. 1/11 kl. 11-14.

Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige – er du uddannet socialrådgiver,
terapeut, advokat, sagsbehandler eller lign. og har lyst til at løfte en vigtig opgave for
vores bydel og provstiet, er du velkommen til at kontakte Masti på tlf. 2064 1237.

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Er åben for besøgende tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Hjemmeside: www.tingbjergkirke.dk
Diakoniens Hus
Ved sognepræst Ulrich Vogel og
sognemedhjælper Maja Rydskov
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj. Tlf. 2014 7499

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti B. Jutka-Guntern
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Træffetider: mandag kl. 10.00-13.00, tirsdag kl. 9.00-11.30 og
torsdag kl. 16.00-19.00 samt efter aftale på tlf. 5185 0621.
Kirketjener Kirsten Rosendal Valeur
Træffes i kirken samt på tlf. 3860 0899, undtagen mandag.
E-mail: kirsten_valeur@tingbjergkirke.dk

Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Henrik Kristian Sarauw
Åbningstider: Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
og tirsdag tillige kl. 16.00-18.00.
Adgang via hovedindgangen og til højre.
Tlf. 3860 0664, e-mail: hksa@km.dk

Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512. E-mail: ole@finnesen.dk

Sognepræst Ulrich P. G. Vogel, Ph. D.
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 3828 0985, mobil 2147 5304, e-mail: uvo@km.dk
Træffetider: tirsdag kl. 17.00-18.00 (telefonisk),
onsdag kl. 11.00-12.00, torsdag og fredag kl. 10.00-11.00,
samt i ”Diakoniens Hus” i dets åbningstider eller efter aftale.

TINGBJERG KIRKE, DIAKONIKIRKEN
Udgives af menighedsrådet

Projektmedarbejder Lis Bisgaard
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5364 3321, e-mail: lis.bisgaard@hotmail.com
Træffes i kirken i arbejdsugerne 49, 5 og 7 samt efter aftale pr. telefon.

Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 4246 8580. E-mail: siw@tingbjergkirke.dk

Redaktionsudvalg:
Ulrich Vogel (kontaktperson), Kirsten Valeur, Ole Finnesen
Deadline for næste nr.: 31. oktober 2014
Forsidebillede: Storkjove nær kysten
Tryk: Rosendahls A/S, Albertslund

