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Hilsen fra præsten
Ole Sarvig’s smukke vintersalme begynder med dette vers:
Som året går,
skal vore sind
nu vandre gennem
vinter ind.
som træet nu
står tomt og bart,
skal vi dets tanke skue klart
Når naturen går i dvale, går alt i stå kunne man fristes til at sige.
Som den frosne jord, hvor intet gror og de nøgne træer, der ikke engang kan beskytte os
fra vinterens hårde blæst. Alt går i stå og venter.
Men i denne kolde tid vækker der sig en spiringstid for tanker og eftertænksomhed.
Dagene fyldes med lange timer i mørke.
Øjne bliver vendt ind mod den enkelte flammes lys på bordet. Med kroppe pakket ind i
vanter og huer og med hovedet bøjet ned mod den kolde vind gemmer vi os fra hinanden.
Samtalen går i stå, øjnenes hyggelige spil deles ikke så nemt med andre og et ordentlig
kram kan næsten ikke mærkes gennem den tunge flyverdragt og uldtrøje.
Men tankerne spirer stille og roligt - måske netop, fordi der ikke er så meget, der kan
afspore dem.
Nogle ville mene det var ensomt - sådan at lade sig fordybe i sin egen eftertænksomhed.
Det kan godt se ensomt ud, som det bare kolde træ i vinterkulden.
Men det behøver fordybelsen ikke at være. Det kan give ro, at tænke uden at skulle formidle tanken videre til andre. Det kan give mod, at lade tanken vokse sig til en idé, uden at
den skal forsvares. Det kan give glæde at mærke, hvordan tanken bliver din ven i en stille
tid. Så længe fordybelsen kun er for en tid- en afgrænset tid - går tanken netop ikke i stå.
Ligesom træet der står bart, og dog bevidner, at den begyndte som et frø.
Et frø der spirede i mørket og år efter år gennem sommer, efterår, vinter, forår og atter
sommer har vokset sig stor.
Lad tankerne spire i denne tid for:
… ingen sjæl
skal se det ske
der ikke våger
under sne
på denne kolde vinterdag
i livets skjulte
spirelag
DDS 720

Glædelig Jul og et godt nytår ønsker jeg alle i sognet
Mette Basbøll, sognepræst i Tingbjerg

Gudstjenester og aktiviteter
December
Fredag d. 2/12

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 4/12

Kl. 10.30 Højmesse - 2.s. i advent. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Tirsdag d. 6/12

Kl. 12.00 Julefrokost for Friluftsfolket.
Tilmelding til Maja indtil den 2/12

Fredag d. 9/12

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 13/12 Kl. 17.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 18.00 Julemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren indtil 9/12
Kl. 19.00 Juleafslutning
juleknas, juleeventyr
og hygge

Torsdag d. 15/12 Kl. 19.00 Julekoncert med al den gode julemusik ved Cor Cantus
Fredag d. 16/12 Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Mandag d. 19/12 Kl. 16.30 Orgelmusik fra mange lande med Advent som tema
Tirsdag d. 20/12 Kl. 10.00 Juleafslutning for vuggestuerne Mette Basbøll
Tirsdag d. 20/12 Kl. 11.00 Julegudstjeneste på Tingbjerg hjemmet ved Mette Basbøll
Torsdag d. 22/12 Kl. 10.00 Krybbespil for børnehaverne ved Mette Basbøll
Torsdag d. 22/12 Kl. 17.00

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag og juleafslutning
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 20/12

Fredag d. 23/12 Kl. 13.00 Sindsro-juleandagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Lørdag d. 24/12 Kl. 15.30 Julegudstjeneste
ved Mette Basbøll
Kl. 16.30 Julemiddag i kirken,
tilmelding hos kirketjeneren
indtil 20/12, der er
maks. 50 pladser

Mandag d. 26/12 Kl. 10.30 Højmesse - 2. juledag. Mette Basbøll
Vi synger alle de gode julesange/salmer
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Januar
Søndag d. 1/1

Kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste ved Mette Basbøll
På årets første dag ønsker vi hinanden
godt nytår med champagne og
kransekage efter gudstjenesten

Tirsdag d. 3/1

Kl. 18.30 Filmaften. Denne aften vises
filmen ”Bænken” som er optaget
i Tingbjerg.
Den tidligere kok og alkoholiker
Kaj er gået i hundene. Han bliver
konfronteret med fortiden, da hans
datter Liv og hendes søn flytter ind
i nabolaget.
Vi taler om filmen over en kop kaffe

Fredag d. 6/1

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 8/1

Kl. 10.30 Højmesse - 1.s.e.Hellig 3 konger. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Onsdag d. 11/1

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/1
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 14.00 Fælleshygge med kaffe og kage

Fredag d. 13/1

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 17/1

Kl. 17.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 18.00 Kirkemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren indtil 14/1
Kl. 19.00 ”En institution
i den moderne tid”.
Søster Pelle fortæller
om Diakonissestiftelsen

Fredag d. 20/1

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Torsdag d. 26/1

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 24/1

Fredag d. 27/1

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i kirken ved Mette Basbøll

Februar
Fredag d. 3/2

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Søndag d. 5/2

Kl. 10.30 Højmesse - Sidste søndag e. H. 3. k. -Se hjemmesiden
Kl. 11.45 Kirkekaffe

Onsdag d. 8/2

Kl. 12.00 Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 3/2
Kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 14.00 Lis Bendsen holder et muntert foredrag om Johan
Heman Wessel- grandnevø til Peter Wessel Tordenskjold

Fredag d. 10/2

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 14/2

Kl. 17.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Kl. 18.00 Kirkemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren indtil 10/2
Kl. 19.00 Manuskriptforfatter Morten Pape
fortæller om sin selvbiografi
”Planen” som gav ham
BogForums Debutpris 2015

Fredag d. 17/2

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 21/2

Kl. 19.00 Koncert med Trio ítríó. Jón Þorsteinn Reynisson, Helga
Kristbjörg Guðmundsdóttir og Jónas Ásgeir Ásgeirsson
- Se omtale andet sted i bladet

Torsdag d. 23/2

Kl. 17.00 Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag
Tilmelding hos kirketjeneren indtil 21/2

Fredag d. 24/2

Kl. 13.00 Sindsro-andagt i kirken ved Mette Basbøll

Søndag d. 26/2

Kl. 10.30 Højmesse - Fastelavn. Mette Basbøll
Kl. 11.45 Fastelavnsfest
for børn og voksne med
kåring af kattekonge/dronning.
Gratis buffet og fastelavnsboller.
Tilmelding hos kirketjeneren
indtil 22/2

Julehjælp
Igen i år gør vi klar til at uddele julehjælp her i sognet. Alle der bor i sognet og måtte have
brug for hjælp til at gøre juledagene festlige kan søge om julehjælp.
Ansøgningen sker ved personlig henvendelse til Mette Basbøll i de følgende tidsrum:
Torsdag d. 1/12. Kl. 10-12- i diakoniens hus
Fredag d. 2/12 Kl. 10.30-12.30- i kirken
Onsdag d. 7/12 Kl. 16-18- i diakoniens hus
Ansøgningsskema - kan hentes i Diakoniens Hus fra mandag d. 15/11

Juleaften
Igen i år holder vi juleaften i kirken for alle, der gerne vil fejre
dagen i godt selskab. Deltagelsen koster 100,- per person,
børn under 14 år 50,-. Drikkevarer skal købes særskilt på
dagen eller ligeså gerne bringes med selv. Tilmelding hos
kirketjeneren indtil d. 20/12

Koncerter
Tirsdag d. 15/12: Traditionen tro synger Cor Cantus julekoncert.
Dette år byder på kendt julemusik, men arrangeret på en lidt andersledes måde.
Mandag d. 19/12: Ole Finnesen spiller orgelmusik fra flere lande med Advent som tema.
Tirsdag d. 21/2: Koncert med ”Trio ítríó”.
Jón Þorsteinn Reynisson, Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir og Jónas Ásgeir Ásgeirsson. De spiller original
accordion musik og har lige vundet 2. plads ved konkurrence i Rom. Jónas er desuden tenor i kirkens kor

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

Nyt fra menighedsrådet - oktoberhilsen
Menighedsrådet har pr. 1. september ansat ny kordegn, vi byder velkommen til Kat Boelskov. Kom forbi kirken og se det nye ansigt på kontoret. 1. søndag i advent starter det
nye menighedsråd. Velkommen til de nye ansigter. Der bliver en masse ting for de nye, at
sætte sig ind i, men ved fælles hjælp plejer det at gå. Rita Tjell Langeland, Jytte Jensen
fortsætter ikke og Magda Kristensen fortsætter som suppleant, en stor tak for en kæmpe
arbejdsindsats til glæde for kirken i de foregående år. Listen over de nye medlemmer kan
man få, ved at henvende sig til kirkens kontor
God jul og godt nytår! Formand
Siw Sigurdsson

Nyt fra menighedsplejerne
I år fejrede vi høstgudstjenesten med bidrag fra menigheden. De mange gaver, fra urter og druer, blomster og
æbler til hjemmesyltede rødbeder og strikkede uldstrømper pyntede så smukt i kirken. Under kirkekaffen gik det
hele på auktion. Der blev rejst 1076,- kr. til Menighedsplejens julehjælp. En stor tak til alle, der kom med både
stort og småt til dagen. En tak giver vi også til Bent og
Eurospar på Ruten, som sørgede for friske æbler til at fejre
indvielsen af vores nye æbletræ. Det gjorde en festlig dag
til noget helt særligt

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 følgende dage: 7/12, 25/1, 1/2 og 22/2

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Fredag

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

Tirsdagscafé, strik og hygge
Formiddagskaffe, massage (undtagen dage m. kirkefrokost)
Aktiv torsdag
Strikkeklubben ”Lizzis Madammer”
”Mad til Alle”
Sindsro-andagt (en gang om måneden flytter vi ind i kirken)

Socialrådgiverhjørnet: Se vejviser
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
”Ung til Ung” i Tingbjerg
Diakoniens Hus har startet en ungegruppe op i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejere. I gruppen er der mulighed for at tale om alt, hvad der interesserer de unge piger.
Det er Maja Rüegger og Helle Køster, der er ansvarlige for forløbet
”Tørresnoren” - en genbrugsbutik. Her kan du finde genbrugstøj, tasker, sko mm. Butikken følger åbningstiden i Diakoniens Hus, dog ikke når der er Sindsro-andagt
Mad til Alle er et gratis fredags-spisetilbud. Kom og spis mens du hygger dig i samvær
med andre dejlige folk. Vi har åbent fredage fra kl. 11-13.
Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige rådgivere
Kunne du have tid/lyst til at hjælpe, kan du kontakte Masti på tlf. 5185 062/2064 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
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
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
Organist Ole Finnesen
Tlf. 2169 8512
E-mail: ole@finnesen.dk
Diakoniens Hus – Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499

Diakoniens Socialrådgivningshjørne
Langhusvej 1-3, 2700 Brønshøj
Socialrådgiver Masti B. Jutka
Tlf. 5185 0621/2064 1237
Træffetider:
Mandag kl. 10.00-15.00
Tirsdag kl. 09.00-11.00 og kl. 13-14
Torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 09.00-11.30
- samt efter aftale
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
Produktion:
Rosendahls A/S, Søborg
Deadline for næste nr.:
30. jan. 2017

