Nyt fra menighedsplejen
I september går vi i gang med et nyt projekt, kaldet ”MAD TIL ALLE”. Vi får gratis råvarer
leveret fra Fødevarebanken, men forhåbentlig også fra lokale firmaer. Af det laves en ret mad,
som spises foreløbig i forbindelse med fredags-brunchen.
Vi har fået kr. 50.000 til etablering og opstart af Kirkeministeriet f.eks. indkøb af køle-fryseskab og uddeling af informationsfoldere. I første omgang vil det være frivillige, der påtager
sig opgaven i MAD TIL ALLE. Gennem fondsmidler forsøger vi senere at ansætte folk til
administration og køkken. Projektgruppen består af Annie Sandberg, Masti Jutka, Maja
Rüegger, Siw Sigurdsson samt undertegnede Lis Bisgaard.

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og mødes kl. 14.00-15.30 flg. dage: 2/9, 30/9, 7/10, 4/11, 11/11 og 25/11.

Aktiviteter i Diakoniens Hus
Åbningstider
Tirsdag kl. 13-15
Onsdag kl. 10-13
Torsdag kl. 10-13
Fredag kl. 10-14

TirsdagsCafé
Formiddagskaffe, massage (undtagen dage m. kirkefrokost)
Aktiv torsdag
Brunch og kl. 12-13 ”Sindsro-andagt”
Tørresnoren”- en genbrugsbutik.
”Tørresnoren” følger åbningstiden i Diakoniens Hus.

Rådgivningstjenesten
(møder efter aftale med soc.rådg. Masti Guntern: 5185 0621)
Mandag kl. 10-13
Tirsdag kl. 09-11.30
Torsdag kl. 16-19
Strikkeklubben ”Lizzis Madammer”
Torsdag kl. 16-19
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os:
Kirke- og kulturmedarbejder Maja Rüegger: 2014 7499
Sognepræst (vikar) Tilde Binger: 5121 0524
Menighedsrådsformand Siw Sigurdsson: 4246 8580
Særlige arrangementer og aktiviteter:
Temadag lørdag d. 24. oktober kl. 10-15 i Diakoniens hus.
Vi oplever tab mange gange gennem livet. Det sker f.eks. når vi mister en af vore nærmeste,
men tab kan også være, hvis vi mister vores job, får en alvorlig sygdom, bliver handicappet
eller der sker noget andet alvorligt i vores tilværelse, så vores identitet står på spil. Gennem
oplæg, stilhed, tegning og gruppearbejde vil vi arbejde med disse emner og søge svar på,
hvordan vi kommer igennem vort livs kriser.
Temadagen ledes af Lis med assistance af Masti og Maja. Man skal tilmelde sig, så vi ved,
hvor mange der vil være med. Det koster ikke noget og frokosten er gratis. Dagen starter
med kaffe/morgenbrød. Se opslag m. tilmelding. Lis Bisgaard.

Kirkebil:
Vil du deltage i kirkens aktiviteter er der mulighed for kirkebil, hvis du er dårligt gående.
Ring til kirkekontoret på tlf. 5185 0525 i åbningstiden, senest dagen før.

Vejviser
Tingbjerg Kirke
Tlf. 5185 0525
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Åbent for besøgende:
Tirsdag-fredag kl. 10.00-13.00
Tingbjerg Kirkes Kontor
Kordegn Henrik Sarauw
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: hksa@km.dk

Diakoniens
Socialrådgivningshjørne
Socialrådgiver Masti Jutka.
Tlf. 5185 0621
Langhusvej 1-3, 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

Kirketjener Reza Besudi
Tlf. 5185 0526
Træffes:
Tirsdag – fredag kl. 9.00-13.00
E-mail: kirketjener@tingbjergkirke.dk

Projektmedarbejder / Hjælpepræst
Lis Bisgaard
Tlf. 5364 3321
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
E-mail: lis.bisgaard@hotmail.com
Træffes i kirken i arbejdsugerne 35,
39, 40, 44 og 48 samt efter aftale pr.
telefon

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

Deadline for næste nr.:
15. oktober 2015

BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

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

Sognepræst (vikar indtil 1. oktober)
Tilde Binger
Langhusvej 1, 2700 Brønshøj
Tlf. 5121 0524, E-mail: tbi@km.dk
Træffes efter aftale

Diakoniens Hus - Maja Rüegger
Langhusvej 3, 2700 Brønshøj
Tlf. 2014 7499
E-mail: maja@tingbjergkirke.dk
Åbningstider: Se forrige side
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Fuglen og den fattige ….

Gudstjenester og aktiviteter

Sådan lyder det i en af de mest ærkedanske høstsang.
Fuglen og den fattige må vi ikke glemme. De skal også have, når laderne er fulde.
I bibelen er det ”enken, den faderløse og den fremmede” man skal sørge for. Det fortælles
der om mange gange, også i historien om Ruth, fra det Gamle Testamente.
Ruth er enke. Alle mænd i den nærmeste familie er døde. Hun er alene tilbage, sammen
med sin svigermor, Naomi. At der ikke er nogen nære mandlige slægtninge betyder, at der
ikke er nogen til at sørge for dem.
Ingen taler deres sag. Ingen har ansvar for dem. De er ikke længere personer. De er udenfor lovens beskyttelse. Sammen drager de til Naomis hjemstavn, for at finde en mandlig
slægtning, der vil påtage sig ansvaret for dem. Men indtil da er de som ”fuglen og den
fattige”. Og de finder en slægtning. Boaz, hedder han. Han giver Ruth lov til at sanke de
aks høstfolkene taber. Han giver ovenikøbet sine folk besked om, at hvis ikke der er nok
aks der falder af sig selv, så må de hive nogen ud af negene engang imellem. Så Ruth
sanker neg, og hvad mere er, hun får lov til at spise sammen med folkene, og drikke af
deres vand.
Måske lyder det ikke af meget for os, men er man fremmed, fattig, udelukket fra fællesskabet, så er det stort. Ikke alene bliver hun ikke jaget væk, hun får lov til at samle aks,
spise sig mæt, drikke når hun er tørstig, og om natten sover hun på tærskepladsen, sammen med de andre høstfolk.
Og hun er taknemlig.
Lykkelig og taknemlig for at få alt det vi tager for givet. Mad og drikke. Tøj på kroppen.
Et sikkert sted at sove.
Historien fortsætter som et eventyr, for Ruth bliver gift med Boaz, og bliver stammoder
til kong David, selvom hun er fremmed, fattig og udenfor loven. Og hele eventyret starter
med, at hun får lov til at samle de aks op der falder ud af negene, får lov til at tage af overfloden og det, der er til overs af andres rigdom.
Og hun er ikke den eneste. Der er stadig er mennesker der ikke har mad og drikke;
ikke har tøj på kroppen; ikke har et sikkert sted at sove.
Også i Danmark.
Og vi skal huske dem.
Og give. Hvad vi kan. Når vi kan.
Og derfor er indsamlingerne i kirken her i efteråret også til Sognets Menighedspleje,
så vi, gennem den, kan være en del af at huske og hjælpe.
Fuglen og den fattige …
Enken og den faderløse …
Flygtningen og den udstødte …
God høst !
Tilde Binger, vikarpræst

September
Fredag d. 4/9
Søndag d. 6/9

Onsdag d. 9/9

Fredag d. 11/9
Tirsdag d. 15/9

kl. 12.00
kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 15.00
kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00

Fredag d. 18/9
Torsdag d. 24/9

kl. 12.00
kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 20.00
kl. 12.00
kl. 17.00

Fredag d. 25/9

kl. 12.00

Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Lis Bisgaard
Højmesse ved Lis Bisgaard. Kirkens fødselsdag
Grillbuffet
Mulighed for ansigtsmaling, ponyridning, kaffe og kage
– åbent hus i Diakoniens Hus
Tak for i dag
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 4/9
Gudstjeneste ved Lise Mortensen
Foredrag om ”Nøden og hjælpen i verdens brændpunkter”
ved en Røde Kors medarbejder
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 11/9
Aftengudstjeneste ved Line Bjørn Hansen
“Mellem æblegård og humlehave” ved Klaus Meisner
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Stig Boel
Familiegudstjeneste om høst ved Lis Bisgaard.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil d. 22/9
Sindsro-andagt i Kirken ved Lis Bisgaard

Oktober
Fredag d. 2/10
Søndag d. 4/10
Tirsdag d. 6/10

kl. 12.00
kl. 10.30
kl. 11.45
kl. 19.00

Torsdag d. 8/10

kl. 12.00

Fredag d. 9/10 kl. 12.00
Onsdag d. 14/10 kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00
Fredag d. 16/10 kl. 12.00
Tirsdag d. 20/10 kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 20.00
Fredag d. 23/10 kl. 12.00

Sindsro-andagt i Diakoniens Hus ved Lis Bisgaard
Højmesse ved Lis Bisgaard
Kirkekaffe
Koncert. Guitarist Mikkel Andersen spiller flot musik
passende til kirkens fine rum
Årstidsmåltid for seniorer
I samarbejde med lokale aktører serverer vi årstidens menu,
blandet med underholdning. Tilmelding: Kirketjeneren i
Tingbjerg kirke på 5185 0526 senest 1/10. Pris: 40 kr.
Sindsro-andagt i kirken
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 9/10
Gudstjeneste
Lis H. Bendsen fører os ind i Halfdan Rasmussens
spændende og anderledes univers
Sindsro-andagt
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 16/10
Høstgudstjeneste
”Jeg så englen der fortalte at Jesus var født”.
Foredrag om Israel, Jerusalemsyndromer og lækker mellem
østlig mad ved foredagsholder Poul Stender
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

Tirsdag d. 27/10 kl. 17.00
Torsdag d. 29/10 kl. 17.00
Fredag d. 30/10 kl. 12.00

Film og Mad. Barbara er en dansk film fra 1997
af Nils Malmros, som foregår på Færøerne. Film og let måltid.
Pris: 25 kr.
Familiegudstjeneste om at være lys for hinanden ved Lis
Bisgaard. Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil 27/10
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus

November
Søndag d. 1/11
Torsdag d. 5/11

kl. 10.30
kl. 11.45
kl. 19.00

Fredag d. 6/11 kl. 12.00
Tirsdag d. 10/11 kl. 17.30
kl. 19.00
kl. 20.00

Fredag d. 13/11 kl. 12.00
Onsdag d. 18/11 kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00
Fredag d. 20/11 kl. 12.00
Torsdag d. 26/11 kl. 17.00
Fredag d. 27/11 kl. 12.00
Søndag d. 29/11 kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse. Allehelgensgudstjeneste med flot musik
Kirkekaffe
Koncert. Tove Flensborgs Mandolinorkester underholde med
et program bestående af både klassiske og populære numre
Sindsro-andagt i kirken
Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/11
Aftengudstjeneste
Tidligere minister Jytte Hilden: “99 lyserøde elefanter”
Vi fejrer 100 år med den grundlov af 5. juni 1915, der gav
kvinder stemmeret. Foredrag om synlige og usædvanlige
kvinder
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 13/11
Gudstjeneste
Foredragsholder Lisbet Foss fortæller om sig selv: Så er jeg
det mystiske barn, en grum familiehistorie
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Familiegudstjeneste om hvad vi venter på ved Lis Bisgaard.
Derefter: Ulvetimen – familiemiddag, tilmelding hos
kirketjeneren pr. sms indtil d. 24/11
Sindsro-andagt i Diakoniens Hus
Højmesse. 1. søndag i advent
Kirkekaffe

Samtalegruppe om litteratur ved Lis Bisgaard
starter sæsonen torsdag, d. 3.9 kl. 13 i Diakoniens Hus, hvor vi læser Herbjørg Wassmos
slægtsroman: Hundrede år. Jeg genfortæller romanen, og alle er velkommen,- også selv om
man ikke har læst bogen forinden. Lis Bisgaard, hjælpepræst

Nyt fra menighedsrådet
Sommerfesten i Diakoniens Hus blev rigtig vellykket, stor tak til alle som hjalp til.
Henover sommeren har vi haft kirkebio for de mindste. Menighedsrådet har valgt ny præst:
Præsteindsættelse vil blive annonceret i lokalavisen. Menighedsrådet håber, at mange i
bydelen vil komme forbi og hilse på. Kirken ønsker et tæt samarbejde med lokal området
og enhver er velkommen i ”vores kirke henne på hjørnet”.
Godt efterår!
På menighedsrådets vegne, Formand Siw Sigurdsson

