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En havevandring
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!
Jeg gik på besøg i nogle af Tingbjergs haver mens Paul Gerhardts storslåede havesalme
genlød i mit indre. Som små frimærker af paradis dukkede haverne op bag låger og hæk
og i hver have var der en gartner. Et menneske der passer og plejer haven – så forskellige
de bliver – alt afhængig af gartnerens hjerte. Små glimt af deres kærlighed viste sig i blomsterne som tittede frem; i hindbær der plukkedes, i en ”bukket” af gulerødder, salatblade,
og chili; i tunge tomatklaser der venter på solen at modne sig i.
Alt springer frem af den samme jord, mørk og næret, rig med muligheder for en glædeshøst. Glæde for den der besøger haven, glæde for dem, der får del i høsten. Dog, øverst
står glæden for gartneren, som med hænder og hjerte, med slid fra kroppen og i slidte
træsko dyrker paradis frem på jord. Dyrker håb og farver helt ind i Guds himmel.
Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven dér
i evighedens sommer
og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer.
Hver sommer i haven rykker os nærmere til Guds evige have. Haven så rig og stor, lys og
farverig, elsket frem af Den Store Gartners kærlighed for sit værk og glæde over dets høst.
Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme!
DDS 726

Sognepræst Mette Basbøll
Med tak for inspiration fra Lises, Jyttes og Lindas haver

Gudstjenester og aktiviteter
September
Fredag d. 1/9

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 3/9

kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.00

Høstgudstjeneste/fødselsdag ved Mette Basbøll
Spisning -tilmelding senest d. 29. august
Kaffe og kage/auktion
– åbent hus i Diakoniens Hus, kom
og gør et godt køb i tøjkammeret.
Tak for i dag

kl. 15.00
Fredag d. 8/9

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Mette Basbøll

Tirsdag d. 12/9

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 8/9
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag. ”Et tørklæde kommer til byen”
Muntrer historier om det gode kulturmøde
ved forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø

Fredag d. 15/9

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 20/9

kl. 12.00
kl. 13.00
kl. 14.00

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 18/9
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag. Kathrine Ravn Kruse
har lavet en film om sit livs største
tabu: En alkoholiseret far, som
bag facaden også er et menneske
med følelser, som alle andre.
Filmen blev nomineret til en
Robert

Fredag d. 22/9

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 26/9

kl. 19.30

Hjemløsekoret. Se omtale under Koncerter

Torsdag d. 28/9

kl. 18.00

Husumvold kirke. Lanternegudstjeneste
Se omtale under Særlige aktiviteter

Fredag d. 29/9

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved
Mette Basbøll

NY

T

Morgensang
om fredagen

I forbindelse med Mad til Alle
starter vi d. 8. september
kl. 10.45 med morgensang i
kirken, hvor vi synger et par
salmer/sange og derefter vil
være klar til at nyde buffeten
lige inde ved siden af.

Oktober
Søndag d. 1/10

kl. 10.30
kl. 11.45

Højmesse – ved Lise Mortensen, Husumvold Kirke
Kirkekaffe

Tirsdag d. 3/10

kl. 18.00

Filmaften – En autentisk
historie.
I dramaet ’Wild’ forsøger
Cheryl Strayed at komme sig
over tabet af sin mor. Hun har
ramt bunden med stoffer og
en smertefuld skilsmisse. Hun
beslutter sig nu for at vandre
ad The Pacific Crest Trail - en 4000 km lang strækning
fra Californien til Canada

Fredag d. 6/10

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 10/10

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 6/10
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag.”Mine 10 år på
Filippinerne”.
Poul Herluf fortæller om et folk,
der trods 400 års koloniundertrykkelse, en hård natur og
fattigdom alligevel formår at
leve et lykkeligt liv og finde
tilværelsens lyse sider. ”Smilets land”

Fredag d. 13/10

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 18/10

kl. 12.00

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 16/10
kl. 13.00 Gudstjeneste ved Mette Basbøll
kl. 14.00 Musikalskforedrag ved Lis Bisgaard, Lene
Fibiger og Ole Finnesen. Sangerinden Trille betød
meget for mange, og her forsøger vi at komme lidt
tættere ind på Trille

Fredag d. 20/10

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 24/10

kl. 19.00

Koncert. Se omtale under Koncerter

Torsdag d. 26/10

kl. 17.00

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
pr. sms indtil 24/10

Fredag d. 27/10

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
pr. sms indtil 24/10

November
Fredag d. 3/11

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Søndag d. 5/11

kl. 10.30
kl. 11.45

Allehelgensgudstjeneste ved Mette Basbøll
Kirkekaffe

Fredag d. 10/11

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Onsdag d. 15/11

kl. 12.00

Kirkefrokost, tilmelding hos kirketjeneren indtil 4/11
kl. 13.00 Gudstjeneste
kl. 14.00 Foredrag. Lektor Hanna Broadbridge,
medlem af Mellemkirkeligt Råd foretæller om ”Kirken
ude i verden: Kristendom på tværs af kultur”

Fredag d. 17/11

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Tirsdag d. 21/11

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Kirkemiddag, tilmelding hos kirketjeneren indtil 17/11
Gudstjeneste ved Mette Basbøll
Foredrag om Matador.
Tv-serien med alle dens
udfordringer før og under
indspilningen, rollebesætning, anekdoter,
samt billeder- foran og
bag kammeret, fortalt af
Per Kuskner

Fredag d. 24/11

kl. 13.30

Sang&Sjæl i Diakoniens Hus ved Mette Basbøll

Torsdag d. 30/11

kl. 17.00

Familiegudstjeneste ved Mette Basbøll
Derefter: Familiemiddag, tilmelding hos kirketjeneren
pr. sms indtil 28/11

Særlige aktiviteter
Høstgudstjeneste og Kirkens fødselsdag - søndag d. 3. september
Kom og vær med til festgudstjeneste, spisning og hygge
samt auktion.
Donér gerne med en høstgave fra din have eller fra markedet, lidt bagværk eller måske noget syltet og sødt. Gaverne auktioneres væk til højeste pris, så høsten kommer
både kirke og hjem til gode.
Af hensyn til bestilling af mad, vil det være fint hvis du
bestiller plads inden selve dagen, gerne senest tirsdag
d. 29. august

Lanternegudstjeneste - torsdag d. 28. september
Lad lyset fylde- når der er fælles lanterneaften for Husumvold og
Tingbjerg.
Vi mødes i Husumvold kirke kl. 18, hvor vi selv laver – eller bare udvælger – en lanterne hver i sær, mens vi får en sandwich. Kl. 18.30 samles
vi i kirkerummet til sang og ord om lys. Bagefter går vi i samlet flok med
tændte lanterner til Tingbjerg kirke, hvor vi mødes af musik i kirkerummet og samles derinde til en fejring af lyset på overgangen til den mørke
tid.
Vi slutter af med varm kakao og kage og er færdige kl. 20.
Det er præsterne Mette Basbøll fra Tingbjerg kirke og Line Bjørn Hansen
fra Husumvold, der står for aftenen sammen med organister og frivillige fra begge kirker

Tingbjerg Tweens -en klub for kirkens unge
Tingbjerg Tweens er en klub for dig, der er mellem 11-15. 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 og programmet aftales efter tilmelding.
Hvis du vil konfirmeres fra Tingbjerg Kirke, så skal du melde dig til Tingbjerg Tweens.
Tilmelding ved kontakt til Mette Basbøll eller Kirkekontoret

Koncerter
Tirsdag d. 26/9 kl. 19.30 Koncert med Hjemløsekoret. Koret
er et rytmisk kor for hjemløse og tidligere hjemløse. Kom og
deltag i en smuk koncert som ledes af Ole Svendsen.
Tirsdag d. 24/10 koncert med Lotte Lotte Sangstad
Sørensen, sopran &Tine Hagedorn-Olsen, alt. De synger ”
Kærlighedsduetter og aftensange” af bl.a. Händel, Monteverdi samt et par aftensange af F. Matthison-Hansen. De
akkompagneres af Ole Finnesen, orgel

Nyt fra menighedsrådet
Denne sommer er snart forbi og efteråret rykker nærmere. Der sker mange ting i kirken,
byggeplanerne er i fuld gang med mange ting at tage stilling til, og vi håber, at I vil bære
over med de begrænsninger, der vil komme i forbindelse med ombygningen.
I kirken er der kommet nyt lydanlæg, som vi håber lever op til vores forventninger og vil
være til glæde for menigheden.
Kirkens frokost/spisning rykkes rundt, således at spisninger er om tirsdagen og frokoster
er onsdagen- som i gamle dage. Familiegudstjenesterne forbliver torsdag.
Godt efterår! På menighedsrådets vegne, Formand Siw Sigurdsson

Onsdagsklubben
Menighedskoret under ledelse af Ole Finnesen medvirker ved spisninger og særlige lejligheder og øver kl. 14-15.30 flg. dage: 6/9, 13/9, 4/10, 11/10, 1/11, 8/11 og 29/11.
Koret er åbent for alle og det eneste du skal medbringe, er lysten til at synge

Nyt fra menighedsplejerne
Sommeren var måske våd og blæsende men det holdt
os ikke fra at tage på ferie. Dette år gik turen til Fåborg
feriecenter ved det sydfynske øhav, som tog godt imod de
6 familier og rejselederen. Der blev klappet søstjerner og
fanget krabber, udforsket Egeskov Slots mange aktiviteter, gået ture i den fynske natur, bagt snobrød og badet i
poolen. Og selvfølgelig fik vi også en is eller to! Stor tak til
Arbejdsmarkedets feriefond og Folkekirkens feriehjælp

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. 13.30

Kaffe, strik og hygge
Onsdagscafé. Massage ved Remi Weiß
Aktiv torsdag
Strikkeklub. Lizzi holder styr på garnet og sørger for kaffe
”Mad til Alle”
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
Mad til Alle er et gratis fredags-spisetilbud. Kom og spis mens du hygger dig i samvær
med andre dejlige folk. Vi har normalt åbent fredage fra kl. 11-13
”Ung til Ung” i Tingbjerg
Diakoniens Hus har startet en ungegruppe op i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer. 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 Sang&Sjæl
Frivillige søges til fredag kl. 13. Vi har brug for nogle stærke kvinder og mænd, som hver
uge eller engang i mellem tager sig af oprydning og opvask efter Mad til Alle.
Ring til Maja på tlf. 2014 7499.
Har du ideer til f.eks. nye aktiviteter eller har du selv noget du gerne vil undervise i eller stå
for, så kontakt Maja Rüegger. Diakoniens Hus er mulighedernes hus
Diakoniens Rådgivningshjørne efterlyser frivillige rådgivere
Kunne du have lyst til at hjælpe, kan du kontakte Masti på tlf. 5185 0621/2064 1237

Tilmeldinger til kirkens arrangementer
Husk at tilmelde dig alle arrangementer i god tid. Vi tager forbehold for, at pladserne kan
være udsolgt allerede inden fristens udløb, tøv derfor ikke for længe med at tilmelde dig
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 under Aktiviteter i Diakoniens Hus
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. 12.00-19.00
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
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