
 

Diakoniens Hus 
Tingbjerg Kirke 
Langhusvej 3 
2700 Brønshøj 
 
 

Åbningstider: 
 
Tirsdag  13-15: Café og strikke/sy-værksted 
Onsdag 10-13: Formiddagskaffe 

Fredag 10-13: Brunch 

Lørdag 11-13: Café 

 

Man kan se på tøj, sko, tasker og nips i åbningstiden, 
og onsdag kommer der nye varer i Madbørsen til gratis 
afhentning. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller 
sende os en mail. 
 
Sognepræst Ulrich Vogel: 38 28 09 85 
Projektmedarbejder Maja Rydskov: 20 14 74 99 
 
E-mail: diakoni@hotmail.dk  
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VELKOMMEN 
 

Langhusvej 3 - 2700 Brønshøj 



 

Café 
Diakoniens Hus har ”café” tirsdag og lørdag. Det 
betyder, at vi byder på kaffe og the samt lidt at spise i 
en afslappet atmosfære. Du kan komme og få en snak 
eller bare nyde en stund i samvær med andre. Når det 
er vejr til det, sidder vi gerne i haven.  
 

Gratis internet og hjælp til breve 
Husets computer er tilgængelig for alle, og vi hjælper 
gerne med at finde informationer, oversætte breve eller 
kontakte myndigheder osv. i åbningstiden. 
 

Genbrug 
Vores genbrugsbiks hedder ”Tørresnoren”. Her har du 
rig mulighed for at gøre et kup og samtidig støtte 
menighedsplejen med et symbolsk beløb. Vi får 
løbende nyt tøj i alle tænkelige størrelser og faconer. 
 

Madbørs 
Om onsdagen får vi ved 12-tiden leveret frugt, grønt 
og evt. kolonialvarer, som står til gratis afhentning! 
 

Strikke/sy-værksted 
Tirsdag mødes ”Præstens Piger” i værkstedslokalet og 
hygger med at være kreative i fællesskab. Her er en 
livlig snak, og du er velkommen til at deltage. Der 
kræves ingen særlige forudsætninger eller tilmelding. 
 

 

 

Formiddagskaffe 
Om onsdagen dækker vi pænt op til kaffe med brød. 
Alle er hjertligt velkomne  
 

Brunch 
Fredag serverer vi en dejlig gratis brunch – fortrinsvis 
for Friluftsfolket – men ALLE er velkomne. Bagefter 
fortsætter hyggen for dem, der bliver hængende, og 
dem, der slår et smut forbi. 
 

På længere sigt … 
Diakoniens Hus blev indviet i november 2010 og er 
løbende under udvikling. Du er velkommen til at 
komme med ideer og ønsker, ris og ros. Vi vil gerne 
hjælpe netop dér, hvor behovene er. 
 
Ordet ”diakoni” er græsk og betyder ”tjeneste” – det 
vil sige kristen næstekærlighed i praksis. 
 
I Diakoniens Hus arbejder vi først og fremmest ud fra 
ønsket om at skabe et netværk og være et ”mødested på 
tværs”. 
 
I øjeblikket er førsteprioriteten at få Madbørsen til at 
fungere rigtig godt, og derefter tænker vi bl.a. på at 
etablere noget sprogundervisning og på at udvide 
brugen af værkstedslokalet. 
 


