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Skal man være en engel
for at sidde i menighedsråd?
AF Ju lie R ebel sognepræst
Næh, det kræver ikke meget andet
end nysgerrighed og interesse for
kirken som kulturinstitution og folkekirke fra vugge til grav at få indflydelse på det kirkelige liv i dit sogn. Og vi
har brug for dig, vi har brug for, at der
kommer nye kræfter til det kirkelige
arbejde. Det er afgørende for, at vi
her i Lundtofte kan vedblive at have
en kirke, hvor der kan holdes gudstjenester med et højt niveau, at vi kan
have et smukt kirkerum og en velplejet kirkegård. At vi kan fylde sognegården med mennesker, der kommer
til foredrag, værkstedgruppen, onsdagstræf, filmaftener – og dejlige,
livlige konfirmander. At vi kan skabe
rammer for en god arbejdsplads for
alle de ansatte ved kirken.
Du får lov til at være med til at forme alt det, som sker i kirken. Se bare i
dette blad, hvor meget forskelligt det
dækker over.
Vi har brug for dig, hvis du har en
særlig kompetence, som for eksempel en uddannelse som ingeniør eller håndværker og kan være med til
at rådgive vedrørende vedligehold og
bevaring af kirkens bygninger, sognegård og præstegårde. Ikke mindst
har vi brug for folk, der interesser sig
for kirkens økonomiske rammer, som
afgør, hvad der er muligt i kirken.
Vi kan tilbyde dig udfordrende og
udviklende muligheder for at lægge dine kræfter og dit engagement i
Danmarks ældste firma og din folkekirke – du får mulighed for at få indflydelse på hele det kirkelige liv, eller

bare de særområder, der interesser
dig. Du får modspil af engagerede
og dygtige medarbejdere og præster, som har en mening om alt mellem himmel og jord. Du får mulighed
for at deltage i spændende kurser og
visionsdage, og ikke mindst bliver du
klogere og måske helt afhængig af,
hvad vi kan tilbyde. Det er set før.
For mange er tærsklen til kirken
høj, og kommer man der mere end de
gange, man er indbudt, får man hurtigt skudt i skoene, at man er hellig,
eller bliver spurgt, om man er blevet
from. Men kirken er meget mere end
søndagens gudstjenester, og selvom det selvfølgelig fryder præsten
at se menighedsrådsmedlemmerne på kirkebænkene hver søndag, og
det er den fornemmeste pligt som
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medlem af et menighedsråd, så er
der også brug for folk, der har lyst til
at løfte nogle af de mange andre opgaver, som hører med til at være og
skabe kirke i et sogn. Det kræver ikke,
at du er en engel, men vi synes, at du
er en engel, hvis du dukker op og hører nærmere om, hvad det vil sige at
sidde i et menighedsråd. Det har du
mulighed for ved det officielle opstillings- og informationsmøde den
13. september i år. Her holdes møder
over hele landet og altså også i Lundtofte. Du kan læse mere om det her
i bladet, på kirkens hjemmeside og i
Det Grønne Område, når tiden nærmer sig.
Husk det er din kirke og dit sogn –
og derfor også dit ansvar! Vi har brug
for dig.

M e n i g h e d s r å d

Kunne du tænke dig
en plads i menighedsrådet?
Tekst og foto Su ssie Thyra Simonsen
I år skal der vælges medlemmer til
menighedsrådene i hele landet. Der
er valg hvert fjerde år, og man forpligter sig derfor til at sidde i rådet
for fire år af gangen.
Menighedsrådet fungerer som bestyrelse for sognekirken og har blandt
andet ansvaret for kirkens personale,
bortset fra præsterne, som refererer
til provsten. Der er mange forskellige
opgaver at løfte i menighedsrådet,
opgaver inden for økonomi, personalestyring, tilsyn med bygninger, kirkens liv og vækst samt deltagelse i
valg af provstiudvalg og stiftsråd.
Mange medlemmer vælger at genopstille til valg og kan på den måde
sidde mange år i rådet og arbejde for
sognekirken. Det er tilfældet for flere
af medlemmerne i Lundtofte Sogns
menighedsråd. Blandt andet for formanden, Philip Marcussen, som har
siddet et kvart århundrede i menighedsrådet i Lundtofte Sogn.
For at blive valgt ind i menighedsrådet skal man være medlem af folkekirken, og man skal bo i det sogn,
menighedsrådet hører til – eller have
løst sognebånd til en af sognets
præster.
Menighedsrådet i Lundtofte er velfungerende, og mange har siddet i
rådet i lang tid. Hans Exner og Annette Brorson har begge siddet i 24 år.
Hans Exner:
Hvad laver et menighedsråd?
”Menighedsrådet har indflydelse på
og ansvar for, hvad der sker i kirken.
Gudstjenester, arrangementer, musik, foredrag. Kan vi gøre noget for
særlige grupper? At arrangere indsamling til Folkekirkens Nødhjælp er
ikke kun godt for de fattige. Det giver
mig en tilfredsstillelse at være med.
Kirkens bygninger, kirkegård m.m.

Hans Exner

Annette Brorson

skal passes og fornys, så de svarer til
tidens behov, og medarbejderne skal
have gode arbejdsforhold.
At være med i processen omkring
ansættelse af præster er en spændende hovedopgave. Det giver indblik i nogle teologiske diskussioner.”
Hvad giver det dig at være med i rådet?
”Arbejdsopgaver og samarbejde.
Jeg er en del af menighedens fællesskab. Jeg hører til et sted. Det
kunne jeg også gøre uden at være
medlem af rådet, men nu bliver jeg
på en naturlig måde inddraget.
Det spiller naturligvis ind, at jeg føler mig hjemme i kirken. Jeg glæder
mig over at komme til gudstjenesterne og glæder mig til at høre en positiv
pointe i prædikenen og synge både
de gamle og de nye salmer. I menighedsrådet bidrager jeg til kirkens liv
og vækst, og jeg glæder mig over det.
At være med i rådet er en øvelse i
praktisk samarbejde.”
Annette Brorson:
”Jeg startede for 24 år siden på opfordring fra en ven. Det var for mig
en god mulighed for at komme med
i en forening, som støtter vores kultur, og samtidig få indflydelse på mit
lokalområde. Da jeg startede, ville jeg gerne have et alsidigt tilbud
til børnefamilierne, og jeg arbejdede i 12 år med arrangementer og ud-

flugter for børn i sognet, alt sammen
noget, som foregik uden for kirkerummet, for det med at hive børnefamilier til gudstjenester søndag formiddag
duer ikke. Efterfølgende har jeg siddet
i aktivitetsudvalget, hvor vi arrangerer udflugter for blandt andet ældre.
Fællesskabet har stor værdi – det, at
vi tager ud og nyder noget sammen.”
Hvem kan være med i MR?
”Man kan være der med det, man
kan byde ind med, men man skal
være bevidst om, at det er et stykke arbejde, der skal løftes. Det kan
være en udfordring, hvis man også
er erhvervsaktiv. Men jeg vil sige, at
der altid er en hjælpende hånd, hvis
man har brug for det. Det er en speciel struktur på den måde, at man i
MR kan sidde og bestemme farven
på salmebøger og omfanget af byggesager. Det er studie i offentlig forvaltning. I Lundtofte har vi arbejdet
progressivt for, at medarbejderne
har en god arbejdsplads og en respekteret ledelse af folkekirken. Vi
skal hjælpe hinanden med at være
ordentlige i den måde, vi forvalter ansvaret på. Det kan vi kun, hvis vi har
en god medarbejderstab.
Der er mange ting at sætte sig ind
i. Det tog mig fire år at lære, hvordan
man læser et kirkeligt regnskab. Arbejdet i MR giver muligheder, indsigt
og ansvar.”
Hvad er gaven ved at arbejde i MR?
”For mig er det den gode harmoni,
vi har. Vi har i de 24 år, jeg har været her, ikke haft konflikter, som vi
ikke kunne løse. Vi har en god arbejdsmoral, og jeg er stolt over at
have været med. Vi har et godt sammenhold, og vi er også ret gode til at
holde fester. Og så giver det meget
viden at være med – man lærer en
masse nyt.”
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Nye tiltag på
kirkegården

Kirkegårdsleder Benedikte Scheef

Tekst og foto Sussi e Thyra Simonsen
I skrivende stund står alle træer og
buske på spring, når man går en tur på
Lundtofte Kirkegård. Det er svært at
ignorere, at foråret har fået overtaget,
og at alt det liv, der spirer frem, står i
skærende kontrast til visheden om,
at under mylderet af forårsblomster
og velplejede buske ligger resterne af
de mange menneskeskæbner, som er
stedt til hvile her. Siden 1921 har Lundtofte-borgere begravet og bisat deres
afdøde familiemedlemmer, venner,
naboer, kolleger og bekendte her ved
siden af kirken og kolonihaverne ud til
Lundtoftevej.
Ændringer på vej
I de 95 år, kirkegården har eksisteret,
har den stramme arkitektur dannet
rammen om stedet, og der er i årenes
løb sket få ændringer på udseendet.
Men den forholdsvis nye kirkegårds-

leder, Benedikte Scheef, er så småt
gået i gang med at sætte sit præg på
den oplevelse, der møder de efterladte, som besøger stedet.
”Det er svært at ændre for meget,
da kirkegården er ret stram i arkitekturen, men flere blomster, mange
flere blomster! Vi lægger blomsterløg både i bede rundt om kirken, på
gravhøjen og generelt rundt på kirkegården,” siger hun og fortsætter:
”Vi vil også forskønne lapidariet og
sætte nye birketræer i Birkelunden,
hvor de nuværende birketræer er
meget beskadiget af storm, lynnedslag og ælde. Vi sætter Himalayabirk
med den meget hvide stamme i stedet for den mere almindelige birk.”
Derudover er der planer om at konvertere kistegravpladser til urnegravpladser, for at imødegå en stigende
efterspørgslen på det.

Kirkegårdens personale
Der er i det sidste år sket en del ændringer blandt personalet på kirkegården:
> Kirkegårdsleder Benedikte Scheef kom den 1. september 2015 fra en større kirkegård i omegnen og er
nu ved at sætte sit eget hold af medarbejdere.
> Jens Greve Nielsen er gartner og afløser for kirkegårdslederen. Jens har været ansat på kirkegården 13 år.
> Dyveke Hinch er gartner og ”sommerfugl”. Hun har
været ansat i mere end fem år.
> Pia Kjær Hoff er netop stoppet som ”sommerfugl” for
at blive voksenlærling i Tivoli.
> Katrine Schultz er gartnerlærling.
> Lasse har været i virksomhedspraktik på kirkegården
det sidste år. Han tilbydes nu en fast stilling.
> Efter at Pia er stoppet, mangler vi en gartner på holdet.
Af Philip Marcussen
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Fakta
Kirkegården blev indviet i 1921 og er
tegnet af landskabsarkitekt Gudmund Nyeland Brandt. Grunden til
kirkegården blev købt af sognefoged og gårdejer Christian Jørgensen
med tilskud fra Brede Klædefabrik,
som derved sikrede sig dispositionsret over en del af kirkegården til
fri begravelse for Bredes arbejdere
og deres familier. Dispositionsretten ophørte efter fabrikkens ønske i
1952. Brede Klædefabrik sætter dog
stadig et markant præg på kirkegården med familiemausoleet, den lille
gravhøj, hvor fabrikant Edmund Daverkosen og hans hustru, Olga, ligger begravet.

I lapidariet finder man fredede monumenter og
gravsten af lokalhistorisk
værdi. Gennem tiden ændrer det sig, hvad man
skriver på en gravsten. For
100 år siden skrev man typisk erhverv, navn, årstal og for kvindernes vedkommende, som ofte gik
hjemme og passede hus
og børn, et tillægsord som
agtværdig, altopofrende
eller kære med på stenen.
I dag skrives ofte blot navn
og årstal. Også dekorationen af stenene afspejler tiden, fra det meget
pyntede til en helt enkel
strand- eller marksten.

VORES

KIRKE

Kirkegårdspersonalet samlet

Gartner Lasse Skrivergaard opdagede, at der lå nogle brosten under
græsset i kanten af græsplænen på
urnegravpladsen, og besluttede sig
for at fritlægge dem. Det viste sig at
blive et større arbejde, end han havde forventet, for brostenene var kanten af en gangsti, der skærer tværs
over græsplænen.

Gartner og havearkitekt Gudmund
Nyeland Brandt står bag det stramme design på kirkegården. Han er
kendt for at forene akademisk saglighed med forståelsen for materialets natur og planters trivsel, og står
bag flere haveanlæg i København og
omegn, blandt andet Rosenhaven
i Hellerup, Mariebjerg Kirkegård og
Marienlyst Slot i Helsingør.

Billedtekst billedtekst Billedtekst billedtekst Billedtekst billedtekst

Søjletujaer står langs alléen.

I gravhøjen ligger fabrikant Edmund Daverkosen og hans hustru, Olga, begravet. Gravhøjen tårner i midten af Brede-afsnittet, og fabrikantparret er flankeret af medarbejdere fra den gamle klædefabrik i Brede.

Himalayabirk kommer til at erstatte de gamle, traditionelle birketræer i
Birkelunden til næste år.
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Fødselsdagsfest,
høstmarked og onsdagstræf
Fødselsdagsfest på Brede Torv
Velkommen fredag den 17. og lørdag den 18. juni 2016.
I Genbrugsbutikken på Brede Torv er vi klar til at markere, at det nu er 35 år siden, butikken startede. I år har vi modtaget mange gode donationer, som er med til at gøre
vores butik meget spændende at besøge.
For året 2015 kunne vi indsende 255.000 kroner, som bliver brugt i projekter til gavn
for verdens fattigste – Tak til alle jer, der bidrog hertil ved at aflevere gode varer til os
og ved at handle hos os.
Traditionen tro fejrer vi vores fødselsdag med særlig gode tilbud i butikken.
På medarbejdernes vegne - Kirsten Heldt Nielsen

Høstmarked
Lørdag den 3. september kl.10-15.00 på P-Pladsen v. Lundtofte Kirke
Kom til hyggeligt høstmarked lørdag den 3. september kl.10-15.00 og gør en god handel og støt op om et godt formål!
Du kan leje et stade, for kun 100, - kr., til at sælge dine gamle ting og sager, tøj eller håndarbejde. De 100,- kr. går ubeskåret til Lundtofte Menighedspleje ”Hjerterummet” som tager sig af det sociale kirkelige arbejde, som fx julehjælpen.
Du kan bestille en plads på kirkekontoret eller via hjemmesiden. Betaling skal forefalde ved bestilling.
Der vil også være indbudt lokale kunsthåndværkere og vores lokale Brugs og Genbrugs, og menighedsplejen vil sælge hjemmebagte vafler, kager, kaffe, øl og vand. Desuden vil der i løbet af dagen være forskellig underholdning.
Sidste år druknede vores høstmarked i regn, - i år håber vi på sol, men vi har helgarderet os, så vi kan trække indenfor i sognegården i tilfælde af dårligt vejr.
” Hjerterummet ” – Lundtofte Menighedspleje

Onsdagstræf
I sognegården den 28. september kl. 14-16
Agronom Hans Arne Jensen kommer og holder foredraget Bibelens forunderlige planteverden.
I foredraget fortælles om mange års arbejde med indsamling af oplysninger om planterne i Bibelen. Disse er samlet i bogen ”Bibelens planteverden”. I Bibelen er omtalt cirka 100 forskellige
planter. Nogle af disse er velkendte kulturplanter, andre er sjældne og mere eller mindre ukendte
eksotiske vækster. Der gives eksempler på anvendelse af planterne, og i hvilken sammenhæng
de er omtalt i Bibelen. Endvidere fortælles om nogle af de mange arkæologiske udgravninger i
Mellemøsten, hvor der er fundet rester af bibelske planter.

Påskevandring
”Alle tre klasser var meget begejstrede!!! Det var så gennemført – vi er stadig helt glade … Vi har allerede bedt kommende 3. klasser melde sig til.” – Sådan lød det i en mail
fra Kongevejens Skole til kirketjenerne i Lundtofte Kirke, som havde arrangeret rollespil over påskevandringen for skolerne i dagene op til påske. Eleverne agerede som
Jesu disciple, mens kirketjener Anders Torp Gundersen spillede Herodes, og sognepræst Julie Rebel var Jomfru Maria. Rekvisitterne gjorde forestillingen så nærværende
og overbevisende, at nogle elever holdt sig for øjne og ører i gru, da naglen blev hamret
i det store trækors med mukkerten. Uden for kirken var alt dog fred og idyl, og eleverne
fik mulighed for at ride på æslet, som i dagens anledning var på besøg.
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Nordkaperen lægger til
i Lundtofte

På græske eventyr og filmtogt med “Nordkaperen”
Sogneaften onsdag den 21. september, kl.
19.30-21.30
Kom på eventyr med Troels Kløveldals gamle
skib, “Nordkaperen”, når Nicolai Vædele fortæller om de sidste to lange togter med “Nordkaperen” og om sine andre eventyr som skipper
på skibet.
Nicolai fortæller om, hvordan det er at lave
film på gyngende grund, om først at sejle det

gamle skib fra Danmark til Bosporus på kanten
af Lilleasien, om at arbejde sammen med den
kreative klasse, om at få børnene med om bord
og om at være skipper, styrmand, kok, kameraassitent og skibspedel på samme tid.
Der bliver nok også et par afstikkere til palmestrande, smukke koralrev og fremmede mennesker, til alvorlig sygdom, hårdt vejr, og hvordan
man skiller et 106 år gammelt skib totalt ad under den brændende tropesol. Og samler det igen!

Ka l e n d e r

Arrangementer

Ka l e n d e r

Arrangementer
Juni 2016

September 2016

Onsdag den 1. juni | Udflugt til Agersø
Onsdagstræf tager på heldagstur

Mandag den 5. september | Vandretur i sognet
11.00 Fra Lundtofte Sognegård se side xx

Onsdag den 1. juni | Babysalmesang
10.00 Geels Kirkesal se side xx

Onsdag den 21. september | Foredrag
19.30 Lundtofte Sognegård
På græske eventyr og filmtogt med Nordkaperen
v. Nicolai Vædele

Onsdag den 1. juni | Aftensang
17.00 i Lundtofte Kirke
Lørdag den 4. juni | Sommerhøjskole
Dag 2 i Virum Kirke se side xx
Mandag den 6. juni | Vandretur i sognet
11.00 Fra Lundtofte Sognegård se side xx
Tirsdag den 7. juni | Koncert 4 Joy
19.00 Lundtofte Kirke
Onsdag den 8. juni | Babysalmesang
10.00 Geels Kirkesal se side xx
Onsdag den 8. juni | Aftensang
17.00 Lundtofte Kirke
Lørdag den 11. juni | Sommerhøjskole
Dag 3 i Lundtofte Kirke se side xx
Onsdag den 15. juni | Aftensang
17.00 Lundtofte Kirke
Onsdag den 22. juni | Babysalmesang
10.00 Geels Kirkesal se side xx
Onsdag den 22. juni | Aftensang
17.00 Lundtofte Kirke
Onsdag d. 29. juni | Babysalmesang
10.00 Geels Kirkesal se side xx

Onsdag den 28. september | Onsdagstræf
14.00-16.00 Lundtofte Sognegård
Agronom Hans Arne Jensen kommer og holder
foredraget: ”Bibelens forunderlige planteverden”
se side xx

FASTE ARRANGEMENTER
Babysalmesang hver onsdag kl. 10.00-12.00 i
Geels Kirkesal
Babysalmesang er for nyfødte børn og deres
forældre i barnets første leveår.
Vi danser og leger, siger rim og remser, og frem
for alt synger vi hele tiden.
Kom gerne og vær med, det er gratis, og man
kan få yderligere oplysninger hos organist Vibeke
Nilsson på tlf. 45 87 78 15.
Aftensang hver onsdag kl. 17.00 i Lundtofte Kirke
Salmesang, bibelske læsninger, gregoriansk
sang, stille bøn, orgelmusik. Varighed
15-20 minutter.
Værkstedsgruppen dato kommer senere
Her har du mulighed for at udfolde dine kreative
evner, når der skal fremstilles gevinster til
tombola og ting til juleboden.
Du har også mulighed for at være sammen med
andre, få en kop kaffe og en god snak.

Onsdag den 29. juni | Aftensang
17.00 Lundtofte Kirke

Onsdagstræf sidste onsdag i måneden
Se hjemmesiden for nærmere beskrivelse af
arrangementerne.

Juli 2015

Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne: 16/6 og 24/9

Onsdag den 20. juli | Sommerudflugt
For enlige forsørgere og deres børn, se side xx

August 2016
Ingen planlagte arrangementer

Næste sogneblad udkommer den 1. oktober 2016.

Juni 2016
Søndag den 5. juni | 2. s. e. trinitatis
10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Lørdag den 11. juni | Dåb
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
Søndag den 12. juni | 3. s. e. trinitatis
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Søndag den 19. juni | 4. s. e. trinitatis
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
Lørdag den 25. juni | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag den 26. juni | 5. s. e. trinitatis
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.

JULI 2016
Søndag den 3. juli | 6. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Lørdag den 9. juli | Dåb
11.00 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag den 10. juli | 7. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Anne Sofie Grandorf.
Søndag den 17. juli | 8. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
Søndag den 24. juli | 9. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Søndag den 31. juli | 10. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.

AUGUST 2016
Søndag den 7. august | 11. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
Lørdag den 13. august | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag den 14. august | 12. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag den 21. august | 13. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Lørdag den 27. august | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
Søndag den 28. august | 14. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.

Ka l e n d e r

Gudstjenester

Kontakt
Lundtofte Kirke
Danmarksvej 36,
2800 Kgs. Lyngby
Åbent dagligt fra kl. 08.00-15.00
Lundtofte kirkekontor
Lundtofte Kirkevej 3,
2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 09-13, tors. kl. 15.00-17.00
T: 45 87 92 48
M: post@lundtofte-kirke.dk

Gudstjenester
SEPTEMBER 2016
Søndag den 4. september | 15. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
Lørdag den 10. september | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.

Geels Kirkesal
Bredevej 52
2830 Virum
T: 45 20 01 27
M: shlz@km.dk

Søndag den 11. september | 16. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
10.30 Geels Kirkesal v. Julie Rebel.

Præster:
Julie Finne Bjørklund Rebel
Lundtofte Kirkevej 1
2800 Kgs. Lyngby
T: 40 10 37 10 · M: jfbr@km.dk
Fridag fredag
Mette Enevold
Langs Hegnet 61
2800 Kgs. Lyngby
T: 45 87 85 82 · M: men@km.dk
Fridag mandag
Pernille Bach-Mortensen
Skodsborgvej 44
2830 Virum
T: 20 19 21 01 · M: pbm@km.dk
Fridag fredag
Jørgen Bo Christensen
Danmarks Tekniske Universitet
Bygn. 101 – indgang E
2800 Kgs. Lyngby
T: 24 42 59 75 · M: pastor@pf.dtu.dk
Fridag mandag

Søndag den 18. september | 17. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal v. Jørgen Bo Christensen.

Kordegn
Ulla Juul Stummann:
T: 45 87 92 48
M: post@lundtofte-kirke.dk
Kommunikationsmedarbejder
Sussie Thyra Simonsen
T: 45 20 01 21
M: suts@lundtofte-kirke.dk
Kirketjener
Lundtofte Sognegård
Anders Torp Gundersen og
Anne Marie Pock-Steen:
T: 45 20 01 23
M: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
Geels Kirkesal
Ketty Lilaa
Shira Lerche
T: 45 20 01 27
M: shlz@km.dk
Fridag mandag
Organist
Peter Vinding Madsen:
T: 24 43 27 46
M: pvm@lundtofte-kirke.dk
Vibeke Nilsson:
T: 45 87 78 15
M: vni@lundtofte-kirke.dk
Kirkegårdsleder
Benedikte Maria Scheef:
T: 45 20 01 22
M: kirkegaard@lundtofte-kirke.dk
Menighedsrådsformand
Philip Marcussen
T: 29 76 27 75

Lørdag den 24. september | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Søndag den 25. september | 18. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag den 2. oktober | 19. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
10.30 Geels Kirkesal v. Mette Enevold.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER 2016
Onsdag den 1. juni | Plejehjemsgudstjeneste
13.30 Lystoftebakken ved en af sognets præster.
Onsdag den 22. juni | Plejehjemsgudstjeneste
14.00 Bredebo v. Julie Rebel.
Onsdag den 24. september | Plejehjemsgudstjeneste
14.00 Bredebo Plejecenter ved en af sognets præster.
Onsdag den 7. september | Plejehjemsgudstjeneste
13.30 Lystoftebakken ved en af sognets præster.
Onsdag den 21. september | Plejehjemsgudstjeneste
14.00 Bredebo Plejecenter ved en af sognets præster

a r r a n g e m e n t e r

Babysalmesang, vandreture,
koncert og fredage
Babysalmesang
Hver onsdag kl. 10 er der babysalmesang i Geels Kirkesal.
Kom, så snart dit barn er født, og vær med til leg, sang og dans. Der er musik hele tiden i cirka 40 minutter, og bagefter
hygger vi os med lidt juice og småkager og snakker med hinanden.
Det er gratis, og hvis du vil vide mere, så ring til organist Vibeke Nilsson på tlf. 45 87 78 15 eller 61 30 78 15.
I juni er der babysalmesang den 1., 8. og 22. juni. Den sidste gang laver vi en lille skovtur til Frilandsmuseet!
I juli og august er der lukket, og vi begynder igen den 7. september kl. 10.

Vandreture i sognet
Der vil være en tur mandag den 6. juni kl. 11 fra Lundtofte Sognegård.
Vi går rundt i det gamle Lundtofte og har sandsynligvis en deltager, der vil
fortælle lidt om området. Kom med, hvis du har lyst.
Efter sommerferien begynder vi igen mandag den 5. september kl. 11..

Koncert i Geels Kirkesal
Søndag den 18. september kl. 16.
Birgitte Bak – viola, komponist, Eva Malling – kontrabas, Anders Hvidberg-Hansen – perkussion spiller kompositioner
af Birgitte Bak og indimellem vil der være fællessange med tekster af Halfdan Rasmussen.
Når tiden nærmer sig, vil der være orientering på kirkens hjemmeside!

Gud, det er fredag! – For børn og voksne
Fredag den 9. september kl. 17.30 holder vi den første af vores nye børnegudstjenester. Her vil vi begynde i kirken med
en kort gudstjeneste med bibelfortællinger i børnehøjde, bøn, salmer og velsignelse. Herefter er der aftensmad i sognegården, og vi lægger puder på gulvet, så der kan ses Disney Sjov på storskærm, mens forældrene har mulighed for at
nyde en kop kaffe eller et glas vin. Kl. 20 siger vi godnat og god weekend. Tilmelding tilrådes af hensyn til maden, men
det skal ikke hindre jer i at deltage, for så deler vi det, der er. Det koster 25 kr. pr. voksen at spise med, men er gratis for
børn under 12 år. Tilmelding på hjemmesiden eller på kirkekontoret.
Næste datoer er:
Fredag den 29. oktober kl. 17.30, hvor vi holder halloween-gudstjeneste.
Fredag den 19. november kl. 17.30, hvor julen nærmer sig.

Konfirmandgraffiti
Konfirmanderne har i skoleårets løb arbejdet med kristendommen på forskellige måder. Ud over den traditionelle
undervisning har de i samarbejde med graffitikunstnere
fra murkunst.dk lavet fantastiske store billeder, som lige
nu pynter i Sognegården og i Geels Kirkesal.
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Når verden
bliver større
Tekst og foto Sussi e Thyra Simonsen

Kunsthistoriker og direktør for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, holder foredrag i Sommerhøjskolen den 4. juni.
Foredraget foregår i Virum kirke. Foredraget kredser om emnerne intimitet og kunst.
- Verden er så meget mere end de
betydninger, vi måtte tillægge den,
siger Mikkel Bogh i et interview, på
hans kontor bag kulisserne på Statens Museum for Kunst, hvor han er
direktør. Han er en af foredragsholderne i Sommerhøjskolen, der i år
er arrangeret i samarbejde med Virum kirke.
I både troen og kunsten kan vi opleve
en nærhed og en intimitet, som kan
være svær at sætte ord på. Kunsten
og troen har i alle tider haft et overlap
- det er blandt andet her, vi fornemmer at verden er så meget mere, end
det vi umiddelbart ser.
12

Kunsthistoriker Mikkel Bogh var kurator på udstillingen “Tæt på - Intimiteter i kunsten” på Statens Museum
for kunst, der sluttede i maj måned.
Udstillingen arbejdede med intimitet
- intimitet mellem mennesker, mellem
menneske og rum og mellem kunstværk og beskuer, og intimiteter er sat
i flertal for at understrege, at intimitet
kan være mange forskellige ting.
Jeg spørger ham, hvad det er kunsten kan i forhold til intimitet. Er det
blot en genkendelse af noget i lys,
farver og form, der skaber følelse af
intimitet, eller er der noget andet til
stede i kunsten?
- Det er svært at sige, hvad kun-

sten gør, men den har mulighed for
gennem farver, lys og temaer at kaste lys over og fastholde nuancer
og sansninger mellem mennesker.
Sansninger som forsvinder i en hverdag. Vores omgang med verden er
meget pragmatisk, og i den pragmatiske verden er sproget også meget pragmatisk. Poesiens, kunstens
sprog kan få os til at rette vores opmærksomhed mod noget, som ville
være forstyrrende i hverdagen. Hvis
du for eksempel til et forretningsmøde dvæler ved eller kommenterer
en kvindes hår …. det går jo ikke, griner Mikkel Bogh og henviser til, at det
kan kunstneren gøre i et billede som

RE D A KTIONELT

i maleriet af Christian Krogh ”En mor
fletter sin lille datters hår” fra 1888,
hvor en kvinde fletter en piges hår.
- I det sansede, i kunsten er der
masser af opmærksomhed på sådanne detaljer. Kunsten formår at
trække en almindelig erfaring frem i
forgrunden og vise, hvor meget disse
detaljer betyder, selv om vi ikke lægger mærke til det i hverdagen.
Tid
Men nu kan vi ikke bare gå ind på et
museum og forvente, at vi kan få en
sanselig oplevelse ved at betragte
nogle malerier. Det kræver noget af
os beskuere at få en oplevelse, der
åbner op for sanserne. Et samarbejde. Fra vores side kræver det tid, mener Mikkel Bogh:
- Intimitet fordrer en dvælen - tiden
af hvilken vi synker ind i en fordybelse. Billedet viser sig i sin nuancerigdom, når du dvæler ved det. Billedet vil
gerne have dig til at indgå en kontrakt
- jeg åbner mig for dig, når du giver dig
tid. Det er kontrakten. Men intimitet
har en udstrækning over sig, al oplevelse er tidsbegrænset - ikke konstant.
- Malere bruger også teknikker til
det. Hele Hammershøi’s teknik er baseret på, at billedet skal åbne sig for
os over tid. Og når du kigger på det
igen, får du noget nyt. Noget af det,
der giver den stærkeste intimitets
oplevelse foran malerier, er egentlig,
når motivet ikke henvender sig direkte til dig, siger Mikkel Bogh.
Åbenbaringer og håb
Kan man sige, at kunsten og troen bevæger sig ind over nogle af de
samme felter, i og med at begge dele
taler til vores sanseapparat og kan
give os oplevelser, som rækker ud
over den verden, vi tror vi kender?

Christian Krogh ”En mor fletter sin lille datters hår” fra 1888

- Til troen er der knyttet et håb. Essentielt i kunsten er der også et håb,
kunsten peger på noget i verden, vi
endnu ikke har forstået. Følelsen i
kunsten især, er god til at vise os, at
verden er så meget mere, end de betydninger vi måtte tillægge den. Kunsten åbner nogle verdner, vender den
nogle gange på hovedet, så vi ikke
kan genkende den - det bliver nogle
voldsomt provokeret af.
- Måske man også kan sige, at vi
finder åbenbaringer begge steder.
Den mest almenmenneskelige åbenbaring er, når noget pludselig åbner
sig for os, idet at du lægger intenst
mærke til det, som du ikke så før.

Pludselig mærker du det, og så er det
væk igen. Åbenbaringsoplevelser er
ofte ekstremt kropslige og lysende,
også de religiøse som er beskrevet i
litteraturen. Intimitetens erfaring er
en åbenbaring, som er mere langsom og dvælende, der er en langsomhed over det.
- Vi har forskellige rum, hvor vi kan
opleve det - kirken, museet, naturen,
slutter Mikkel Bogh.
Jeg tør ikke love dig nogle åbenbaringer, men jeg tør godt love, at
Mikkel Bogh har meget på hjertet og
en kæmpe viden, som han deler ud
af til foredraget lørdag den 4. juni i
Virum kirke.
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Sommerhøjskole
KIRKE – KROP – ÅND
AF Ju lie R ebel sognepræst
Årets sommerhøjskole løber i år af stabelen over tre lørdage den 21. maj, den 4. juni og den 11. juni.
Vi vil undersøge og blive klogere på forholdet mellem kirken,
det moderne menneskes krop og sjæl og ikke mindst den
spirituelle dimension, eller den ”andethed” eller metafysiske overbygning, som mennesker til alle tider har stræbt efter eller villet til livs. Dette tema belyses ud fra poesiens og
bønnens rum, sangens, psykiatriens, kunsthistoriens, teolo-

giens og naturens rum. Vi begynder hver dag med en kort
andagt med tekstlæsning, refleksion, sang og bøn.
I år er vi indgået i et samarbejde med Virum Sogn, så
højskoledagene vil finde stede både i Lundtofte og i Virum
Sognegård. Der serveres kaffe, vand, frugt og lidt sødt, og
der er frokost hver dag. Vin, øl og vand kan købes til. Det
koster 150,- pr. dag inkl. frokost og 350,- for alle tre dage.
Tilmelding kan ske til via kirkernes hjemmeside eller kirkekontoret.

Program
Lørdag den 21. maj
Kl. 9.30-15.00: Lundtofte Sognegård. Vi begynder med andagt i kirken.
10.00-12.00: Religionsforsker, salmedigter og forfatter Iben Krogsdal holder foredraget ”FULDMAGT” – Hvad vil det sige at være kristen i en
moderne virkelighed? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes efter noget? Iben
Krogsdal fortæller om det moderne menneskes
livsvilkår ud fra en række af sine nyeste salmer. Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt og om, hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag.
Også selvom Gud er blevet umulig, og mange mennesker slet ikke
længere tror. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og
der vil blive tid til spørgsmål og diskussion.
Kl. 12.00-13.00: Frokost.
Kl. 13.00-15.00: Digter og forfatter Helle Stage Søtrup, som har udgivet de anmelderroste bøger
”Send flere engle”, ”Kyshånd” og senest ”Audiens”
sætter i kort form moderne ord på spiritualitet og
eksistens. Hun bruger ofte bønnes form, fordi den
for hende kommer så tæt på, hvad det vil sige at
være menneske. Bønnen rummer en inderlighed, hvor mennesket
kan blotte sig – det er en intim samtale med Gud. Søtrups digte og
bønner rummer forestillinger om, hvad vi mennesker bærer på, og
lukker op for en refleksion og et åbent metafysisk univers. Helle vil
læse fra sine digte og bønner og fortælle om sin inspiration og om,
hvordan hun ser spiritualitet som et modsvar til den tid, vi lever i. Der
vil være tid til spørgsmål og diskussion.

10.00-12.00: vil Psykiater Anne Lindhardt under titlen ”Det uperfekte menneske” tale om, hvordan vi i
Danmark har en dagsorden, som er præget af mistillid med begrænset rummelighed i forhold til fejl
og mangler. Det har menneskelige konsekvenser,
som for eksempel betyder, at alt for mange mennesker får et arbejdsliv, hvor de er bange for at begå
fejl. Den kontrol, angsten afføder, sætter sig i relationerne og kommer til at præge den mellemmenneskelige kultur. Der vil være tid til
spørgsmål og diskussion.
Kl. 13.00-15.00: vil kunsthistoriker og direktør for
Statens Museum for Kunst Mikkel Bogh tale om om
krop, intimitet og kunst, med udgangspunkt i den
netop afsluttede særudstilling ”Tæt på – Intimiteter i kunsten”. Se mere i artiklen ”Når verden bliver
større” andet sted i bladet.
Lørdag den 11. juni
Kl. 09.30-15.00: Lundtofte Sognegård. Vi begynder med andagt i kirken.
Kl. 10.00-12.00: ”Hvordan skal jeg kunne tro, når der
ikke er nogen, der vejleder mig?”
Sognepræst og master i sjælesorg Eva Borbye
Pedersen fører os, hvilken betydning kristen åndelig
vejledning og praksis kan have for menneskers tro
og liv. Eva Borbye Pedersen har gennem mange år
afholdt retræter og har stor erfaring inden for dette område. Der vil
være mulighed for at prøve en kristen meditation i praksis, ligesom
der vil være tid til spørgsmål og diskussion.
Kl. 12.00-13.00: Frokost.

Lørdag den 4. juni
Kl. 09.30-15.00:
Virum Kirke. Bemærk kortfilm kl. 09.30 i stedet for andagt.
Kl. 09.30-10.00: kortfilmen ”Det perfekte menneske” af Jørgen Leth.
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Kl. 13.00-15.00: vil sognepræst og master i haveterapi Lars Peter Wandsøe Kristiansen tage os på en
rejse gennem havens og naturens helende kræfter
og spirituelle rum.

N Y T
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Ny kordegn og
kommunikationsmedarbejder
A f Phil ip Marcussen formand for menighedsrå det
Sussie Thyra Simonsen tiltrådte den 1.
marts som kordegn og kommunikationsmedarbejder.
Sussie karakteriserer sig selv som kordegn med formidlingsbaggrund. Jeg
fristes dog til at bytte om på de to funktioner – positivt forstået. Sussie har arbejdet som kordegn i Christianskirken og Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn. Kommunikation har hun arbejdet med i forskellige
sammenhænge som journalist, layouter, fotograf, producent af hjemmesider
og med kommunikation på et overordnet
plan. Hun vil få brug for det hele i det nye

job. Hun får også brug for sine holdninger til det kristne budskab og ikke mindst
kendskab til folkekirken som et vigtigt element i lokalsamfundet.
Sussie skal som kordegn arbejde sammen med sognets anden kordegn, Ulla
Stummann. På det kommunikative område kommer hun til at samarbejde bredt
med kolleger, præster og menighedsråd.
Hun forventes at lægge stilen og føre an
blandt andet som redaktør af Sognebladet.
Menighedsrådet og kollegerne byder
Sussie velkommen i Lundtofte og glæder os til samarbejdet med hende og til at
lære hende bedre at kende.

Sussie Thyra Simonsen

Sølvbryllup med Menighedsrådet
D. 21. marts 2016 havde Philip Marcussen
været medlem af menighedsrådet i Lundtofte Kirke i 25 år.
Jubilæet blev markeret ved mødet d. 31. marts
med portvin, blomster og en tale. Philip har i
alle årene været et af de uhyre arbejdsomme medlemmer, for han har varetaget alle
de tungeste poster, man kan have i et menighedsråd. Han var i mange år kontaktperson,
hvilket er det personaleansvarlige medlem
af et menighedsråd. Derefter blev han næstformand, og i de sidste 8 år har Philip væ-

ret formand. På alle posterne har han lagt et
kæmpe arbejde, så alt har kunnet glide i god
ro og orden. Der har været store udfordringer
undervejs, især udvidelsen af Sognegården
blev af forskellige årsager en voldsom tidsrøver. Men han har heldigvis en økonomiuddannelse, så der var styr på økonomien hele
vejen igennem. Det imponerende er, at Philip
trods dårligt helbred, aldrig har efterladt arbejdet, så andre skulle samle op efter ham.
Han kunne og ville selv, og det skulle helst gå
hurtigt. Stor tak til Philip for det enorme arbejde for kirken.

dødsfald
Ole Trier Andersen er død den 2. april, han blev 85 år. Trier, som han blev kaldt, har været en påskønnet organistvikar
i Lundtofte Kirke i mere end 40 år ved siden af sit job på DTU. Han begyndte at spille på orgel som barn og havde allerede spillet i andre kirker i 30 år, inden han kom til Lundtofte.
Æret være Ole Trier Andersens minde.
Ingrid Hunderup-Jensen er død den 20. april. Ingrid har været aktiv i det frivillige korps i menigheden omkring Lundtofte Kirke siden midten af 90’erne, og så længe kræfterne rakte.
Æret være Ingrid Hunderup-Jensens minde.
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Returadresse:
GSB Grafisk · Tonsbakken 16-18 · 2740 Skovlunde
DESIGN · KIBERG & GORMSEN

Sommerudflugt for børn og voksne
Lundtofte Menighedspleje har arrangeret sommertur for
børn og deres voksne onsdag den 20. juli. Turen går til Helsingør, hvor vi bl.a. skal spise madkurv på Kronborg og se
dukketeateret ”Hamlet – en spøgelseshistorie”. På Kronborgs fæstningsværk møder Hamlet sin faders spøgelse.
Den afdøde konge fortæller, at alt ikke er, som det ser ud
til at være, og kræver at Hamlet hævner ham. Shakespeares største stykke om svig, hævn og galskab animeres
’live’ af en enkelt skuespiller i en specielt udviklet ’animotion’-dragt, så selv børn lader sig rive med. Et forunderligt
og mimisk univers i Frederik II’s lille have på Hamlets Slot,

Kronborg, som egner sig til både danske og internationale publikummer, børn (6+) som voksne. Derefter skal vi en
tur om M/S søfartsmuseet og til Brostræde og have en is.
Der er 40 pladser og det koster 50,- pr. voksen og 20 kr.
for børn over 12 år. Vi bliver hentet i bus fra sognegården
kl. 11.00 og kører retur fra Helsingør kl. 16.30.
Tilmelding sker på kirkekontoret, tilmelding er først gældende, når, der er modtaget betaling. Kirkekontoret kan
kontaktes på:
Tlf. 45879248 eller på e-mail; jfbr@km.dk

Deadline for næste nummer er
den XX. XXXXXXXXXXX 2016

