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Folkekirken skal
være nærværende
REDIGERET AF Sussie Thyra Si monsen
I løbet af efteråret har alle sogne i
landet haft valg til menighedsrådet,
og inden længe trækker det nye menighedsråd i arbejdstøjet.
I den forbindelse har vi stillet to
spørgsmål til biskop Lise-Lotte Rebel.
Hvad er folkekirkens største udfordring p.t. efter din mening?
”Efter min vurdering er det at skaffe lydhørhed for forkyndelsen af det
kristne evangelium, således at det
fremstår troværdigt og tillidsvækkende, skaber tro og håb i en tid, som
er præget af stor uro, usikkerhed og
megen forvirring. Kristentro angår de
bærende lag i tilværelsen. Kristentro
har med det at gøre, som ikke lader
sig meddele med smarte reklameslogans eller busreklamer. I en tid
med så meget ’støj’ i samfundet står
kirkens budskab derfor i fare for at
drukne imellem alt det andet. Med en
forenklet reklamekampagne kan det
lade sig gøre at lokke flere tusinde folkekirkemedlemmer til at melde sig ud
af kirken. Det samme kan ikke lade sig
gøre den anden vej. Heldigvis, kunne man sige. For det er et budskab,
som har med de største spørgsmål
at gøre. Og det tager tid. På den baggrund kunne man sige, at det vigtigste for folkekirken det er ganske
enkelt at være. At være til stede i folks
og i folkets liv. At være nærværende,
også når der ikke er store avisforsider
eller tusinder af likes på Facebook. Efter min mening skabes folkekirkens
troværdighed i det nære. I de nære relationer, i forholdet mellem et sogn og
dets kirke, dets præster, menighedsrådet, de øvrige ansatte osv. ”
Hvilken rolle spiller menighedsrådet i
den sammenhæng?
”Menighedsrådet er det vigtigste demokratiske forum i folkekirkens liv.
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Lise-Lotte Rebel har været biskop over Helsingør stift siden 1995. Det
er biskoppens opgave, blandt andet, at føre tilsyn med og støtte op om
sognene i stiftet.
Valg til menighedsrådet er sognets
tillidserklæring til de mennesker,
som i helt konkrete opgaver skal varetage sognets interesser i kirken.
Desværre har menighedsrådsvalgene som regel ikke den store offentlige interesse, selv om der er tale om
en institution, der har stor indflydelse på mangt og meget. Den fornemste opgave er opgaven at vælge
nye præster. Det er en kompliceret opgave, hvor både menighedsråd, biskop, provst og ministerium
er involveret. Her er menighedsrådet betroet det hverv at pege på den
ansøger, som man mener bedst vil
kunne varetage opgaven med for-

kyndelse, konfirmationsforberedelse og kirkelige handlinger i sognet.
Til de øvrige opgaver hører udarbejdelsen af budget for kirkens drift,
opgaver med vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegårde. Samt
involvering i alle de aktiviteter, som
foregår i kirkens regi. At være medlem af et menighedsråd er både et
ansvarsfuldt, spændende og krævende hverv. Jeg kan som biskop
glæde mig over den flid, kreativitet og energi, som menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift udviser
overalt. Og jeg glæder mig til at skulle møde de nyvalgte medlemmer.”
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Bagsidens madopskrifter
Fremover vil du finde en madopskrift på bagsiden af sognebladet.
Alle opskrifter vil være lavet ud fra tanken om, at enkle råvarer i god
økologisk kvalitet bliver til god og nærende mad.
Her i starten af efteråret vil en god varmende efterårssuppe være
passende, og denne suppe er på alle måder varmende - både
farven, smagen, krydderierne og temperaturen giver dig hurtigt
varmen på en kold efterårsaften.

Bagsiden

3

reda k t i o nel t

Bøn no. 1
Lær mig at tyde min længsel
Tek st og foto Sussie Thyra Si monsen
Overskriften på denne artikel er teksten, hele teksten, i Helle Stage Søtrups første digt i digtsamlingen
“Kyshånd”, som er hendes sidst udgivne samling. De fleste af hendes
digte handler om længsel, og de
gode anmeldelser og salgstal vidner om, at hun rammer ind i vore alle
sammens længsel.
Skriver om aftenen
Helle Stage Søtrup sidder, som man
forestiller sig, at forfatteren gjorde i gamle dage, på kvisten og skriver sine digte med pen på papir. Hun
skriver om aftenen, når resten af verden er blevet stille, og hun er færdig
med sit mere moderne menneskeliv,
der til hverdag foregår som lektor på
International Business College i Kolding, hvor hun underviser i dansk og
engelsk.
Hun er cand.mag. i engelsk og
dansk og debuterede som 40-årig
i 2012 med sin første digtsamling
“Send flere engle”. Siden er der kommet to mere, “Audiens” og “Kyshånd”.
Hver af de tre digtsamlinger består
af 55 digte inddelt i fem afsnit: bøn,
taksigelse, henvendelse, mellemværende og overgivelse. Hun siger selv,
at det er 55 fortællere, unge og gamle, mænd og kvinder, og at hun selv
er blandt de 55 stemmer. Men hvor i
digtsamlingen hun træder frem med
erfaringer fra sit eget liv, kommer
hun ikke ind på, hun vil hellere tale
om sine digte.
Overgivelse
Hvad har fået dig til at vælge at dele
digtene ind i de samme fem afsnit?
Og var det planen fra starten, da du
skrev den første samling, eller var det
noget, der voksede frem undervejs?
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”Jeg begyndte med bønnerne og
taksigelserne, og så voksede resten
ligesom frem af det. Det er forskellige temperamenter, kan man sige, og
de er alle til stede i livet – og i gudstjenesten. Men det er ikke tilfældigt,
at jeg slutter med overgivelserne. For
det tænker jeg vi er nødt til. At overgive os, at hengive os til alt det, som
er. Det ligger der en forsoning i. Måske er overgivelse i virkeligheden det
modsatte af fortvivlelse.”
Læseren fortolker
Fælles for hendes digtsamlinger er,
at de signalerer, at der er noget, der
er større end noget andet, og man
kan jo lægge i det, hvad man vil. Men
det er nærliggende at tænke, at “det
større” er Gud.
Især med afsnit som bøn, taksigelse og overgivelse.
Er det først og fremmest Gud, du
henvender dig til i dine digte?
”Ja, det virker jo på en måde fuldstændig altmodisch i en tid, hvor individet fylder alt – og skal definere
alting selv – at skrive om det, der er
større end én selv. Men sådan er det
hos mig. Og nu er det jo sådan, som
Søren Ulrik Thomsen har sagt det så
fint, at digte er som børn; når de først
er flyttet hjemmefra, så må de klare
sig selv. Og det vil sige, at det er læseren, der bestemmer, hvad digtet
betyder, og hvem det henvender sig
til. Måske er det Gud. Måske er det et
menneske. Måske er det selve kærligheden.”
Fra poesi til salmer
Helle Stage Søtrup har kastet sig
over en ny disciplin, salmeskrivning,
fordi hun blev inviteret til at skrive
salmer til Kirkesangbogen, der ud-

Tak fordi du ringede
og slog kulden af hånden
med din stemme
hvis klang
bor bag din mund
bag dit vejr
bag dine knoglers værdighed
bag det hjerte
hvis puls
bevæger hele kloden rundt

Tak for de ord
jeg aldrig kunne have sagt
mig selv

kommer på Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag i Luther-året 2017.
Hvordan er springet fra lyrik til salmeskrivning?
”Det er et stort spring! Og så alligevel ikke. Den poetiske spændstighed er den samme. Temaerne er de
samme. Men at skrive i faste rim og
rytmer føltes i begyndelsen som at
skrive med korset på! Man skal lige
blive ven med formen. Den kan virke
ret begrænsende, når man skriver rimet, for man kan stå med et fantastisk ord til sin salme, som ikke kan
komme med i linjen, fordi det har en
stavelse for meget – eller fordi trykket ligger forkert i ordet. Så det bliver det muliges kunst. Men jeg har
også lært, at den stramme form giver uventede gaver. At man kan skrive meget stærkt, når man rimer.
Det handler også meget om at finde sit salmesprog. Det skal man lige
pejle sig ind på. Og salmerne er jo
langt mere kollektive end et digt, fordi man skriver på vegne af dem, der
skal synge dem.”
Skriveprocessen for salmer er ikke
helt det samme. I modsætning til poesien skriver Helle Stage Søtrup salmevers tidligt om morgenen – med store
mængder stærk te til.

Helle Stage Søtrups digte
er skrevet i et meget præcist sprog,
og hun formår at ramme virkeligheden ind på få linjer. Enkelte af hendes
digte er på blot én eller to linjer som:
TAKSIGELSE NO. 10
Knælende bliver alting større.
Også jeg selv.

5

v o res

k ir k e

Ny
alterdug

Det meste
arbejde med
alterdugene er
foregået i AnneLine Gantzler
og Christina
B. Øllgaard’s
private hjem

A f kirketj ener Anne-Marie Po c k-Steen | Foto: Sussie Thyra Simonsen
De fine, gamle, hvide alterduge med kniplingskant har
prydet alterbordet i Lundtofte Kirke gennem mange år,
men de har længe været ”tjente til pension”. Og når man
nu skal have nyt, hvorfor så ikke prøve at gå en anden vej
end den traditionelle?
De unge skal til
I april måned fik jeg mulighed for at besøge skolen Håndarbejdets Fremme i København, da 2. årseleverne skulle vælge emne for deres forårsprojekt. Jeg fortalte med
ord og billeder om alterets historie, om alterduge, liturgiske farver og udfordringen i at forene smukt håndværk
med den praktiske dagligdag i kirken. Kirken har jo traditionelt givet kunsterne og brugskunsthåndværkere mange
spændende arbejdsopgaver, og det skulle vi gerne kunne
videreføre i de fremtidige generationer. To elever, AnneLine Gantzler og Christina Brennalt Øllgaard ville gerne

arbejde med projektet og kom på besøg i Lundtofte Kirke
for at se nærmere på rummet. Her fik de en mere uddybet
forståelse af såvel praktik som æstetik i kirkerummet. I
juni måned lå pigernes skitser klar til fremlæggelse for et
lille udvalg bestående af undertegnede og præsterne Julie Rebel og Pernille Bach-Mortensen.
De færdige duge
Anne-Line og Christina har i fællesskab designet en serie af duge, som kan komplimentere hinanden. Grundfarven er knækket hvid, men på såvel bort som servietter er
der broderet og trykt mønstre i de liturgiske farver, så vi
kan skifte gennem hele kirkeåret. Anne-Line og Christina har ladet sig inspirere af blandt andet mønsteret i kirkens klinkegulv og lysekronernes runde former. Vi glæder
os meget til at tage de nye alterduge i brug, når de bliver
indviet første søndag i kirkeåret.

Detalje fra alterdug. Inspiration hentet i kirkegulvet

ONSDAGSTRÆF: Oktoberfest – Godt øl og gode historier
Onsdag den 26.oktober kl. 14.00-16.00
En festlig og oplysende eftermiddag i selskab med godt øl og tidligere landsformand for danske ølentusiaster Anne-Mette Meyer Pedersen. Anne-Mette vil med udgangspunkt i munkenes tradition for at brygge godt øl føre os gennem historierne om øllet og munkene og lade os
smage på nogle af de rigtig gode øl, som stadig brygges rundt omkring på klostrene. Af hensyn til indkøb er der til dette onsdagstræf en tilmeldingsfrist: mandag den 24.oktober på mail
til Julie Rebel: jfbr@km.dk eller tlf. 40 10 37 10. Det koster 20 kroner at være med til onsdagstræf, og der vil stadig være kaffe og kage til dem, som foretrækker dette traktement frem for øl.

ONSDAGSTRÆF: Mormors eventyrlige garderobeskab
Onsdagstræf den 23.november kl. 14.00-16.00: Et garderobeskab er et sted, som gemmer
på historier, minder, relikvier og skatte. Med udgangspunkt i egen sanselige oplevelse og
erindring om sin mormors eventyrlige garderobeskab, fortæller tekstilkunstner Vibeke Lindhardt om forskellige håndarbejdsteknikkers historie, udbredelse, betydning og status. Det er
foredrag med billeder, men I får også lov at se og røre redskaber, håndarbejder og materialer
samt opleve en lille biografisk udstilling af rariteter. Der betales 20 kroner for kaffe og kage.
6

Gud! – det er fredag
Halloween, fredag den 28. oktober kl. 17.30 i Lundtofte Kirke
Vi indleder med en hyggelig gudstjeneste for børn og barnlige sjæle om livets modsætninger: lys og mørke, sorg og glæde, liv og død. Herefter går
vi i sognegården til uhyggeligt samvær over ruskomsnusk og alt muligt
andet ulækkert – som børn nu bedst kan lide det. Der vil være uretfærdige, skøre og lidt (u)hyggelige lege for børn og voksne. Hele balladen er
gratis for børn under 15 år. Voksne skal betale 25 kroner for maden. Det vil
være dejligt med tilmeldinger, så vi har ruskomsnusk nok. Det sker via vores hjemmeside: www.lundtofte-kirke.dk og gerne inden den 24. oktober.
Hvis du ikke når tilmeldingsfristen og har lyst at være med, så kom glad
eller uhyggelig og gerne udklædt – der er præmier til de mest originale.

Julemarked i Lübeck
Venskabsudflugt til julemarked i Lübeck
onsdag den 7. december 2016 for Christianskirken, Lyngby Kirke, Præstebro Kirke og
Lundtofte Kirke.
Turen er arrangeret som en venskabsrejse
for de fire menigheder, hvor de fire præster
undervejs fortæller om Lübecks historie og
dens mere eller mindre berømte indbyggere gennem tiderne.
Timerne i Lübeck er på egen hånd, men
afsluttes med en fælles andagt i Marienkirche kl. 16.45.
Tilmelding senest uge 43 via Lundtofte Kirkes hjemmeside: www.lundtofte-kirke.dk.
Man er først tilmeldt, når pengene er indbetalt.
Spørgsmål kan rettes til sognepræst
Pernille Bach-Mortensen, pbm@km.dk,
tlf. 20 19 21 01.

Pris 350 kr.
Begrænset antal deltagere.
NB. Turen er desværre helt uegnet for
gangbesværede.
Tilbagebetaling af beløb kun ved framelding på grund af sygdom og senest to
dage før afrejse.
Program:
kl. 07.30 Afgang Lyngby Station
kl. 07.45 Afgang Præstebro Kirke
kl. 10.15 Færge Rødby
kl. 12.30 Ankomst Lübeck
kl. ca. 17.30 Afgang Lübeck
kl. ca. 22.30 Hjemkomst
(først Præstebro, så Lyngby Station)

Kalender

Arrangementer

Kalender

Arrangementer
OKTOBER 2016
Mandag d. 3. oktober | Vandretur
11.00 fra Lundtofte Sognegård.
Søndag d. 23. oktober | Koncert
15.00 Lundtofte Kirke med Trio Apostoli med
solofløjtenisten Ulla Millmann.
Onsdag d. 26. oktober | Foredrag
19.30 Lundtofte Sognegård v. professor i teologi
Niels Henrik Gregersen.

Søndag d. 11. december | Julekoncert
15.00 Lundtofte Kirke med Kulau-koret.
Onsdag d. 21. december | Julevesper
17.00 Lundtofte Kirke v. Psalmo´di-koret og
Peter Vinding Madsen, orgel.

FASTE ARRANGEMENTER

NOVEMBER 2016

Aftensang hver onsdag 17.00
i Lundtofte Kirke:
Salmesang, bibelske læsninger, gregoriansk
sang, stille bøn, orgelmusik. Varighed: 15-20
minutter.

Mandag d. 7. november | Vandretur
11.00 fra Lundtofte Sognegård.

Datoer for Onsdagstræf
26/10, 23/11 og 14/12

Onsdag d. 23. november | Koncert
19.30 Lundtofte Sognegård med Johannes
Rebel og Filomentina Høgsholm.

Datoer for Værkstedsgruppen
12/10 og 9/11
Her har du mulighed for at udfolde dine
kreative evner, få en kop kaffe og en god snak.
Nye idéer til julemarkedet er altid velkomne.

Lørdag d. 26. november | Julemarked
10.00-15.00 Lundtofte Sognegård.

DECEMBER 2016
Mandag d. 5. december | Vandretur
11.00 fra Lundtofte Sognegård.
Mandag d. 5. december | Julekoncert
19.00 Lundtofte Kirke med Lyngby Seniorkor.

Filmaftner
Filmaftner holder pause i efteråret og starter
op igen den 7. februar 2017.
Datoer for Menighedsrådsmøder
27/10 og 17/11 kl. 19.00
i sognegården.

Onsdag d. 7. december | Juleudflugt til Lübeck
for de heldige tilmeldte.

Nytårskoncert
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30
I Lundtofte Sognegård med Dopplers.
Læs mere i næste nummer af kalenderen.

Torsdag d. 8. december | Julekoncert
19.00 Geels Kirkesal med Swee-Dames

Læs mere på www.lundtofte-kirke.dk

BABYSALMESANG

VANDRETURE I SOGNET
Vandreture med fortællinger følgende tre
mandage
kl.11 med udgangspunkt fra Lundtofte Sognegård:
3. oktober, hvor turen går til det gamle Virum
7. november - nærmere besked følger
5. december - nærmere besked følger

Hver onsdag kl. 10 er der babysalmesang i
Geels Kirkesal.
For forældre og deres nyfødte. Kom og vær
med til musik, leg, sang og dans. Efterfølgende vil der være hygge og snak med juice og
småkager. Vi er i gang fra den 7. september og
fortsætter året ud. Der er dog aflyst den 12/10 i
uge 41. Få mere information hos organist Vibeke Nilsson på tlf. 45 87 78 15.

OKTOBER 2016

DECEMBER 2016

Søndag d. 2. oktober | 19. s. e. trin. |
Præsteindsættelse
10.30 Lundtofte Kirke. Alle præster deltager.
10.30 Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste.

Søndag d. 4. december | 2. s. i advent
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal v. Julie Rebel.

Lørdag d. 8. oktober | Dåb
10.30 Lundtofte Kirke v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag d. 9. oktober | 20. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag d. 16. oktober | 21. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
10.30 Geels Kirkesal v. Mette Enevold.
Søndag d. 23. oktober | 22. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
10.30 Geels Kirkesal v. Christine Beck.
Fredag d. 28. oktober | Halloween
Børnegudstjeneste
17.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel og
Pernille Bach-Mortensen.
Lørdag d. 29. oktober | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Søndag d. 30. oktober | 23. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
10.30 Geels Kirkesal v. Mette Enevold.

NOVEMBER 2016
Søndag d. 6. november | Allehelgens dag
10.30 Lundtofte Kirke. Alle præster deltager.
Prædikant: Jørgen Bo Christensen.
10.30 Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste.
Lørdag d. 12. november | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
Søndag d. 13. november | 25. s. e. trin.
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal v. Julie Rebel.
Fredag d. 18. november | Gud, det er fredag!
Børnegudstjeneste
17.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel og
Pernille Bach-Mortensen.
Søndag d. 20. november | Sidste s. i kirkeåret
10.30 Lundtofte Kirke v. Christine Beck.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
Søndag d. 27. november | 1. s. i advent
10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.

Lørdag d. 10. december | Dåb
12.00 Lundtofte Kirke v. Christine Beck.
Søndag d. 11. december | 3. s. i advent
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
10.30 Geels Kirkesal v. Christine Beck.
Onsdag d. 14. december | Lucia-gudstjeneste
19.00 Lundtofte Kirke.
Søndag d. 18. december | 4. s. i advent
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
Lørdag d. 24. december | Juleaften
11.00 Lundtofte Kirke. Børnegudstjeneste v.
Julie Rebel og Pernille Bach-Mortensen.
12.30 Lundtofte Kirke v. Christine Beck.
14.00 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
15.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
16.00 Geels Kirkesal v. Pernille Bach-Mortensen.
23.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel.
Søndag d. 25. december | Juledag
10.30 Lundtofte Kirke v. Jørgen Bo Christensen.
10.30 Geels Kirkesal. Ingen gudstjeneste.
Søndag d. 26. december | 2. juledag
10.30 Lundtofte Kirke v. Mette Enevold.
10.30 Geels Kirkesal. Ingen gudstjeneste.
Er du dårligt gående, kan du bestille kirkebil på
kirkekontoret tlf. 45 87 92 48.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
v. sognepræst Christine Beck.
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Datoer:
Onsdag den 26. oktober
kl. 14.00
Onsdag den 23. november kl. 14.00
Onsdag den 21. december kl. 14.00
Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Datoer:
Onsdag den 5. oktober
kl. 14.00
Onsdag den 2. november kl. 14.00
Onsdag den 7. december kl. 14.00
Fredag den 23. december kl. 14.00

Kalender

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

arrangemen t er

Musik
og foredrag
Trio Apostoli

Geels Kirkesal
Bredevej 52, 2830 Virum
T: 45 20 01 27
M: shlz@km.dk
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
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T: 29 76 27 75

Søndag den 23. oktober kl. 15.00
Koncert v. TRIO APOSTOLI + ULLA MILLMANN
Mester-trioen, Trio Apostoli, der består af de tre
koncertmestre fra Copenhagen Phil (Sjællands
Symfoniorkester), Andreas Orlowitz, violin - Peter
Fabricius, bratsch og Toke Møldrup, cello, giver igen
koncert i Lundtofte Kirke. Denne gang har de inviteret Radiosymfoniorkestrets legendariske solofløjtenist, Ulla Millmann. De vil spille Mozarts fløjtekvartet
og klassiske værker af Bach, Beethoven og Ravel.
Desuden spiller Ulla Millmann Debussy’s spændende og fabulerende værk for solofløjte ”Syrinx”.
Der er gratis adgang til koncerten.

Lieder
I Sognegården  Onsdag den 23. november kl. 19.30
Johannes Rebel, baryton og Filomentina Høgsholm, klaver, giver koncert med et program med
Lieder, en genre som rummer noget af det smukkeste og mest udtryksfulde musik for sang og klaver,
af de to store tyske, romantiske komponister, Johannes Brahms og Robert Schumann. Johannes Rebel og Filomentina Høgsholt er begge uddannede professionelt som hhv. sanger og pianist.
Der er gratis adgang til koncerten.

Darwins teologi
Foredrag onsdag den 26. okt. kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård
Niels Henrik Gregersen, professor i teologi ved Københavns Universitet: Darwins teologi.
Charles Darwin er kendt for sin biologiske teori om arternes udvikling. Han er
mindre kendt for at have studeret teologi og for sine tanker om Guds skabelse i forhold til evolutionen. Niels Henrik
Gregersen vil præsentere Darwins tanker, og han vil give sit bud på, hvordan
kristendommen både kan lære af evolutionstanken, og hvordan begrænsningerne i Darwins teologi kan overvindes.

Niels Henrik Gregersen har skrevet
et hav af artikler og er internationalt
anerkendt for sit arbejde med videnskab og religion. Den seneste bog
udgivet på dansk er ”Den generøse
ortodoksi”, 2015.

arrangemen t er

Jul
i Lundtofte
Gud! – det er fredag
Vi nærmer os Jul, fredag den 19. november kl. 17.30-20.00 i Lundtofte Kirke
Vi indleder i kirken med at bygge julekrybber og høre fortællingen om, hvordan Jesus blev
født i Betlehem. Herefter spiser vi i sognegården og ser Disney Sjov, mens der er kaffe eller
et glas vin til de voksne. Det koster 25 kroner for voksne ¬– for børn under 15 år er det gratis.
Tilmeld jer via vores hjemmeside; www.lundtofte-kirke.dk inden den 16. november.

Julemarked i Lundtofte Sognegård
Lørdag den 26. november kl. 10.00-15.00 i Lundtofte Sognegård
Hyggeligt julemarked, hvor der vil være boder med årets adventskrans, dekorationer,
gran, håndarbejde, genbrug og lækkerier både fra Danmark og fra Mellemøsten. Vi har
i år en bod med den fineste julepynt fra Betlehem, som vi sælger til fordel for Den luthersk-evangeliske kirke i Betlehem og det store sociale arbejde, de varetager. Konfirmanderne bager vafler og sælger varm kakao, og der er te, kaffe og lækre kager i
Tesalonen, ligesom der sælges gløgg og æbleskiver. Der vil være tombola og børneboder og ikke mindst underholdning af forskellig art. Læs mere på vores hjemmeside og
i ”det grønne område”. Det koster 5 kroner ved indgang, og man kan vinde præmier på
sit indgangsnummer..

JULEKONCERT i Geels Kirkesal
torsdag den 8. december kl. 19.30.
Damekoret Swe-dames synger under ledelse af Kasper Beck Hemmingsen et hyggeligt juleprogram. Der vil også være fællessange og et let juletraktement.

Juletræf med bingo-banko, julehistorie og musik
Onsdagstræf den 14. december kl. 14.00-16.00
Vi skal spille bingo-banko, og der er fine præmier og sidegevinster. Sognepræst Julie Rebel
læser en julehistorie, og vi hygger med lækkerier. Som finale kommer Ola og Louise fra Löddeköping i Sverige, og underholder os med smukke svenske julesange, og vi synger også et
par på vort eget modersmål og ønsker glædelig jul. Der betales 20 kroner for traktement.

Luciagudstjeneste
Onsdag den 14. december kl. 19.00 i Lundtofte Kirke
De grønne pigespejdere går luciaoptog i Lundtofte Kirke, og de synger nogle skønne
julesange akkompagneret af fløjtenist. Der vil være læsninger og en kortere prædiken
v/ Julie Rebel, og så vil der også være fællessang af nogle af vores mest kendte julesalmer. Der bydes på et glas gløgg og julebag i våbenhuset efter gudstjenesten.

JULE-VESPER
Onsdag den 21. december kl. 17.00
Orgelmusik og gregorianske sange til jul. Psalmo’di-koret og Peter Vinding Madsen, orgel.
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Reformator
og skytshelgen
Tek st Su ssie Thyra Si monsen

Assisi ligger på en solrig bjergskråning 170 km nordøst for Rom. Byens historie går tilbage til Romerriget og er
omkranset af en romersk mur, hvoraf store dele er velbevarede.

Frans af Assisi var med sin dedikation til Jesus kærlighedsbudskab og
omsorg for de svageste med til at reformere kristendommen i 1200-tallet. Han er Italiens, dyrenes og
miljøets skytshelgen.
”Frans, gå hen og genopbyg min kirke. Den er ved at falde sammen,” sagde Jesus ifølge legenden til Frans,
mens Frans lå på knæ foran krucifikset i det faldefærdige kapel San
Damiano uden for Assisi. Og genopbygning af kirken arbejdede han på
resten af sit liv både i bogstavelig og
overført betydning.
Fra kriger til munk
Byen Assisi ligger i Italiens frodige,
bjergrige hjerte i regionen Umbrien
og er især kendt for at have fostret
den katolske munk og helgen Frans
af Assisi (1182-1226) samt hans
kvindelige modstykke Den Hellige
Clara (1193-1253), som var Frans’
12

udkårne, før han besluttede sig for
at blive munk.
Frans af Assisi voksede op i en velstillede familie, hvor faderen handlede med tekstiler, og faderens planer
for ham var, at han skulle blive en succesfuld forretningsmand, der kunne
overtage forretningen. Men Frans havde andre planer. Han ville være ridder
og drog i krig, da der udbrød borgerkrig
i år 1200 mellem den gamle adelige og
pavetro overklasse og den nye middelklasse, som Frans tilhørte.
Under krigen blev han taget til
krigsfange, men blev efter en kort
periode i fangeskab løskøbt af sin
far. Nogle mener, at det var efter
oplevelserne under krigen og i fangeskabet, at han begyndte sin religiøse opvågning, som tog fart efter,
at Jesus talte til ham.
Franciskanerordenen
Efter at Jesus havde bedt ham om at
genopbygge kirken, begyndte Frans

på restaurering af kapellet for midler,
som han skaffede ved at sælge sin
fars tekstiler. Efterfølgende tog han
budskabet om genopbygningen mindre bogstavligt, og han missionerede
til fods rundt i Italien og andre lande
og grundlagde munkeordenen franciskanerne, hvis vigtigste leveregel
var at give afkald på alt materielt og
leve i fattigdom som tiggermunke.
Sideløbende opbyggede Clara et
kloster for nonner lige uden for Assisi, og flere tusinde mænd og kvinder
sluttede sig til franciskanerordenen,
som senere bredte sig i hele verden
med klostre for både munke og nonner. Seks år efter Frans’ død blev det
første Franciskanerkloster bygget i
Danmark i Ribe.
Franciskanerordenen har haft
enorm betydning som reformbevægelse, og i manges øjne vendte kristendommen med Frans af Assisi
tilbage til det essentielle i Jesu prædiken: Kærlighedsbudskabet samt et liv

R E D A KT I O N E L T

Frans skrev flere bønner og hans mest berømte, Solsangen,
regnes i dag for at være det første vesteuropæiske digt
Allerhøjeste, almægige, gode Herre,
Din er al lov, pris og ære og al velsignelse.
Dig alene, Allerhøjeste, tilkommer de,
og intet menneske er værdigt at nævne Dit navn.
Lovet være Du, min herre, med alle Dine skabninger,
især hr. broder sol, som er dagen,
og ved ham giver Du os lys.
Og han er smuk og strålende med stor glans.
På Dig, Allerhøjeste, er han et billede.
Lovet være Du, min Herre,
gennem søster måne og stjernerne.
På himlen har Du skabt dem,
klare og kostelige og smukke.
Lovet være Du, min Herre, gennem broder vind
og gennem luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr,
hvorved Du opholder Dine skabninger.
Lovet være Du, min Herre, gennem søster vand,
som er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være Du, min Herre, gennem broder ild,
ved hvem, Du oplyser natten;
og han er smuk og munter og kraftig og stærk.
Lovet være Du, min Herre,
gennem vor søster moder jord,
som opretholder og nærer os
og frembringer alskens frugter
med farvede blomster og græs.
Lovet være Du, min Herre,
gennem vor søster, den legemlige død,
som ingen levende kan undslippe.
Ve dem, som dør i dødssynd.
Salige er de, som døden finder indesluttet
i Din allerhelligste vilje,
for den anden død kan ikke gøre dem noget ondt.
Lov og pris min Herre
og tak ham og tjen ham i stor ydmyghed.

Frans af Assisi levede som munk i
dybeste fattigdom i bjergene omkring
Assisi, hvor han tog sig af de syge,
missionerede og talte med dyrene.
i mådehold og hjælpen til de fattige,
syge og svage. og talte med dyrene.
Sognerejse under planlæggelse
Byen Assisi har siden 1200-tallet været et af kristendommens helligste
steder og tiltrækker årligt flere millioner turister. I den store Basilica San
Francesco ligger Frans begravet.
Den skråning, som kirken ligger på,
blev i middelalderen brugt til at henrette de dødsdømte, og Frans, der
opfattede sig selv som den største
synder af alle, insisterede på at blive
begravet netop der. Seks måneder
efter hans død forærede en rigmand
franciskanerne hele området, og de
byggede en kæmpestor kirke i to etager op over Frans’ grav.
Lundtofte sogn planlægger en
sognerejse til Assisi i efteråret 2017,
hvor vi vil besøge hovedseværdighederne i og uden for Assisi.
Det vil vi fortælle meget mere om i
næste sogneblad.
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Renovering af kirken og
pladsen omkring
AF Sussie Thyra Si monsen
I øjeblikket er vi i gang med en større
renovering af kirken – blandt andet
skal kirken kalkes, taget repareres,
belægningen omkring kirken skiftes
og materialepladsen på kirkegården
renoveres.
Derfor vil kirken i en periode være
pakket ind i stillads, og en del af parkeringspladsen vil blive brugt til containere med byggematerialer og
skurvogne til håndværkere. Det betyder, at der i en periode vil være byggerod samt færre parkeringspladser
til rådighed på kirkens P-plads. Men
der er mulighed for at parkere på vejene omkring kirken.

Af kirkegårdsleder Benedik te Sc heef

Gravsteder
Efteråret er over os, og kirkegården har taget sin gule
dragt på! Snart begynder gartnerne at dække gravstederne med gran og fyr på kreativ vis, og forhåbentlig får
vi også i år besøg af de grønne svaner.
Hvis du ønsker, at kirkegården skal granpynte gravstedet,
skal du henvende dig hurtigst muligt, da gran og fyr allerede er bestilt!
Efteråret er det bedste tidspunkt at plante og omplante
på, så hvis gravstedet trænger til et løft eller fornyelse, så
henvend dig endelig til gartneren eller kirkegårdslederen,
så hjælper vi med råd, vejledning og udførelse.
Vær i øvrigt opmærksom på, at kirkegården udsender
regninger via e-boks eller e-mail på grund af eksplosivt
stigende priser på porto. Så kontakt os, hvis du har fået ny
e-mail-adresse eller endnu ikke har oplyst om en eksisterende. Tilbud/regninger blev udsendt den 22. juni.
Vi sender selvfølgelig stadig almindelig post, hvis email eller e-boks ikke haves.
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Ny præst
i Lundtofte Sogn
A f C h ristine Kj ærulff Bec k sognepræst

Christine Kjærulff Beck
Fra den 1. oktober er jeg ”den nye
præst” i Lundtofte Kirke og Geels
Kirkesal. Jeg er dog ikke ny i faget,
men har flere års erfaring. Mit første embede var i Thy, nærmere betegnet ved Hørdum og Skyum Kirker.
Efter 12 år i Thy trængte jeg til nye
udfordringer, og da min mand fik nyt
arbejde, besluttede vi i 2014 at flytte
til København. Her fik jeg et vikariat
i Ishøj og har siden også været vikar
tre andre steder.
Plads til at være menneske
Fra Thy til Ishøj… Det lyder som en
omvæltning og en stor kontrast. Det
er det også, men samtidig er der nu
også nogle grundlæggende ting, der
ikke er så forskellige endda, uanset
om man bor i Thy, i Ishøj eller i Lundtofte. Alle steder kan man nemlig
mødes i kirken til både sorg og glæde. Man kan mødes for at tage af-

Foto: Julie Rebel
sked og for at give plads for sorgen,
og man kan mødes for at glæde sig
over den lille nyfødte, den glade konfirmand eller over brudeparret. I kirken er der nemlig plads til både sorg
og glæde, til at græde og til at grine,
ja, til at være menneske.
Jeg har boet mange steder i løbet
af mit liv. I byer omkring København,
på Samsø og i Viborg. Som ung var
jeg au-pair på Island, hvor jeg mødte min mand. Vi studerede begge to
i Aarhus og har to sønner, Halldór på
22 og Jens på 18.
Jeg søgte stillingen som præst
hos jer, da jeg her kan kombinere
min interesse for det almindelige
sognepræstearbejde med min interesse for det diakonale arbejde.
Jeg kommer til at være ansvarshavende for plejehjemsgudstjenester
og demensaftener og vil deltage
i jeres menighedspleje i forskelli-

ge sammenhænge. Jeg stiller mig
gerne til rådighed for samtaler - på
plejehjem, i hjemmet, på mit kontor
eller måske på et hospital - og hvis
der er et ønske om det, kan vi bede
Fadervor og eventuelt også modtage nadveren.
Det vigtigste er at kunne lytte
Som præst taler man meget - når
man underviser, holder foredrag, under gudstjenester osv. Men den vigtigste egenskab som præst er at
kunne lytte! Derfor skal præsten heller ikke nødvendigvis være den, der
kommer med alle de ”færdige og rigtige svar”, men først og fremmest
skal han/hun møde det andet menneske i øjenhøjde og lytte til, hvad
dette menneske har at fortælle.
Jeg glæder mig til at lære Lundtofte
Sogn at kende og møde jer i forskellige sammenhænge.
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Efterårssuppe med bibelske rødder
Hæld lidt olivenolie i bunden af en gryde og steg løget
heri et par minutter. Kom herefter grøntsagerne i, og når
grøntsagerne begynder at få lidt kulør, kommes krydderierne i. Svits dem med i kort tid. Hæld derefter linser og
bouillon ved, og lad det simre ca. 30 min. Spæd eventuelt

med mere vand undervejs. Smag til sidst suppen til med
salt og evt. frisk koriander.
Server med brød til eller hjemmestegte papadums. Papadums kan købes i velassorterede supermarkeder.
Af Sussie Thyra Simonsen

Det skal du bruge til 2 personer:
200 g røde linser
1/2 liter grøntsags bouillon
1/4 liter mosede tomat eller en dåse flåede
1 porre, fintsnittet
1 løg, hakket
2 gulerødder, skåret i små tern
1 fed hvidløg, presset
1 spsk. finthakket ingefær
1 tsk. sød paprika
Et nip kardemomme
Et nip spidskommen
Et nip salt
Frisk koriander
Olivenolie

Deadline for næste nummer er
den 15. februar 2017

