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Fornyelse og arv
Af Sussie Thyra Simonsen
I sidste nummer af sognebladet skrev vi om et af de mennesker, som gennem tiden har trykket
den katolske kirke på maven: Frans af Assisi som levede i Italien i 1200-tallet.
I dette nummer kan du læse om en anden af kristendommens store reformatorer, Martin
Luther, som i 1500-tallet startede et opgør med kirkens penge- og magtmisbrug. Han er især
kendt for at opslå en liste med 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, Tyskland, hvor han var
præst. Teserne kredsede om og gjorde op med den katolske kirkes bodsafhandlinger og blev
startskuddet til den protestantiske Reformation, som hurtigt bredte sig og splittede den katolske
kirke i to retninger, katolikker og protestanter. Tese nr. 45 lyder således: ”De kristne bør belæres
om, at den, der ser en nødlidende og lader ham i stikken og giver det til aflad, ikke køber pavens
aflad, men Guds vrede”, og opsummerer meget godt et af hovedbudskaberne i de 95 teser. I år
er det 500 år siden, at Luther hang de 95 teser op på kirkedøren, og det fejres i hele 2017 hos
Lutheranere over hele verden.
I dette nummer af Sognebladet kan du læse lidt om, hvad Luther og Reformationen har
betydet for hans eftertid, om den protestantiske kirkes forhold til den katolske kirke, og du kan
læse mere om sognerejsen til Assisi, som blev nævnt i sidste sogneblad. Til september tager vi til
Assisi og går i fodsporerne af Frans.
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Arven fra Luther en brandvarm kartoffel
Hvem var egentlig reformatoren Martin Luther, og hvordan skal vi forstå og forholde os til
denne mand, munk og teologiske professor, som den 31.10.1517 slog 95 teser om afladet op
på kirkedøren i Wittenberg, og satte en verden i brand?
Af Julie Finne Rebel
Når det kommer til arven fra Luther,
deles vandene let. Igennem det sidste
års tid er strømmen af værker om
Martin Luthers betydning for Reformationen, historien, demokratiet, vores
arbejdsetik med mere kommet i en lind
strøm. Kritikere har der også været nok
af, og man har skullet tænke sig godt
om, før man vovede at ytre sig enten
for eller imod. Det er, som om lyden
fra Luthers hamren på kirkedøren i
Wittenberg pludselig kan høres igen.
Og uanset til hvilken side man hælder
sig, så tror jeg, at den gamle reformator
vil glæde sig i sin himmel over, at der
endnu en gang er skabt bevægelse i
det bestående og rokket ved det, som
nærmest anses som uantasteligt. Det er
aldrig forbi.
Men forbi bliver derimod reformationsjubilæet, og derfor er det også nu,
vi har lejlighed til at tage det lutherske
arvesølv frem og få set efter, hvad der
er værd at tage i brug igen. For det er
vigtigt at have blik for, at vi bør holde
arven ude i armslængde for ikke at
komme til at tro, at der er et ubrudt
forhold mellem arven og os. For netop
forestillingen om det ubrudte forhold
mellem arven fra Luther og os er en
brandvarm kartoffel, uanset man er for
eller imod Luther og hans indflydelse.

hævder, ønskede Luther henrettelse af
anderledes tænkende. Han går endog
så vidt som at hævde, at hvis Luther
havde levet i dag, ville han være blevet
dømt under imamloven som hadprædikant.
Stjernfelts ærinde er klart. Han vil
pille Luther ned fra sin piedestal. Han
vil lutre arvesølvet, og det gør han for
så vidt ret i, for vi kan som sagt ikke
uden videre tage Martin Luther ud af
hans samtid og skelne mellem, hvem
han var, og hvad han gjorde, eller tage
ham til direkte indtægt for fænomener som religionsfrihed, demokrati og
ytringsfrihed, og hvad han ellers bliver
gjort til fader for. Det er sundt at se
kritisk på vores store kirkefader, særligt
som tysk nationalfader og frihedshelt,
som antisemit og anti-islamist. Som
historisk person bør blikket på Martin
Luther være nuanceret og Reformationens virkningshistorie må Martin
Luther dele med et bredt og broget
persongalleri. Som teolog er hans
virkningshistorie dog ikke til at komme
uden om. Men Stjernfelt er ikke interesseret i den teologiske dimension af
Luthers virke. Og det er uvederhæftigt,
det er at ville lave ”fake facts”, at skille
mand og værk og ville forstå det ene
uden det andet. Det er lige så uvederhæftigt som at tro, at afstanden ikke
har en betydning for vores forståelse af
såvel manden som hans værk.

Hadprædikant eller helt?
I slutningen af februar, havde dagbladet Information professor i idéhistorie
og forfatter Frederik Stjernfelts bog
”Syv myter om Martin Luther” på
forsiden. I sin bog fremhæver Stjernfelt syv væsentlige punkter, hvor han
mener, at eftertiden har taget helt fejl
af Luther. Han hævder blandt andet,
at den religionsfrihed, som Luther ofte
fejres for, er helt forkert. Som Stjernfelt

Virkningshistorie og afstand
Vi befinder os midt i en virkningshistorie, en historie, som forbinder os med
Luther og hans mere eller mindre dygtige og tapre medreformatorer. Men
vi er også en del af en masse andre
virkningshistorier, hvoraf nogle af dem
virker som korrektiver af Luther selv
og hans tanker. Vi står for eksempel i
gæld til oplysningstiden, til moderne
videnskab og teknik, til nye filosofiske
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strømninger, politiske idéer såvel som
teologiske nybrud. Så det at stå i en
virkningshistorisk sammenhæng med
Reformationen kaster ikke så meget
andet af sig end forklaringer. Vi kan
i lyset af virkningshistorien forsøge at
forklare, hvorfor vores gudstjeneste er,
som den er, eller hvorfor vores kirker
er indrettet på en særlig måde, men
virkningshistorien giver os i virkeligheden ikke nogen dybere forståelse af,
hvad Luthers reformatoriske anliggende egentlig betyder for os i dag. For
spørgsmålet er: Kan Luthers tænkning
stadig bryde gennem vores selvforståelse i al dens fremmedhed og give os
både mening og indhold og skabe nye
indsigter? Hvis vi bare kunne gentage
hans ord uden at skulle fortolke, hvad
de betyder i dag, så var der jo ikke rigtig nogen grund til al den ståhej.
Arvens aktualitet
Noget af det, som på mange måder forekommer så fascinerende ved
Luther, er hans skæbnefællesskab med
hans samtid. De kampe, han stred,
hans sejre og nederlag, var også hans
samtids. Derfor fik det også så stor betydning, da Luther pludselig opdagede,
at Gud er en nådig Gud. Han opdager,
at Gud har to slags retfærdighed. Den
retfærdighed, som han kræver af os i
handling, ord og tanke, og den retfærdighed, han skænker os, når vi kommer
til kort over for lovens krav. I evangeliets lys ser Gud altså ikke på, hvad vi er,
men hvem vi er, nemlig Guds elskede
børn. Evangeliet handler derfor om
Guds uretfærdige retfærdighed, som
vi må tro, og derfor retfærdiggøres vi
da også af tro, som nok er det mest
lutherske begreb af alle. Det handler
om Guds tro og ikke troen på vores
egne tro. Med denne opdagelse, drevet
af spørgsmålet om en nådig Gud, satte
Luther hele Europa i bevægelse.
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Udsnit af Bjørn Nørgaards gobelin ”Reformationen” som hænger i Riddersalen på Christiansborg Slot.

Det er nok ikke et spørgsmål, der
vækker genklang hverken i vores kultur
eller fra prædikestolen i dag. For hvad
betyder det, hvis jeg som præst blot forkynder, at Gud i sin nåde retfærdiggør
uretfærdige? Det ville være som at svare
på et spørgsmål, ingen har stillet. Men
alligevel må det gøres. For det er det
nye, det er det befriende i Luthers opdagelse. Det må tolkes og forstås på ny
for at blive hørt og forstået som nyt. Og
som præst må man altid være i gang
med denne oversættelses- og forståelsesproces. Og her er Luther virkelig en
hjælp. For det kan godt være, at hans
tanker om retfærdiggørelse af tro virker
utidige, men det gør hans tanker om,
hvad det vil sige at have en Gud, ikke.
Hvem er din Gud?
I sin Store Katekismus skriver Luther,
at ”Gud er det, hvorved dit hjerte
hænger”, eller sagt på en mere nutidig
måde: ”Gud” er det, det dybest set
kommer an på i dit liv, det, som det står
og falder med. Hermed siger Luther

noget meget afgørende om troen.
For det første handler tro ikke om en
mening eller en formodning om, hvorvidt Gud eksisterer eller ej. Tro er for
Luther et andet ord for tillid. Og vi har
alle noget eller nogen, som vi har tillid
til. Noget, vi stoler på eller henter vores
livsmod fra. Ikke-tro er derfor ikke
mulig. Det store moderne spørgsmål er,
om det, vi tror på, er vores tillid værd?
Eller sagt på en anden måde: Hvad
kan din tro i grunden holde til? Hvis vi
fejlagtigt tror, at det hele handler om
at være den bedste udgave af sig selv,
og gang på gang oplever, at den person
aldrig rigtig er den, vi gerne vil være,
eller hvis du deponerer din glæde og
livslyst i dit arbejde, hvad stiller du så
op, hvis du bliver fyret, eller hvis dit livs
mål har været at holde dig i ekstrem
form og være sund, og du så opdager,
at sygdom ingen hensyn tager?
Det er selvfølgelig lidt overfladiske
former for tro. Der er også dybere af
slagsen, men grundlæggende er, at det
her handler om, at det er mennesket,

der skal overvinde afstanden til Gud.
Men i kristendommen og Luthers
fortolkning er det Gud, der overvinder
afstanden. Det er evangeliet, at Gud
accepterer verden og os med den ved
at gøre sig til et med os i Jesus Kristus.
En forkyndelse af dette har de samme
befriende kræfter i sig, som Luthers
formuleringer havde det på hans tid.
For i en tid som vores, der tror sig selv
nok og samtidig er ved at segne under
de krav, vi pålægger os selv, er der brug
for budskabet om, at den dybe selvaccept ikke er noget, som vi skal kæmpe
os til, men at den er givet af Gud. I
luthersk optik er troen en aflastningsmulighed for vores kultur og samtidig
den kraft, som vil give os myndighed og
værdighed til at gøre livet til vores eget.
Det er en måde af føre vores lutherske
arv videre på, og det er både arvesølv,
der er værd at støve af, en brandvarm
kartoffel og noget, som en kritiker som
Frederik Stjernfelt aldrig ville kunne
forstå uden også at beskæftige sig med
teologien.
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Forholdet til den katolske kirke
Af sognepræst Jørgen Bo Christensen
Siden Danmark fik en luthersk-evangelisk kirke i 1536, har forholdet til
den katolske kirke været, hvad man
må kalde en læreproces. Man har lært
at leve i fred med hinanden, og man
har også lært at tale sammen. Sådan
ser det ud i Danmark, og det er også
det generelle billede rundt om i verden. Vores folkekirke har den samme
trosbekendelse som den katolske, og
dermed har vi det væsentlige tilfælles.
Alle forskelle er, vil jeg påstå, mindre
væsentlige, skønt de kan være vigtige
og iøjnefaldende.
Hvis man skal nævne nogle af de
vigtige forskelle, så har den katolske
kirke noget, som ikke findes i folkekirken: vievand og røgelse; lutter
mandlige præster, der skal leve i
cølibat; tilbedelse af Jomfru Maria og
et udbredt klostervæsen. Derudover
har katolikkerne syv sakramenter,
mens vi kun har dåben og nadveren.
Endvidere har den katolske kirke en
officiel holdning til forskellige etiske

Det er paven for den katolske kirke, der udtrykker, hvad der gælder som den sande lære for den
katolske kirke i hele verden.
spørgsmål som for eksempel abort,
dødshjælp, homoseksualitet, familiepolitik med mere. Men den største
forskel knytter sig til paven og hans
rolle som overhoved for den katolske
kirke i hele verden. Det er paven, der
udtrykker, hvad der gælder som den
sande lære i den katolske kirke.
I den lutherske kirke har vi intet
overhoved, bortset fra Vor Herre.

Den katolske kirkes hovedsæde har til huse i Vatikanstaten, der ligger i Rom ved Peterskirken.
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Men der er intet menneske, der står
over andre mennesker i forhold til
Gud. Over for Gud er vi alle lige. Det
var noget, Luther lagde vægt på. Men
det synes den nuværende pave Frans
i øvrigt at være helt på det rene med.
Ham kan man kun ønske den katolske kirke tillykke med.

G
Med Luthers reformation af gudstjenesten kom salmen i centrum, og fra ham til i dag har vi haft en rig
salmetradition. I et samarbejde mellem Lyngby Kirke,
Christianskirken og Lundtofte Kirke vil vi i jubilæumsåret øse af 500 års salme- og musikliv på skift i
de tre kirker. I Lundtofte Sognegård er programmet
følgende:

A
G
G U
EM D O

Lutter salmer i 500 år

Tirsdag 2. maj kl. 19.30
H.A. Brorson (1694-1764) – pietismen
Brorsons salmer er gennem tiderne blevet sunget på
mange og meget forskellige melodier, fra klassiske salmemelodier fra reformationstiden, verdslige melodier
fra hans egen tid til enkle, folkelige melodier. Sangerinden Janne Solvang vil synge en del af disse melodier,
men de fleste synges som fællessang. Vi skal også høre
eksempler på samtidig musik, blandt andet af Bach.

Darwin og Sitting Bull
Tirsdag 16. maj kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård.

Foredrag ved Eske Willerslev om videnskab og tro.
Eske Willerslev er evolutionsbiolog og en af verdens førende
forskere i fortids-DNA. Han anser darwinismen for en teori,
der er bekræftet og sand. Men han argumenterer samtidig for,
at mennesket har brug for religiøsitet, og at verden kan forstås
både videnskabeligt og åndeligt.

Sommerudflugt

Onsdagstræf onsdag 31. maj kl. 9.00-17.00
Bosjökloster og Fricks Spettkaksbageri
Vi besøger Bosjökloster, som ligger smukt ved Ringsjön i Sverige. Her
får vi en rundvisning og oplever det smukke slot med guide. Vi spiser
lækker frokost i Pavillonen og herefter går turen til Fricks Spettkaksbageri, hvor vi nyder eftermiddagskaffen og spettkaksdessert i bageriets
smukke rosenhave, der har over 100 rosensorter. Der er mulighed for
at sidde indenfor i tilfælde af dårligt vejr. Turen varer cirka 8 timer. Vi
starter ved Lundtofte Sognegård kl. 9.00, og vi har kaffe og hjemmebag
med i bussen, og vi er hjemme igen kl. 17.00. Det koster kr. 300,- , som
skal betales ved tilmelding på kordegnekontoret eller via vores hjemmeside www.lundtofte-kirke.dk under sommerudflugt. Betaling kan også
ske via mobilpay 28 21 75 99 - husk mrk. Sommerudflugt. Tilmeldingsfristen er mandag den 15. maj.

Pinse i det grønne

2. pinsedag mandag den 5. juni kl. 11.00
Frilandsmuseet
Traditionen tro, rykker vi 2. pinsedag gudstjenesten ud i Guds grønne
natur og holder en festlig og stor gudstjeneste på festpladsen på Frilandsmuseet. Kirkerne i Kongens Lyngby Provsti er gået sammen om denne
udendørsgudstjeneste, og der medvirker kor, organister, personale, præster,
menighedsrådsmedlemmer og frivillige fra alle kirkerne for at løfte denne
opgave. I år er der også en kagekonkurrence. Det er Annemette Voss fra
”Den Store Bagedyst”, som har skabt den opskrift, der skal konkurreres
om. Opskriften finder du på bagsiden. Kagerne skal nydes til den kaffe,
som kirkerne har taget med på pladsen.

Babysalmesang

Skærtorsdag aften

Filmaften

Skærtorsdag var den sidste aften i
Jesu liv, hvor han indstiftede nadveren (betyder: aftensmåltid). Det har
sin særlige betydning netop på denne
aften at holde gudstjeneste og fejre
nadver sammen. Gudstjenesten vil
være bygget op over tekster af Sten
Kaalø, som har digtet egne stærke
monologer/fortællinger af flere af
påskens bipersoner. Lyset kastes fra
disse ”stemmer fra påsken” fra uventede vinkler, så man standser og lytter
på nye måder til påskens budskab.
Teksterne læses levende af forskellige
personer fra menigheden. Liturg er
Mette Enevold.

Hver onsdag kl. 10.00
i Geels Kirkesal
Sidste gang 28.juni

Marias bebudelsesdag
Musikgudstjeneste
Søndag 2. april kl. 14.00
i Lundtofte Kirke

Maria og Maria-traditionen har en
trang skæbne i den luthersk-evangeliske folkekirke. Der er ikke meget
plads til Gud moder og den hellige
jomfru andet end denne ene søndag
om året, hvor vi fejrer bebudelsen.
Den dag, hvor englen Gabriel viste
sig for Maria og fortalte hende, at
Helligånden skulle komme over hende, og hun skulle blive med barn. Det
fejrer vi med en stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor Elverhøjkoret, ledet af Julie Smed, medvirker. Liturgi
ved Julie Rebel, læsninger forestås af
medlemmer fra menigheden. Der vil
blive sunget smukke Maria-salmer af
Lisbeth Smedegaard Andersen samt
Schuberts ”Ave Maria” og andre
eksempler på musik med Maria som
tema. Efter musikgudstjenesten byder
vi på et glas vin og lidt sødt.

Marias bebudelsesdag
Søndag 2. april kl. 10.30
i Geels Kirkesal

– Hurra vi fylder år!
Geels Kirkesal fejrer fødselsdag, og
det markerer vi ved en højmesse med
udvidet musikprogram og gæsteprædikant. Efter gudstjenesten serveres
der kaffe, kakao, boller og lagkage.

Aftensang

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
OBS! dog ikke i juli og august.
Salmesang, gregoriansk sang, orgelmusik, bibelske læsninger og stille
bøn.
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Tirsdag 4. april kl. 19.00-22.30
Film: ”Tavshedens labyrint”
Emne: Filmen foregår i Frankfurt i
1958 og skildrer tyskernes opgør med
en national skyldfølelse efter Anden
Verdenskrig, der handlede lige så
meget om uvidenhed hos en stor del
af befolkningen som om modvilje
hos enkelte magthavere for at få
sandheden frem. Filmen rejser stadig
relevante spørgsmål om krigsforbrydelser, kollektiv hukommelse, og om
hvordan et lands historie ender med
at blive skrevet.

Stemningsfuld aftengudstjeneste
Torsdag 13. april kl. 19.30
i Lundtofte Kirke

Gud- det er for børn
Torsdag 20. april kl.17.30
i Lundtofte Kirke

Hvem var Martin Luther?
Onsdag 5. april kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård

Engang kom englen Gabriel på besøg
hos den unge pige Maria, - og det
kom der et barn ud af. Et helt særligt
barn. En gudstjeneste om engle
og Helligånd, om børn og hvor de
kommer fra. Vi går på englejagt i
kirken. Bagefter er der mad og drikke
i sognegården. Gratis for børn under
15, 25,- kr. for voksne. Tilmelding
inden d.17.4. på hjemmesiden: www.
lundtofte-kirke.dk , - men du er
velkommen, selvom du skulle glemme
det. Præster er Julie Rebel og Pernille
Bach-Mortensen.

Foredrag om Martin Luther ved
professor, dr.theol. i kirkehistorie ved
Københavns Universitet Tine Reeh.
Martin Luther (1483-1546) spillede
en afgørende rolle for udviklingen
i Europa mellem middelalderen og
moderne tid, især på det religiøse
område. Men hvem var Martin
Luther, og hvad var hans ærinde?
Tine Reeh vil i foredraget tegne en
skitse af Luthers liv og Reformationens forløb, men også have udblik til
de konsekvenser, Reformationen fik,
og de billeder, der er blevet tegnet af
Luther i snart 500 år.

Demensaftner

Påske-vesper

Sangeftermiddage

Lørdag 8. april kl. 17.00
Orgelmusik og gregorianske sange til
Påske.
Psalmo’di-koret og Peter Vinding
Madsen, orgel.

Tirsdag 25. april og 30. maj
i Geels Kirkesal kl. 17.30
Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt og fællesspisning. Pris: 35 kr.
pr. person. Tilmelding hos Christine
Beck på tlf.: 2023 2583.

Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Onsdage kl. 14.00: 26. april, 24. maj
og 26. juli v. sognepræst Christine
Beck

KONTAKT

Onsdagstræf

LUNDTOFTE KIRKEKONTOR
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 9-13, tors. kl. 15-17
T: 45 87 92 48
M: post@lundtofte-kirke.dk

Onsdag 26.april kl.14.00-16.00
i Lundtofte Sognegård
Foredrag om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers l(1906-45) liv og
værk v. Julie Rebel. Bonhoeffer medvirkede i 20. juli kuppet i 1944 mod
Hitler, og blev efter det forfejlede kup
taget til fange af Gestapo. Bonhoeffer
var meget optaget af Luthers værker,
og han var en af hovedkræfterne bag
den fornyelsesbevægelse, som den såkaldte ”Lutherrenæssance” udgjorde.
Foredraget vil, med udgangspunkt i
hans breve fra fængselstiden, fortælle
om et menneske som drev både sit liv
og sin teologi så langt, at det kom til
at koste ham livet. Det koster 20 kr.
for kaffe og kage.

Offentligt menighedsmøde
med kirkefrokost
Søndag 21. maj kl. 12.00-14.00
i Lundtofte Sognegård

Lundtofte Menighedsråd afholder det
årlige menighedsmøde om kirkens
liv og vækst søndag den 21. maj lige
efter højmessen. Der bydes på en let
frokost, kaffe og kage og musikalsk
underholdning, og indimellem vil menighedsrådet fortælle om, hvad der
sker i din kirke, hvordan vi disponerer
økonomien, passer bygningerne, og
hvad der egentlig skal til for at skabe
rammerne for kirkeligt liv.

Gud – det er for børn
Tiltrædelseskoncert
Tirsdag 9. maj kl. 19.30.
i Lundtofte Kirke

Lundtofte Sogns nye organist,
Aleksander Krejniuk, vil sammen
med bassist Andrzej Krejniuk og
percussionist Aiy Solomon fremføre
et repertoire præget af verdensmusik,
folkemusik, jazz og klassisk musik.
Komponister som brasilianske Antonio Carlos Jobim og franske Gabriel
Fauré vil være på programmet. Desuden vil trioen fremføre egne kompositioner. Gratis adgang. Efter koncerten serveres en lille forfriskning.

St. Bededagsaften

Torsdag 11. maj kl.19.30
i Geels Kirkesal
Kammerkoret Cantabo har sin årlige
sommerkoncert St. Bededags-aften
med dejlige sommersange, og der
serveres kaffe, the og varme hveder.

Torsdag 18. maj kl. 17.30
i Lundtofte Kirke

Vi går på opdagelse i Bibelen og ser,
hvad vi finder ud af om kroppen der,
og så skal vi danse GROOVE med
Heidi Vesterberg, så vi bliver helt
glade i låget og kroppen. Bagefter
spiser vi. Gratis for børn under 15
år, 25 kroner for voksne. Tilmelding
inden den 15.5. på hjemmesiden
www.lundtofte-kirke.dk, men du er
velkommen, selvom du skulle glemme
tilmelding. Præster er Julie Rebel og
Pernille Bach-Mortensen.

Koncert med Viola Rustika
Søndag 21. maj kl. 16.00
i Geels Kirkesal

Birgitte Bak, viola, komponist,
Eva Malling, kontrabas og Anders
Hvidberg-Hansen, percussion spiller
kompositioner af Birgitte Bak, og
indimellem vil der være fællessange
med tekster af Halfdan Rasmussen.

Pinse-vesper

Lørdag 3. juni kl. 18.00
i Lundtofte Kirke
Orgelmusik og gregorianske sange til
Pinse, Psalmodi’koret, Peter Vinding
Madsen, orgel

GEELS KIRKESAL
Bredevej 52, 2830 Virum
T: 45 20 01 27
M: shlz@km.dk
PRÆSTER
Julie Finne Bjørklund Rebel, Kbf.
Daglig leder
T: 40 10 37 10 · M: jfbr@km.dk
Fridag fredag
Mette Enevold
T: 45 87 85 82 · M: men@km.dk
Fridag mandag
Pernille Bach-Mortensen
T: 20 19 21 01 · M: pbm@km.dk
Fridag fredag
Jørgen Bo Christensen
T: 24 42 59 75 · M: pastor@pf.dtu.dk
Fridag mandag
Christine Julie Kjærulff Beck
T: 20 23 25 83 M: chb@km.dk
Fridag mandag
KORDEGNE
Ulla Juul Stummann
T: 45 87 92 48
M: post@lundtofte-kirke.dk
Sussie Thyra Simonsen
(Kommunikationsmedarbejder)
T: 45 20 01 21 M: susi@km.dk
Shira Lerche
(Hjemmesideansvarlig)
T: 45 20 01 27 M: shlz@km.dk
KIRKETJENERE
Lundtofte Sognegård
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
ORGANISTER
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
Alexander Krejniuk
T: 31 62 71 20 M: krejniuk@gmail.com
KIRKEGÅRDSLEDER
Benedikte Maria Scheef
T: 45 20 01 22
M: kirkegaard@lundtofte-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Annette Brorson
T: 52 42 43 78 M: abr@lundtofte-kirke.dk
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GUDSTJENESTER APRIL-JULI

Præster: Julie Finne Bjørklund Rebel = JR, Mette Enevold = ME, Pernille Bach-Mortensen = PBM
Christine Julie Kjærulff Beck = CB, Jørgen Bo Christensen = JBC
Søndag 2. april kl. 10.30
Maria bebudelsesdag
Lundtofte Kirke, ingen gudstjeneste
Geels Kirkesal, PBM
(NB Geels´s fødselsdag - boller og
lagkage efter tjenesten)
Søndag 2. april kl. 14.00
Musikgudstjeneste
Lundtofte Kirke, JR
Elverhøjkoret medvirker
Søndag 9. april kl. 10.30
Palmesøndag
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, JR
Torsdag 13. april kl. 19.30
Skærtorsdag
Lundtofte Kirke, ME
Fredag 14. april kl. 10.30
Langfredag
Lundtofte Kirke, JBC
Søndag 16. april kl. 10.30
Påskedag
Lundtofte Tårnblæserlaug blæser
koraler både før og efter messen,
hvor der også er en kort andagt ved
fællesgraven på kirkegården
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste
Mandag 17. april kl. 10.30
2. påskedag
Lundtofte Kirke, JR
Søndag 23. april kl. 10. 30
1. søn. eft. påske
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, PBM
Søndag 30. april kl. 10.30
2. søn. eft. påske
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, CB

Torsdag 4. maj kl. 19.30
Befrielsesgudstjeneste
Lundtofte Kirke, PBM & JR
Lørdag 6. maj, Konfirmation
Lundtofte Kirke kl. 10, PBM
Lundtofte Kirke kl. 12, CB
Søndag 7. maj kl. 10.30
3. søn. eft. påske,
Konfirmation, Lundtofte Kirke, PBM
Højmesse, Geels Kirkesal, JBC
Fredag 12. maj kl. 10.30
St. Bededag
Geels Kirkesal, JR
Fredag 12. maj kl. 11.00
Lundtofte Kirke,
Konfirmation, ME
Lørdag 13. maj kl. 10 & 12
Konfirmation, Lundtofte Kirke, ME
Søndag 14. maj kl. 10.30
4. søn. eft. påske
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, JBC
Søndag 21. maj kl. 10.30
5. søn. eft. påske
Lundtofte Kirke, CB
Geels Kirkesal, ME
(Prædikant Cordelia Walstijn)
Torsdag 25. maj kl. 10 & 12
Kristi Himmelfart
Lundtofte Kirke, Konfirmation, JR
Torsdag 25. maj kl. 10. 30
Kristi Himmelfart
Geels Kirkesal, JBC
Lørdag 27. maj kl. 10 & 12
Konfirmation, Lundtofte Kirke, JR
Søndag 28. maj kl. 10. 30
6. søn. eft. påske
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 4. juni kl. 10.30
Pinsedag
Lundtofte Tårnblæserlaug blæser
koraler før tjenesten samt underholder med et lille program med danske
sommersange på pladsen foran kirken
efter tjenesten, hvor der bydes på en
kop kaffe.
Lundtofte Kirke, CB
Mandag 5. juni kl. 11.00
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste på Frilandsmuseet. Alle præster i provstiet deltager.
Søndag 11. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag
Lundtofte Kirke, JR
Søndag 18. juni kl. 10.30
1. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke ME
Søndag 25. juni kl. 10.30
2. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke, JBC
Søndag 2. juli kl. 10.30
3. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke, ME
Søndag 9. juli kl. 10.30
4. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke, JBC
Søndag 16. juli kl. 10.30
5. søn. edt. trinitatis
Lundtofte Kirke, PBM
Søndag 23. juli kl. 10.30
6. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke, CB
Søndag 30. juli kl. 10.30
7. søn. eft. trinitatis
Lundtofte Kirke, ME

Plejehjemsgudstjenester v. CB
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 19. april kl. 14.00
Onsdag 17. maj kl. 14.00
Onsdag 21. juni kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 5. april kl. 14.00
Onsdag 3. maj kl. 14.00
Onsdag 7. juni kl. 14.00

Sommerferie-lukket i
Geels Kirkesal juni-august.
Dåbsgudstjenester: se hjemmesiden: www.lundtofte-kirke.dk

Sognerejse til skønne Assisi
Af Sussie Thyra Simonsen
Tag med til den italienske by Assisi i september, hvor sensommeren
stadig er lun, og naturen bugner med
afgrøder.
Assisi ligger på en solrig bjergskråning 170 km nordøst for Rom og er
et knudepunkt for pilgrimme fra hele
verden. Byen er en arkitektonisk og
kunstnerisk perle og et kulturelt skat-

kammer, og byens historie går
helt tilbage til Romerriget. Men det
er først og fremmest som arnested for
franciskanerordenen, at byen er sat
på landkortet som et af den vestlige
verdens vigtigste pilgrimssteder.
Det var Den Hellige Frans af Assisi
og hans kvindelige modstykke, Clara,
der opbyggede munke- og nonneordenen, som i dag er verdensomspændende.
Sognerejsen bliver tilrettelagt så-

dan, at der er plads til både den aktive rejsende og til de, som foretrækker
det afslappede livsnyderri.

Den hellige Frans af Assisi missionerede i
1200-tallet som munk i bjergene omkring
Assisi, hvor han opbyggede munkeorden og
tog sig af de syge og af dyrene. I dag er han
Italiens, dyrenes og miljøets skytshelgen.

Program
Afrejse fra Københavns Lufthavn søndag den 3. september kl.
17.15, indlogering på dejligt og
velbeliggende kloster, Monastero
S. Andrea, inden for bymuren i
Assisi på delt dobbelt værelse eller
på enkeltværelse. Værelserne har
eget bad. Hjemrejse lørdag den 9.
september fra Rom kl. 19.50. Vi
flyver direkte med SAS.
Vi skal på byvandring i Assisi,
besøge den store Basilica San
Francesco, hvor Frans ligger begravet, her får vi rundvisning af den
danske munk Broder Theodor. Vi
skal på kortere pilgrimsvandringer
til den lille landsby S. Maria degli
Angeli og til San Damiano-klosteret, hvor Frans hørte Jesus tale til
sig, og hvor Clara boede i 41 år

med sine clarisser, og der bliver en
dag til fri disposition, så man kan
nyde Assisi og omgivelserne i sit
eget tempo. Det fulde program fås
ved tilmelding, som kan ske på kirkekontoret eller på hjemmesiden,
www.lundtofte-kirke.dk.
Prisen er 7000 kr. pr. person i
delt dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse er 765 kr.
Depositum på 3000 kr. betales
ved tilmelding, som er senest den
26. maj, og restbeløbet betales
senest 30. juni. Prisen inkluderer,
fly, transport, ophold og morgenmad alle dage samt frokost og
aftensmad på nær på rejsedagene
og dagen til fri disposition. Der er
begrænset antal pladser, så hurtig
tilmelding tilrådes.
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TEMA | REFORMATION

Aktuelt fra Folkekirkens Skoletjeneste
Af Poul Mejlvang Astrup
En lille bid af kirkeskatten ender som
undervisning for de lokale skoler. Ud
over det meste af landet er der de
seneste 25 år oprettet 38 selvstændige
institutioner på stifts- eller provstibasis. Typisk er to eller tre provstier gået
sammen om oprettelsen af en skoletjeneste, således også hos os, hvor
Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier
har et formelt samarbejde om en
fælles skoletjeneste.
De 38 skoletjenester er organiseret
i flere regionale netværk og samarbejder desuden på tværs af landet
i ”Landsnetværket af folkekirkelige
skoletjenester”, hvor vores vigtigste
opgave er at udbyde landsdækkende
undervisningsprojekter. Som regel er
projekterne knyttet til noget væsentligt i tiden, typisk et jubilæum for en
betydningsfuld person eller et historisk jubilæum.
Til 2017 var det meget enkelt at
beslutte emnet for undervisningsprojektet til skolerne. Vi har naturligvis
knyttet os til den øvrige fejring af
Reformationens begyndelse: Offentliggørelsen af Luthers 95 teser imod
misbruget af afladen! Vores særlige
opgave er at give børn mulighed for
at forstå noget af Reformationen,
hvorfor så mange siger Luther i
2017, og hvad han fik af betydning
for Danmark og for det, som vi i
dag kender som folkekirken og et
samfund, hvor der skelnes mellem to
regimenter.
Undervisningsprojektet er målrettet
til 5. og 6. klasse under titlen RE:formation
Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer,
der introducerer både Reformationens forudsætninger, indhold og
konsekvenser for eleverne. Disse
12

er: ”Verden i 1500-tallet”, ”Martin
Luther og Bibelen”, ”Bogtrykkerkunsten”, ”Reformationen i Danmark”
samt ”Fællessang”.
Til hvert tema er der lavet en tegnefilm, der visualiserer det konkrete
tema og skaber en oversigtsplakat.
Desuden modtager eleverne en lille
bog med opgaver og fakta om Reformationen, rapperen Per Vers laver en
nyfortolkning af Luthers salmer som
rap. Det hele bliver tilgængeligt for

lærere og elever på en hjemmeside.
Desuden lægges der op til, at eleverne
øver et fortælleteater og opfører det i
den lokale kirke, hvor også nogle af
Luthers mest kendte reformatoriske
salmer skal synges.
Skolerne kan også få et sæt af de
fem plakater, som visualiserer projektets fem temaer.
Interesserede kan se en teaser til
projektet på dette link: https://youtu.
be/mPB7Nk30lHI

KIRKENYT

Gran på en ny måde
Af kirkegårdsleder Benedikte Scheef
Grundet skærpede krav fra Arbejdstilsynet vedrørende
knæliggende arbejde, ser kirkegården sig nødsaget til at
tænke granpynt og grandækning på en ny måde. Vi må
ikke længere ligge så meget på knæ, som vi gør, men skal
op at stå ved borde og lave granpynten. Det betyder, at
granpynten vil se anderledes ud i 2017.
Priser
Priserne ændres ikke bortset fra ved sædvanlig indeksregulering. Mængden af gran vil blive en anelse mindre, men
til gengæld bliver der lagt mere af det dyre gran, og der
bliver brugt mere tid på at lave dekorationer.
Rent praktisk vil man som gravstedsejer med aftale om
gran modtage en faktura på gran i juni måned, nøjagtig
som i 2016. Vær opmærksom på, at den bliver sendt til
e-Boks. Hvis man betaler rettidigt, får man gran. Hvis
man ikke betaler, betragtes det af kirkegården som et ’nej
tak’ til ydelsen.

Eksempel på grandekoration til gravsted

Ønsker man aftale om gran og/eller en eller flere vasebuketter, skal bestillingen gives til kirkegårdslederen senest
den 1. juni 2017. Vi forudfakturerer af hensyn til bestillingen af materialer.
Der henvises til hjemmesiden for yderligere information, priser og billeder: www.lundtofte-kirke.dk

Genbrug - konfirmationstøj med historie
Af sognepræst Pernille Bach-Mortensen
I de seneste år er det blevet populært med genbrug.
Navnlig unge mennesker har i stigende grad fokus på, hvordan vi kan genbruge ting, så der ikke sker et unødvendigt
spild af ressourcer.
Et konkret eksempel er konfirmationstøj, som typisk er en
dyr affære, men som desværre ofte kun bliver brugt den ene
gang.
Derfor vil vi her i Lundtofte Sogn som noget nyt opfordre
alle tidligere konfirmander til at overveje, om de vil forære
deres konfirmationstøj, f.eks. kjoler og jakkesæt, til genbrug,
så en anden kan få fornøjelse af det.
Kirken vil sørge for at formidle den videre kontakt, og med
tiden vil vi lave et katalog over det indleverede tøj.
Den første konfirmationskjole er allerede indleveret.

Tøjet kan afleveres i Lundtofte Kirke i åbningstiden
mandag til fredag kl. 09.00-13.00 eller til sognepræst
Pernille Bach-Mortensen, tlf. 2019 2101.
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PERSONALE | NYE ANSIGTER I KIRKEN

Organist

Jeg begyndte at arbejde som organist i Lundtofte kirke d. 1. januar 2017. Jeg
har en kandidateksamen i musikvidenskab fra Københavns Universitet og har
spillet musik i mange forskellige sammenhænge siden min barndom. Jeg har
arbejdet fast i Lyngby kirke som organist siden 2012 og har desuden arbejdet
både med børnekor og ældrekor.
Udover kirkeorgel værdsætter jeg at bruge klaver og guitar til gudstjenesterne, når lejligheden byder sig. Jeg holder af mange af salmerne i salmebogen
- både ældre og nye, kendte og mindre kendte, men står heller ikke tilbage
for at spille sange, der ikke optræder i salmebogen, til gudstjenester såvel som
andre arrangementer. Både den klassiske og rytmiske musikstil mener jeg, der
er plads til i kirken.
Det er vigtigt for mig, at menigheden på den ene side ikke føler sig fremmedgjort i forhold til musikken, men på den anden kan udfordres af musikken. Men vigtigst for mig er det, at musikken i kirkerummet og orgelspillet i
særdeleshed giver menigheden lyst til at synge med på salmerne og føle sig
som en del af et fællesskab.
Jeg ser meget frem til at arbejde i Lundtofte kirke sammen med mine nye
kolleger og glæder mig til at lære sognet bedre at kende.
Aleksander Krejniuk begyndte som organist i Lundtofte den 1. januar 2017. Han er 37 år,
gift og far til en lille datter

Jeg hedder Victoria Omberg, er oprindeligt
fra Norge, men har boet i Danmark de sidste 21 år. Jeg er 42 år og har beskæftiget mig
med både teater og musik i mange år. Jeg blev
færdig med min bachelor i musikvidenskab på
Københavns Universitet i 2016 og er nu sangstuderende på Kirkemusikskolen i Roskilde.
Jeg lever nu af at være kirkesanger, børnerytmikpædagog, solist samt forsanger i et salmeband, og jeg tiltrådte stillingen som hverdagssanger i Lundtofte Kirke i januar 2017. Jeg
glæder mig over at synge her og ser frem til
mange gode musikalske oplevelser fremover!
Victoria Omberg begyndte som hverdagssanger i januar.

Sanger

Casper Rosenkilde begyndte som hverdagssanger i januar.
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Sanger
For 25 år siden blev jeg født, og døbt, Casper J. F. Rosenkilde. Musikken har altid fyldt meget i mit liv, men blomstrede op på Allerød
Gymnasium, hvor jeg begyndte at spille klaver, guitar og bas.
Siden har jeg sunget i forskellige kor, både rytmiske og klassiske
kor og læst ”Musikvidenskab” på Københavns Universitet, ”Klassisk
Sang” på MGK og ”Kirkemusiker – Sang” på Sjællands Kirkemusikskole.
Samtidig med mine studier har jeg spillet revyer og musicals, og
har fået roller i opsætninger som ”Hodja fra Pjort” (Tivolis Koncertsal), ”Svantes Lykkelige Dag” (Nørrebro Teater), IKK-Musical og
Smedierevyen.
Januar 2017 blev jeg ansat i Lundtofte Kirke, hvor du kan høre
mig mandag til lørdag.
Jeg glæder mig til et samarbejde mellem kirkemusikere og menighed, samt Lundtoftes skønne kirkerum!

MÆRKEDAGE

60 år
Af Sussie Thyra Simonsen
Universitetspræst Jørgen Bo Christensen fylder 60 år den
9. juli.
Menigheden i Lundtofte Sogn har haft glæde af hans
prædikener siden 1993, men hovedparten af hans tid
som præst tilfalder de studerende på DTU. Her gør han
en forskel for de studerende, der tilbydes samtaleforløb,
sparring og åndelig vejledning, når livet gør ondt.
De studerende kommer til ham med meget forskelligt
udgangspunkt. De fleste er medlemmer af folkekirken,
andre er ikke troende eller er for eksempel muslimer eller
hinduer.
”Det er min erfaring, at det at tro er en stor hjælp for
mennesker – det kaster et andet lys over ens liv,” siger
Jørgen Bo Christensen.
Jørgen Bo Christensen blev ordineret i 1987 i Husum
Vold Kirke i Brønshøj, hvor han var sognepræst, indtil
han flyttede til Lundtofte Sogn. Han har undervist i etik
og filosofi på Københavns Universitet og på DTU.
Der afholdes reception for Jørgen Bo Christensen i
Sognegården søndag den 9. juli efter højmessen. Alle er
velkomne.

Vibeke Nilsson har boet og arbejdet i sognet i en menneskealder. Hun er gift
og har en voksen datter og søn og tre børnebørn.

50 års jubilæum
Af Sussie Thyra Simonsen
Vibeke Nilsson startede som kirkesanger i Lundtofte Sogn
i 1967. For 10 år siden fik hun overrakt Den kongelige
fortjenstmedalje hos Dronning Magrethe for trofast tjene-

Jørgen Bo Christensen er gift med sognepræst Julie Goldschmidt, med hvem
han har to børn i skolealderen. Han har desuden to voksne børn fra et tidligere ægteskab. Han er ansat 75 % som universitetspræst på DTU og 25 %
som sognepræst ved Lundtofte Kirke.

ste her i 40 år, og i år kan hun fejre 50 års jubilæum som
ansat.
De sidste 20 år har hun virket i Geels Kirkesal som organist. Men hun har også påtaget sig andre opgaver som
f.eks. babysalmesang, der nu spiller på 11. år, og som hun
betragter som sin baby.
”Babysalmesangen har stor betydning for børnenes udvikling, det viser al forskning. Og det giver ro for både mor
eller far og barn, den lille time det varer, hvor børnene
er fuldt opmærksomme på den bevægelse, ånd og rytme
der er i hele rummet. Det er fantastisk, at man med så
enkle midler kan få babyerne til at lyse op,” siger Vibeke
Nilsson og lyser selv op.
Måske siger det sig selv, at hun er og har været glad for
at være i Lundtofte Sogn, og på spørgsmålet om hvad der
har betydet mest for hende, svarer hun:
”Jeg er ufattelig glad for min menighed og for at få lov
til at lave musik. Det betyder meget for mig, at jeg spiller til det, som præsten har i sinde – at jeg rammer det
præsten vil med gudstjenesten. Og sidst men ikke mindst:
Geels Kirkesal hører jo sammen med Lundtofte Kirke, og
det har betydet mere end 40 års samarbejde med Peter
Vinding. Det er jeg meget taknemmelig for,” siger hun.
Søndag den 21. maj er der reception for Vibeke Nilsson
i forbindelse med koncerten med Viola Rustika kl. 16.00
i Geels Kirkesal. Der er mulighed for at sige tillykke og
drikke et glas vin.
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Pinsekage - kagekonkurrence
Opskriften udviklet af Annemette Voss som bor i sognet og vandt Bagedysten i 2013. Opskriften bliver brugt i forbindelse med en kagekonkurrence til Pinsegudstjenesten på Frilandsmuseet den 5. juni. Det kan du læse mere om senere
på hjemmesiden og i lokalavisen Det Grønne Område. Du kan også se en video om, hvordan du laver kagen på:
https://www.youtube.com/annemettevosstube

Foto: Sussie Thyra Simonsen

Opskrift
Til 12 pers.
sværhedsgrad: let
arbejdstid: 40 min.
bagetid: ca. 50-60 min.
Tænd for ovnen på 170 grader
varmluft. Beklæd en springform med
bagepapir på bund og sider (diameter
23 cm).
Mazarinmasse: Ælt marcipan og
sukker sammen, tilsæt smørret lidt
efter lidt – brug hænderne, så du
tydeligt kan mærke om massen er helt
jævn uden klumper. Ælt ægget i til
slut.
Sandkagedej: Pisk med en elpisker
vaniljekorn, sukker og blødt smør
sammen længe, til det er hvidt og luftigt. Pisk et æg i ad gangen og til sidst
æggeblommer. Sørg for at piske grundigt mellem hvert æg. Sigt hvedemel
og bagepulver og vend det i massen.
Bland mazarinmassen sammen med
sandkagedejen. Fordel dejen i formen
og tryk friske hindbær jævnt fordelt
ned i dejen. Drys med de hakkede
mandler. Bag kagen ved 170 grader
varmluft i ca. 50-60 min.
Lad kagen køle af i formen. Drys
med flormelis inden servering og
dekorer med rigeligt røde bær, roser
eller lign. Temaet er rød – så bare giv
den gas.

Mazarinmasse
200 g ren rå marcipan
120 g hvidt sukker
70 g blødt smør
1 æg, str. L – stuetemperatur
Sandkagedej
1 polynesisk vaniljestang, kornene heraf
180 g hvidt sukker
180 g blødt smør
3 æg, str. L – stuetemperatur
2 æggeblommer – stuetemperatur
130 g hvedemel
1 tsk. bagepulver

I øvrigt
150 g friske hindbær
30 g grofthakkede mandler
Pynt: 1 spsk. flormelis og masser af røde bær og blomster
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