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Interview med
Leonora Christina Skov

Konfirmeres skal, skal ikke?
1000 km langs Rhinen
med Bach - på cykel
Find dig selv på vandringen
- inspiration til pilgrimsvandring

INDHOLD

Forfatterinterview
Leonora Christina Skov
fortæller om arbejdet
med sin bog ”Den, der
lever stille”, en rørende,
modig og stærk selvbiografisk roman.

Langs Rhinen med
Bach - på cykel
Ida Riegels har bygget
sin egen cello og cykler
1000 km langs Rhinen
og spiller Bach. Hun
giver koncert i kirken.

Det sker
Kalender med forårets
og sommerens gudstjenester og arrangementer, blandt andet
Sommerhøjskole med
temaet ”Håb”.

Find dig selv på
vandringen
Der er mange muligheder for at vandre ad
gamle kristne pilgrimsruter i Europa og
Norden.

Meddelser
Nye tiltag i kirken organist stopper efter
mere end 50 år i kirken.
Ny underviser tager
over på babysalmesang.
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Konfirmeres skal, skal ikke?
Vi har spurgt nogle af
de unge mennesker, som
går til konfirmationsforberedelse, om de beder
til Gud.
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Vores nye distributør af Sognebladet er FK
Distribution. Hvis du ikke får Sognebladet i
din postkasse, er du velkommen til at hente
det på kirkekontoret. Vi vil også lægge nogle
eksemplarer i Lundtofte Medborgerhus og
i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik på
Brede Torv. Du kan også tilmelde dig vores
månedlige nyhedsbrev på hjemmesiden.

Forsidefoto: Sofie Amalie Klougart

Redaktion: Sussie Thyra Simonsen
Redaktionsudvalg: Jørgen Bo Christensen, Sussie Thyra Simonsen
Layout: Sussie Thyra Simonsen
Tryk: GSB Grafisk ApS
Oplag: 6300 eksemplarer
Trykt på Svanemærket 100% genbrugspapir CoCoon Offset 160 g.

2

15

Bagsidens
madopskrift
Pilgrimskagen Tarte de
Santiago er på grund af
sin frisk-søde smag en
rigtig god sommerkage.
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PRÆSTETANKER
Af sognepræst Mette Enevold

”I enhver død bor der nyt liv….”
Vi har netop fejret påske – den
store kristne fest tilbage fra
oldkirken, som er hele grundlaget for kristendommen, og som
forkynder mod, håb og nyt liv på
alle årets dage.
Nogle vil spørge, om det 2000 år
gamle budskab stadig har relevans
for os i dag, og svaret er: JA! Jeg
kunne næsten driste mig til at sige:
”mere end nogensinde”, fordi påskens budskab handler om de sider i
menneskelivet, som vi ofte negligerer
eller ikke rummer i vores moderne liv,
men som er en del af vores tilværelse
alligevel. Til alle tider oplever vi mennesker både sorg og glæde, smerte
og lindring, krisetider og lykketider,
meningsløshed og mening, død og
liv. I dag italesætter vi dog oftest kun
den succesfulde og vellykkede side af
tilværelsen og ved ikke, hvad vi skal
stille op, når vi møder andre sider.
Påskens budskab
I en samtale fik jeg for nylig stillet det
relevante spørgsmål, som vi mennesker har stillet til alle tider: ”Hvorfor er der så meget ondt til i denne
verden, og hvorfor griber Gud ikke

ind?” Et forsøg på et svar: Den kristne Gud har netop grebet ind. Det er
det, vi fejrer i påsken.
Alt det, vi kender til i vores liv af
meningsløshed og menneskelivets
svære sider, hører vi om i påskeberetningen både Skærtorsdag og Langfredag. Disciplene svigter, Peter fornægter, Judas forråder. Jesus overlades til
angst, ensomhed og Gudsforladthed.
Menneskemængden opildnes af
ondskab. Bødlerne opildnes af had
og piner og spotter. Pontius Pilatus
befaler korsfæstelse af frygt for at
miste magt. Had, ondskab og død ser
ud til at vinde.
Men det bliver Påskemorgen.
Gud griber ind. Langfredags mørke
vinder ikke. Graven er tom, Kristus
er opstanden, og nyt håb og liv pibler
frem.
Dette budskab gælder også os i
dag. Det er virkelighedsnært. Når vi
i vores liv oplever noget af alt det,
der var i spil Skærtorsdag og Langfredag – af svigt, skyld, ensomhed,
lidelse, selvhad eller had til andre – så
er Gud også dér og baner vejen for,
at det bliver Påskemorgen også i dit
og mit liv. Ondskab og død skal ikke
vinde. Håb og liv pibler frem, hvor

vi mindst troede det muligt. Mening
dukker frem, hvor vi kun kunne se
meningsløshed. Kærlighed blomstrer
frem, hvor vi kun kunne se had og
død.
At være der hvor man er
Vi italesætter ofte kun den ene side af
tilværelsen. Helst vil vi gerne springe
over, komme videre, glemme, når
det hele bliver for svært. Men det gør
Kristus ikke: han går ind i vores virkelighed, tør være i den, går igennem
det hele og viser en vej, så det kan
blive påske i vores liv. Det er helbredende at få lov at være dér, hvor man
er – i virkeligheden – også når det
er svært. Så kan påskens håb, lys og
livsmod langsomt finde sin vej.
”I enhver død bor der nyt liv….”,
således skriver den islandske forfatter
Jon Kalman Stefansson. Han skriver
om det forunderlige, at nyt liv kan
pible frem, når modgang og død ellers ser ud til at vinde. ”I enhver død
bor der nyt liv…..” Det er opstandelseshåbet. Døden vinder ikke. Det gør
Gud med opstandelsen.
Det budskab kan vi leve og dø på
og få nyt mod og håb fra hele foråret
og sommeren – og alle dage med.
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FORFATTERINTERVIEW

Følte sig ikke elsket
Af Sussie Thyra Simonsen

Forfatter Leonora Christina
Skov ventede mange år på at
skrive historien om sin opvækst
i Helsinge. Hun var bange for, at
hendes mor og mormor skulle
dø af sorg, hvis hun fortalte sin
historie. Men da hendes mor
døde af kræft i 2015, kunne hun
endelig sætte sig til tastaturet
og hive alle skelletterne ud af
skabet, og skrive den bog, som
var en nødvendighed for hende at skrive. Det blev til bogen
“Den, der lever stille” - hendes
hidtil bedst sælgende. 1. oplag
var solgt, allerede inden anmeldelserne af bogen nåede ud i
medierne.
”Den, der lever stille” er en selvbiografisk roman, som handler om en
pige, der vokser op i et parcelhus i
Helsinge med en mor, som aldrig
formår at give hende et kram og en
dominerende far, som altid vælger
morens parti og afstraffer datteren
blandt andet ved at slå og forventer,
hun er dygtig i skolen, hvilket hun er.
Som ung flytter hun til København
og starter på universitetet, og da hun
som 21 årig bliver kæreste med en
kvindelig præst, Ingrid, og springer
ud som lesbisk, vil hendes forældre
ikke se hendes kæreste i hjemmet, og
hun må heller ikke tale om hende. De
vilkår vil hun ikke underlægge sig, så i
syv år ser hun ikke sine forældre.
I bogen er der en stærk scene, hvor
hun taler i telefon med en mor, som
er bekymret, fordi hendes søn er
sprunget ud som homoseksuel, hun
er bekymret for, at sønnen får et svært
liv, og Leonora svarer hende: ”Hvis
man er bange for at éns barn får et
svært liv, skal man ikke lade det svære
liv starte med én selv.”
”Mine forældre har været den
største forhindring - solo - i mit liv
i forhold til det at være homo. Jeg
har rejst i mange mærkelige afrikan4

ske lande og i resten af verden, og
ingen steder har jeg mødt det som en
forhindring,” siger Leonora Christina
Skov.
Gennem sin indremissionske mormor, som støttede hende gennem hele
perioden, får hun nyheder om, hvordan det går derhjemme i de år, hun
ikke ser sine forældre. Først da moren
bliver syg med brystkræft, genoptager
de kontakten. Moren beskylder Leonora for at være årsag til sygdommen,
da kræft er en psykisk betinget lidelse.
Alligevel besøger hun moren på
hospitalet, på opfordring af kæresten
gennem mange år, Annette, og det
bliver starten på et årelangt forsøg
på at lære moren bedre at kende, få
den kærlighed hun aldrig følte, hun
fik som barn, og et forsøg på at få
forældrene til at se, anerkende og acceptere hende, som den hun er, også
at hun er homoseksuel.
Ansvarlig for sin mors humør
Under arbejdet med bogen brugte
hun gamle dagbøger og manuskripter, fra da hun var barn og ung, og
hele processen gav hende nye indsigter i sin familie.
”Jeg var meget glad for at opskrive min mormor, som var den her
indremissionske helgen, som støttede
mig, da jeg sprang ud som lesbisk.
Hun var den eneste fra min familie,
der støttede mig. Hun så mig. Men i
virkeligheden var hun også en kvinde,
der styrede med skyldfølelse. Min
mormor gav mig skyldfølelse ved at
fortælle mig at ”din mor er ved at dø,
det er din skyld, hun kan ikke forlade
huset i Helsinge, det overrasker mig,
at hun stadig er i live”, fordi hun ønskede, at jeg skulle gå tilbage til mine
forældre. Det gjorde jeg jo ikke, men
jeg levede så med skyldfølelsen. Jeg
havde ikke set så klart, hvad det var,
der skete. Hele det net af skyldfølelse
synes jeg, at jeg har lært meget om.”
Hele barndommen følte hun sig
ansvarlig for sin mors humør. Moren

græd ofte ved mindste konflikt, og
hun brød sig ikke om fysisk kontakt.
”Min mor gav mig altid hånden.
Jeg fik aldrig et kram.”
Mens hun skrev bogen, fik hun
større forståelse for sin mor samt en
viden om, at moren var deprimeret
måske det meste af sit liv.
Uvant med medvind
Leonora Christina Skov har sagt før,
at hun har meget svært ved at føle sig
som nok i sig selv - at hun altid føler,
at hun skal strække sig og præstere for
at være nok.
Nu her få måneder efter udgivelsen
oplever hun en uvant medvind, og siden udgivelsen i januar har hun brugt
70-80 timer om ugen på bogsigneringer, foredrag, interviews, svare på
mails fra læsere osv.
”For at skrive bogen var jeg nødt til
at afføre mig min rustning, ellers kan
man slet ikke skrive sådan noget. Jeg
har aldrig prøvet at skrive noget, som
rammer så mange. Jeg var så vant til
at være hende, der stod der ene men
stærk og havde brug for at markere,
at hvem som helst var nogle idioter,”
griner hun og fortsætter:
”Det er gået op for mig, at jeg selv
har holdt folk fra døren - nu kommer
folk til mig, og det er jo meget federe.
Det ville jeg ønske, at jeg havde vidst
noget før.”
Har den nye medvind gjort det lettere at være
nok i dig selv?
”Det er stadig svært for mig. Det er
helt klart skyggen, der ligger over det
hele, når man har haft en opvækst,
hvor man altid har skullet yde og
præstere for at være noget værd. Ved
en bogsignering i Århus med 300
mennesker, hvor der står mennesker i
kø for at få en signering har jeg f.eks.
svært ved at komme afsted, før jeg
har skrevet i alle bøger og stillet op
til selfies, selvom jeg ved, at jeg så må
løbe ned til banegården i høje sko for
at nå toget, og der er mange timer til
næste tog.”

“Jeg kunne se, at jeg skrev
den samme bog igen og igen
om mødre, der ikke elskede
deres børn. Og hver gang jeg
læste en selvbiografisk bog
tænkte jeg, at jeg havde en
vildere historie at fortælle.”

Leonora Christina Skov foran sit skrivebord i 5. sals-lejligheden med udsigt på H. C. Ørstedsvej, hvor romanen ”Den, der lever stille” er
blevet til. Ofte rejser hun væk, når hun skriver, men til denne bog havde hun så mange dagbøger og andet materiale, hun har brugt undervejs i
arbejdet, at det ville være svært at rejse med. Foto: Sofie Amalie Klougart.
Frygten for afsløring
Det er en modig bog, og den må have været
meget svær at skrive. Hvad har været det
sværeste, og har du været bange for at skrive
hovedstolen?
”Det har været en meget svær bog
at skrive. Jeg har været bange for
hvad min far, familie og venner ville
sig, og jeg ville ikke have, at den skulle være offeragtig, klynkende og vred.
Og der er jo også det her kæmpe
tabu, der handler om, at man ikke
må tale dårligt om, hvordan det var
derhjemme. Det går sgu ikke. Det er
virkelig vigtigt, at man, uanset hvem
man er, kan tale om de ting, der er
sket. Og det er faktisk ikke så farligt.
Sådan en primal frygt man har allerede som to-årig, at man ikke må tale
dårligt om nogle af de mennesker,
man er afhængig af. Som voksen er
det den samme grundlæggende frygt
for total udslettelse. Men det er ikke
så slemt at sige det højt. Det skal man
vide.”
I forhold til hovedstolen er hun

heldigvis ikke bange for ikke at have
mere at sige.
”Jo mere jeg skriver, jo mere har
jeg at sige. Det passer ikke, alt det
de siger om, at der bliver kastet en
forbandelse over dig, så du ikke kan
skrive de næste 50 år, hvis du nærmer
dig hovedstolen.”
Ved at afsløre noget af hovedstolen har hun sagt højt, at selv om
man kommer fra noget, der ligner et
velfungerende hjem og har rent tøj på
kroppen og klarer sig godt i skolen, er
det ikke sikkert, at det er det.
”Hvis man møder nogle derude,
der virker, som om de er i underskud
af kærlighed, så er det allerbedste,
man kan gøre at række ud efter dem.
Man kan virkelig gøre en forskel.”
Farens reaktion
Hvordan har din far reageret på bogen?
“Min far skrev et brev til mig, da han
havde læst manuskriptet, hvor han
skrev, at han elskede mig, og han var
stolt af mig, at han ikke havde oplevet

tingene sådan. Han var meget bedrøvet over at høre, at det havde været så
svært for mig. Han anerkendte min
version. Han skrev også, at han godt
kunne lide Annette. Efterfølgende har
han sms’et mig, når han har set et
interview i medierne.“Godt klaret”.
Men det er lige som om, det ikke går
ind, at han ikke hører, at jeg siger, at
jeg var bange for, at han ville slå hånden af mig, begå selvmord eller lægge
sag an. Det havde været dejligt, hvis
han havde sagt, at han godt kunne
se, at han kunne havde gjort noget
andet,” siger Leonora Christina Skov.
Onsdag den 11. april kl. 19.30
holder Leonora Christina Skov
foredrag i Lundtofte Sognegård.
Leonora Christina Skov, f. 1976
Forfatter, litteraturkritiker og samfundsdebatør. Uddannet mag. art. i litteraturvidenskab fra KU.
Gift med Annette K. Nielsen

CELLO

Langs Rhinen med Bach
Tekst og foto Sussie Thyra Simonsen

Med sin hjemmebyggede cello
på ryggen og blokfløjten i tasken
cykler musiker Ida Riegels mere
end 1000 km langs Rhinen og
giver koncerter undervejs. Hun
spiller musik af Bach samt egne
kompositioner og håber, at muserne langs den sagnomspundne flod inspirerer hende til at
komponere mere musik.
Ida Riegels åbner sin koncert-tour
den 20. april med en solokoncert ved
en lille sø, Tomasee, i de schweiziske
alper, hvor Rhinen har sit officielle
udspring 2354 meter over havets
overflade. Koncerten dedikerer hun
til Rhinen, som en hyldest til flodens
kræfter og den rigdom, den bringer
med sig til alle de steder, den løber
forbi. Tomasee ligger ude i naturen,
og man skal vandre det sidste stykke
for at komme frem. Hun krydser fingre for, at foråret er nået til Alperne i
april og har fortrængt sneen, så der er
fremkommeligt.
Fra Schweiz cykler hun nedad
videre gennem Tyskland og ender
efter et par måneder den 15. juni på
en strand i Holland, hvor Rhinen
møder Nordsøen. Og med udsigt
over Nordsøen spiller hun tourens
sidste koncert. Undervejs giver hun
ca. 30 koncerter.
Kunstnernes flod
Hvordan fik du idéen til at cykle langs
Rhinen med cello og give koncerter undervejs?
“Sidste sommer cyklede jeg 400 km
i sporene af Johan Sebastian Bach
fra Arnstadt til Lübeck, den samme
tur, som han gik, da han var 20 år,
for at møde Dietrich Buxtehude,
som var den tids store komponist, og
lære noget om musikkens kunst. Jeg
håbede, at lærer Bach bedre at kende
og at få øje på nogle nye sider af hans
musik,” siger Ida Riegels.
Hun lærte noget om sin yndlingskomponist og fik øje på nogle nuan6

Ida Riegels cykler mere end 1000 km langs Rhinen fra dens udspring i Schweiz til den løber ud i
Nordsøen ved en strand i Holland. Med sig har hun sin hjemmebyggede cello, Bach, egne kompositioner og nysgerrigheden på, hvad den sagnomspundne flod har at byde på.

cer i hans musik, som hun ikke havde
set før. Og ikke mindst fik hun lyst
til mere af den måde at rejse og give
koncert på.

“Jeg var lidt bange for, at det kunne
blive en meget ensom måde at rejse
og give koncerter på. Men tværtimod.
fortsættes på side 11
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Sommerudflugt
Onsdagstræfs sommerudflugt
onsdag 23. maj

Årets traditionsrige sommerudflugt går i år til
Møn. Her skal vi besøge Elmelunde og Keldby
Kirker, hvor vi skal se og høre om de fantastiske kalkmalerier. Frokosten nydes i den idylliske
Fanefjord Skovpavillon, hvor vi vil nyde en lækker
buffet samt kaffe og kage. Efter frokosten kører
vi til Nyord, hvor der vil være mulighed for at gå
rundt på egen hånd. Herefter går turen tilbage til
Lundtofte. Vi kører fra sognegården kl. 8.45 og er
retur ca. kl. 18.15. Turen koster 350,- kr. pr. pers.
og er alt inkl. undtagen drikkevarer til frokosten
(der er en genstand inkl. i buffeten).
Tilmelding sker på kirkekontoret tlf. 45 87 92 48
senest den.1.5. Turen skal være betalt inden fredag
den 18.5. Det er muligt at betale via mobilpay
efter aftale med kontoret.

Pinse i det grønne
2. pinsedag mandag 21. maj kl. 11.00
Frilandsmuseets Festplads
Ved en fælles økumenisk gudstjeneste for de forskellige
kristne kirkesamfund i Kgs. Lyngby, herunder folkekirken, frikirken, metodisterne og baptisterne, rykker vi
traditionen tro pinse-gudstjenesten ud i Guds grønne
natur og holder en stor, festlig gudstjeneste med musik
på Festpladsen på Frilandsmuseet.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at få en god
snak over en kop kaffe med kage.
Husk at medbringe noget at sidde på.
Det er gratis at komme ind på Frilandsmuseet i forbindelse med gudstjenesten, men man skal medbringe
indgangsbillet, som kan hentes på kirkekontoret fra
1. maj eller fås ved indgangen på selve dagen. Der er
indgang fra I.C. Modewegsvej.
I tilfælde af regn rykkes gudstjenesten til Sorgenfri
Kirke.

Sommerudflugt

Torsdag 12. juli - heldags

Koncert

Filmaften

Komponist og cellist Ida Riegels skal
cykle mere end 1000 km med sin cello på ryggen - fra Rhinens udspring i
Schweiz til den løber ud i Nordsøen
i Holland. Undervejs give hun ca. 30
koncerter. Ida Riegels varmer op til
turen i Lundtofte, hvor hun spiller
musik af Johan Sebastian Bach samt
egne kompositioner på en cello, som
hun selv har bygget.

Vi ser filmen ”Et dristigt kys”, om
Casim, som er muslim i Glasgow
med drømme om at åbne en natklub
med sin gode ven Hammid. Samtidig har Casims forældre arrangeret,
at han skal giftes med sin kusine,
men Casim forelsker sig i den irske
skolelærer Roisin. I stedet for at følge
traditionen, følger Casim sit hjerte.
En film om kærlighedens svære kår,
når man kommer fra to forskellige
kulturbaggrunde.

Tirsdag 10. april kl. 19.30
i Lundtofte Kirke

Tirsdag 17. april kl. 19.00-22.30
i Lundtofte Sognegård

Onsdagstræf

Onsdag 25. april kl. 14.00-16.00
i sognegården

Forfatterforedrag

Onsdag 11. april kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård
Leonora Christina Skov holder foredrag om sin selvbiografiske roman
”Den, der lever stille” om at miste,
finde og håbe og om søgen efter kærlighed og accept. Gratis adgang.

Demensaften

Tirsdag 17. april kl. 17.30-19.30
Tirsdag 15. maj kl. 17.30-19.30
i Geels Kirkesal
Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt, hvor der er fokus på musik
og nærvær med efterfølgende fællesspisning. Vi mødes en tirsdag om
måneden, og der er altid plads til
nye ansigter. Pris: 50 kr. pr. person.
Tilmelding hos Christine Beck på
tlf.: 20 23 25 83 eller chb@km.dk
8

Menighedsplejen arrangerer sommerudflugt for børnefamilier - i
skrivende stund er turen ikke færdigplanlagt. Hold øje med hjemmesiden,
hvor det bliver annonceret, så snart
turen er på plads.

Foredrag ”Thomasine Gyllembourg
og Johan Ludvig Heiberg - uadskillelige” ved bibliotekar Maj Knudsen
om forholdet mellem de to - mor og
søn. Forfatteren Thomasine Gyllembourg ses på mange måder som den,
der lagde grunden til dansk kvindelitteratur. 20 kr. for kaffe og kage.

Altid allerede elsket

Tre aftener i juni 18., 19. og 20. juni kl. 19.00-21.00
i Lundtofte Sognegård
Om musik, videnskab og tro.
Foråret 2017 døde musikeren og
fysikeren Peter Bastian. 11 dage før
Peter Bastians død besøgte forfatteren Tor Nørretranders ham. De
to venner talte om alt det, Peter
Bastian havde på hjerte om musik,
videnskab og spiritualitet. Samtalen er gengivet i bogen ”Altid allerede elsket”, og de tre aftener i juni
vil handle om tankerne i bogen.
Tilmelding hos studenterpræst

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.30
i Geels Kirkesal
For alle nybagte mødre og fædre, og
bedsteforældre er også velkomne!
Alle er velkomne til musik, sang, leg
og nærvær. Vi synger og danser, og
der er hele tiden musik og bevægelse.
OBS Sommerferie i juli.

Aftensang

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
OBS Ikke i juli og august.
En mulighed for stille fordybelse for
en kort stund i en hverdag fuld af
gøremål. Salmesang, gregoriansk
sang, orgelmusik og stille bøn. Alle er
velkomne. Varighed: ca. 20 minutter.

Jørgen Bo Christensen på tlf: 24 42
59 75 eller Lundtofte kirkekontor
på tlf: 45 87 92 48.

Sommerhøjskole

Den 6. - 8. juni kl. 9-15 i sognegården
Er håbet lysegrønt - eller hvad? Håbsperspektiver i vores tid

Håb er temaet for årets sommerhøjskole. Hvad betyder håbet for os som
mennesker? Og hvad sker der, hvis
vi mister håbet? Det vil vi forsøge at
belyse fra forskellige perspektiver –
håbet set i lyset af poesien, teologien,
kunsten, samfundet og politik. Hvad
betyder det for mellemmenneskelige
relationer og den verden, vi lever
i? Hvad håber vi på i dag? Vi har
indbudt en række spændende foredragsholdere til at komme med deres
bud på, hvad håbet er og betyder, og
hvordan det kommer til udtryk set fra
deres perspektiv.
Program:
Onsdag 6. juni
Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenmad.
Kl. 10-12 Foredrag ved Bertel Nygaard, forskningslektor ved AU, som
blandt andet har bidraget med en lille
bog om håb i serien ”tænkepauser”
fra Aarhus Universitetsforlag.
Kl. 12-13 Frokost.
Kl. 13-15 Foredrag ved Helle S.
Søttrup, digteren og litteraten. Hun
vil blandt andet tale om sin seneste
udgivelse ”Ørenlyd”.
Torsdag 7. juni
Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenmad.
Kl. 10-12 Foredrag ved sognepræst
og tidligere lektor ved KU Pia Søltoft,
som særligt har forsket i Søren Kierkegaards skrifter. Hun vil tale om tro,
håb og kærlighed i hans store forfatterskab.
Kl. 12-13 Frokost.
Kl. 13-15 Foredrag ved den autodidakte kunstner Thomas Kluge, som
er særlig kendt for sine fine billeder af
kongehusets medlemmer, men også
har lavet flere kirkeudsmykninger.
Han vil tale om, hvordan man maler

håb, og er særligt optaget af, hvordan
man maler opstandelsen. Med udgangspunkt i egne billeder og livsfortælling vil Thomas Kluge lukke os ind
i kunstnerens værksted og tanker om
troen og håbet.
Fredag 8. juni
Kl. 9-10 Andagt i kirken og morgenmad.
Kl. 10-12 Foredrag ved pastor emeritus Preben Kok, som har skrevet
flere bøger, blandt andet ”Skæld ud
på Gud” og senest ”Så lev dog livet”.
Med udgangspunkt i sine bøger og sit
virke fortæller han om håbets betydning i vores liv.
Kl. 12-13 Frokost.
Kl. 13-15 Sognepræst i Lyngby Jørgen Demant og musiker, komponist
og organist Caroline Borello Lerche
tager plads ved flyglet, og vi skal høre
og synge om håbet, som de kommer
til udtryk i den nyere danske salmedigtning – nok også med et blik på
nogle af de mere klassiske salmer. Et
forrygende musikalsk og inspirerende
foredrag, som afslutter årets sommerhøjskole.
Det koster kr. 400,- at deltage alle tre
dage, inkl. morgenmad, frokost, kaffe
og kage alle tre dage. Man kan vælge
at deltage en enkelt eller to dage, i så
fald koster det kr. 150,- pr. dag. Det er
præsterne Pernille Bach-Mortensen
og Julie Rebel, der forestår og leder
højskoledagene.
Tilmelding og betaling sker på
kirkekontoret, tlf. 45 87 92 48. Det
er også muligt at betale med mobilpay. Tilmelding er bindende fra den
1.6.18. Følg vores hjemmeside for det
endelige program.
Programmet vil også kunne afhentes på kirkekontoret fra midten af
april måned.

KONTAKT
LUNDTOFTE KIRKEKONTOR
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 9-13, tors. kl. 15-17
Tlf: 45 87 92 48
Mail: post@lundtofte-kirke.dk
KORDEGNE
Ulla Juul Stummann
Shira Lerche
Sussie Thyra Simonsen
GEELS KIRKESAL
Bredevej 52, 2830 Virum
Tlf: 45 20 01 27
Mail: shlz@km.dk
PRÆSTER
Julie Finne Bjørklund Rebel, Kbf.
Daglig leder
Tlf: 40 10 37 10 · mail: jfbr@km.dk
Fridag fredag
Mette Enevold
Tlf: 45 87 85 82 · mail: men@km.dk
Fridag mandag
Pernille Bach-Mortensen
Tlf: 20 19 21 01 · mail: pbm@km.dk
Fridag fredag
Jørgen Bo Christensen
Tlf: 24 42 59 75 · mail: pastor@pf.dk
Fridag mandag
Christine Julie Kjærulff Beck
Tlf: 20 23 25 83 · mail: chb@km.dk
Fridag mandag
KIRKETJENERE
Lundtofte Sognegård
Anne Marie Pock-Steen
Brian Knudsen
Ketty Lilaa
Tlf: 45 20 01 23
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
Geels Kirkesal
Shira Lerche
Tlf: 45 20 01 27 · mail: shlz@km.dk
ORGANISTER
Peter Vinding Madsen
tlf: 2443 2746 mail: pvm@lundtofte-kirke.dk
Aleksander Krejniuk
tlf: 3162 7120 mail: krejniuk@gmail.com
Kirke- og kommunikationsmedarbejder
Sussie Thyra Simonsen
Tlf: 45 20 01 21 · mail: susi@km.dk
Fridag mandag
KIRKEGÅRDSLEDER
Benedikte Maria Scheef
Tlf: 45 20 01 22
Mail: kirkegaard@lundtofte-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Annette Brorson
tlf: 5242 4378 mail: abr@lundtofte-kirke.dk
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HØJMESSER 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 1. april kl. 10.30
Påskedag
Lundtofte Kirke , JBC
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste
Mandag 2. april kl. 10.30
2. påskedag
Lundtofte Kirke , CB
Geels Kirkesal, ingen tjeneste
Søndag 8. april kl. 10.30
1. s. e. påske		
Lundtofte Kirke , PBM
Geels Kirkesal, JR
Søndag 15. april kl. 10.30
2. s. e. påske
Lundtofte Kirke , ME
Geels Kirkesal, JBC
Søndag 22.april kl. 10.30
3. s. e. påske
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, m. brunch, CB
Fredag 27. april kl. 10.30
Bededag
Geels Kirkesal, PBM
OBS Lundtofte Kirke, Konfirmation
kl. 10 og 12, ME
Søndag 29.april kl. 10.30
4.s. e. påske
Lundtofte Kirke , PBM
Geels Kirkesal, JBC

Fredag 4. maj kl. 19.00
Befrielsesgudstjeneste
Lundtofte Kirke, JR og PBM

Søndag 3. juni kl. 10.30
1. s. e. t.
Lundtofte Kirke , JR

Søndag 6. maj kl. 10.30
5. s. e. påske
Geels Kirkesal, CB
OBS Lundtofte Kirke, Konfirmation
kl. 10.30, JR

Søndag 10. juni kl. 10.30
2. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC

Torsdag 10. maj kl. 10.30
Kristi Himmelfart
Geels Kirkesal, Højmesse, JR
OBS Lundtofte Kirke, Konfirmation
kl. 10 og 12, PBM
Søndag 13. maj kl. 10.30
6. s. e. påske
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM
Søndag 20. maj kl. 10.30
Pinsedag
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, Ingen tjeneste
Mandag 21. maj kl. 11.00
2. Pinsedag
På Frilandsmuseet m. musik
Ved præster fra hele provstiet
Søndag 27. maj kl. 10.30
Trinitatis
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, ME

Søndag 17. juni kl. 10.30
3. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Søndag 24. juni kl. 10.30
4. s. e. t.
Lundtofte Kirke, CB
Søndag 1. juli kl.10.30
5. s. e. t.
Lundtofte Kirke , PBM
Søndag 8. juli kl. 10.30
6. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Søndag 15 juli kl. 10.30
7. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Søndag 22. juli kl. 10.30
8. s. e. t.
Lundtofte Kirke, CB
Søndag 29. juli kl. 10.30
9. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR

Plejehjemsgudstjenester v. CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 18. april kl. 14.00
Onsdag 23. maj kl. 14.00/AFLYST
Onsdag 20. juni kl. 14.00
Onsdag 18. juli kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 4. april kl. 14.00
Onsdag 2. maj kl. 14.00
Onsdag 6. juni kl. 14.00
Onsdag 4. juli kl. 14.00

Sommerferie-lukket i Geels
Kirkesal i juni-august.
Første søndag i måneden er der
ingen dåb.
Dåbsgudstjenester: se hjemmesiden www.lundtofte-kirke.dk

CELLO

fortsat fra side 6
”Jeg havde en meget direkte
kontakt til publikum, som man ikke
har i et stort orkester. Jeg glæder mig
meget til at cykle langs Rhinen, som
altid har været kunstnernes flod, og
håber at blive inspireret undervejs til
at skrive nyt musik.”
Ida Riegels har altid cyklet meget,
men selvom der er cykelrute langs
hele floden, og man er i god form,
kan det blive en udfordring at cykle
mere end 1000 km med en cello på
ryggen, især hvis det blæser, for den
store røde boks, som celloen ligger i,
virker som et sejl. “Jeg krydser fingre
for medvind,” siger hun.
Bygger cello
Den cello, som kommer til at følge
hende på turen, har hun selv bygget.
Der er 800 arbejdstimer i en cello for
en rutineret cellobygger. Ida Riegels
har lært sig faget på en sommerhøjskole i Cambridge i 2017, på skolen,

hvor de lærer at bygge en Stradivarius-model. Men hun har insisteret på,
at hun ville have en cello efter mål,
hun selv har fundet frem til inspireret
af en anden cellobygger, italienske
Montagnana. Den er lidt mindre, og
den har en blødere klang.
Musikken har hun med fra barndommen. I hendes lejlighed i indre
København står der flere celloer. Den
ene har hun arvet efter sin bedstemor, som var amatørmusiker.
“Jeg har altid villet bygge min egen
cello – siden før jeg kan huske, at jeg
ville,” siger hun.
Den 10. april kl. 19.30 kan du
opleve hende spille i Lundtofte
Kirke, hvor hun varmer op til
turen.
Ida Riegels bygger sin egen cello af gran og
ahorntræ. Men træ er ikke bare træ. Hvis der
f.eks. er langt mellem årene i træet, giver det en
blødere klang.

Hold da helt sommer i kirken
- Camp for minikonfirmander
Af sognepræst Julie Rebel

Alle sogne skal tilbyde minikonfirmandundervisning til alle børn
på 3.-4. klassetrin. Det er et undervisningstilbud, som retter sig
særligt mod denne aldersgruppe
og ses som en del af den oplæring i den kristne tro, som vores
barnedåb fordrer.
I Lundtofte Sogn har vi igennem flere år haft dette tilbud til
stor gensidig glæde, men efter
skolereformen, har det været
svært at få et forløb på benene,
da skoledagene er blevet så lange,
og de sene eftermiddagstimer
kolliderer med fritidsinteresser.
Derfor vil vi i år forsøge os med
en sommercamp, dog uden overnatning, fra den 30.7. til den 3.8.,

alle dage klokken 8.00-16.00.
Hver dag tilbydes der morgenmad klokken 8.00-8.45, og
klokken 9.00 går dagens egentlige
program i gang. Klokken 12-13
er der frokost, og klokken 13-15
er der igen program. Den sidste
time er der hygge, højtlæsning,
kage og frugt.
Program:
Mandag 30.7.: Helte- og Ridderskole – to brave riddere kommer
og lærer os at begå os som riddere og helte. Vi hører om kirkens
historie i de første 1000 år.
Tirsdag 31.7.: På eventyr i kirken
– hvad sker der i rummet? Fortællinger og gåder.

Onsdag 1.8.: Musikteateret Elantori – forestilling og rollespil.
Torsdag 2.8.: Kirkens musik har
mange toner – en dag med musik, sang, salmer og sanglege.
Fredag 3.8.: Udflugt.
Det er sognepræsterne Julie Rebel
og Pernille Bach-Mortensen,
der sammen med gæster udefra
forestår sommercampen. Det
er gratis at deltage – tilmelding
skal ske til en af præsterne Julie:
jfbr@km.dk eller Pernille: pbm@
km.dk. Tilmeldingsfristen er
15.7.18. Programmet lægges ud
på kirkens hjemmeside i løbet af
foråret.
En anderledes form for undervisning i uge 31.
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PILGRIMSVANDRING

Find dig selv på
vandringen
Af Sussie Thyra Simonsen

Der er noget dragende ved at
pakke rygsækken, snørre vandrestøvlerne og tage på eventyr
med det eneste formål dagligt i
en periode af sit fortravlede liv
at bevæge sig fra a til b i åben
natur, gennem spændende kulturbyer eller små meget lokale
landsbyer sammen med andre i
samme situation.
Pilgrimsvandringen har ry
for at bringe ro, selvindsigt og
renselse. Kristne har vandret
på pilgrimsfærd siden oldtiden.
I dag er det populært at bruge
sin ferie på at vandre ad gamle
kristne pilgrimsruter i Skandinavien eller Europa.
I middelalderen blev den katolske
pilgrimsvandring udført som en bodshandling pålagt af kirken, og efter
den lange og ofte hårde og farlige
færd til et helligsted var synderen tilgivet sine fejltrin. Her var målet med
vandringen mødet med Gud ved det
hellige sted.
Med Luther og protestantismen
gled pilgrimsvandringen ud, da Luther gjorde op med helgener og bodsgang, men i de sidste årtier er popularitets-kurven på pilgrimsvandringer i
Europa og Israel steget stødt.
I dag går en pilgrim ofte den lange
vandring for at finde sig selv, komme
tilbage til det enkle liv, møde Gud i
naturen, finde ro og stresse af fra en
travl hverdag, og selve vandringen,
vejen, er målet.
De vigtigste pilgrimsmål er Gravkirken i Jerusalem og Peterskirken i
Rom. Og mange historiske pilgrims12

ruter fører til Rom. Blandt andet
Sankt Francis-ruten, som man kan
hægte sig på enten i Nord- eller
Syditalien afhængig af, hvor langt
man vil gå. Det er populært at starte
i La Verna i Toscana og gå de 500
kilometer til Rom i sporene af Sankt
Francis og opleve, hvor han levede,
missionerede, bad og opbyggede sit
broderskab og Franciskanerordenen,
som har bredt sig ud over det meste
af verden.
Mange pilgrimsruter er afmærket,
så det gør det let at finde vej, og man
kan også i mange tilfælde få et kort
over den rute, man vælger at gå.
Caminoen
Den mest populære pilgrimsrute i
Europa er Caminoen, der fører frem
til Santiago de Compostella i Nordvestspanien.
Ligesom der er mange veje, der fører til Rom, er der mange veje at gå
til Santiago de Compostella. Nogle
er mere primitive eller mindre organiserede end andre på den måde,
at der er langt mellem de herberger,
man overnatter på, og der kan være
langt mellem steder at købe proviant,
fordi ruten går gennem vild natur.
Går man den mest kendte rute,
Camino Frances, starter man på den
franske side af Alperne og går 800
km ad en rute, der bugter sig over
bjerge, gennem store byer og små
næsten rømmede landsbyer, over
platauer, hvor der dyrkes grøntsager
og vin til hele Europa og gennem
skove. De fleste steder er der drysset
overnatningssteder og caféer ud med
rund hånd, så man ikke behøver at

være bange for ikke at kunne stille
sulten eller få en køje at sove i, når
man ikke orker at vandre længere.
Det siges, at ruten ligger lige under
Mælkevejen, og man vandrer mod
Sankt Jakobs grav i den store katedral
i Santiago de Compostella. Ruten
siges også, at være den rute som Jakob gik, da han efter Jesus død tog til
Europa for at sprede Jesus budskab.

Det skal du pakke i din rygsæk, som ikke skal veje mere
end ca. seks kilo i alt
· Et til to sæt skiftetøj - letvægts og
hurtigttørrende. Afhængig af vejr.
· To par ekstra vandresokker
· En fleecetrøje, evt. solhat
· En letvægtssovepose, evt. en silkelagenpose til at ligge i i soveposen
(let at vaske og tørrer hurtigt, og
kan bruges alene ved meget varme
nætter.) Evt. liggeunderlag
· Regnslag (letvægts) som kan gå
ud over rygsækken
· Skiftesko (klipklappere eller andet
til afveksling fra vandrestøvlerne)
· Tandbørste, tandpasta, deo,
vabelplaster, negleklipper, evt.
solcreme, hårbørste. En lille flaske
neutral shampoo - den kan du
bruge til det hele også til at vaske
tøj i undervejs.
· Håndklæde (letvægts)
Du skal rejse i gode vandrestøvler/
sko, som er gået til

PILGRIMSVANDRING

Her er pilgrimme på vej til Santiago de Compostella - det viser muslingeskallen, som er et gammelt skattet symbol på, at man har gået ruten
hele vejen ud til kystbyen Finesterre. Men i dag køber pilgrimme ofte skallerne undervejs.
Men der er mange myter omkring
ruten, og afhængig af hvem man
spørger, kan man få forskellige svar.
Nogle vælger at dele ruten op i
mindre bidder og gå en bid hvert år.
Men det giver god mening at gå den
i et stræk, da der sker noget i sindet,
når man går i flere uger i træk, og
det eneste, man skal tænke på, er at
komme fra a til b.
Hærvejen
Man behøver ikke at tage udenlands
for at gå ad en pilgrimsrute, som er
velorganiseret. Hærvejen ned gennem
Jylland er et eksempel på en dansk
velorganiseret pilgrimsrute, og den
forbinder den tyske Ochsenweg med
Skt. Olavsvejen i Norge. På den måde
er Hærvejen et led i pilgrimsvandringen fra Trondheim til Santiago de
Compostella eller Rom.
På Hærvejen finder du det hele:
Natur, kultur, historie, by, land og vild
natur. Hærvejen går ned gennem Jyl-

land fra Hirtshals eller Frederikshavn
til Padborg. Der er flere muligheder
for at overnatte undervejs på alt fra
kroer over vandrerhjem og camping
til shelters i skoven. Og man kommer
gennem forskellig landskabstyper som
kystlinie, klitplantager med vandreklitter, hede, skov, søer, kilder og å-løb
og et væld af seværdigheder. Undervejs støder man også på adskellige
steder, der i middelalderen blev
besøgt af folk, der søgte lindring for
sygdomme eller bod for deres synder.
Man kan hente kort over ruten på
www.haervej.dk
Israel
Det er dog ikke alle pilgrimsruter,
som har tradition i middelalderens
bodsgange. Pilgrimsvandringer er
blevet en indbringende turistmagnet,
så flere steder giver det anledning til
at imødekomme den stigende efterspørgelse på afmærkede vandrerstier.
I Israel åbnede turistministeriet

i 2009 en rute, de kalder ”I Jesus
fodspor”. Den såkaldte pilgrimsrute
går mellem Jerusalem og Det Døde
Hav, strækker sig over ca. 40 km og
leder forbi nogle af de steder, der har
størst betydning i Det Nye Testamente. Blandt andet ledes pilgrimsturisten
forbi stedet, hvor Jesus blev døbt af
Johannes Døberen i Jordanfloden
- efter Gravkirken i Jerusalem og
Bebudelseskirken i Nazaret regnes
stedet for den mest hellige kristne
seværdighed i Israel. Den leder også
forbi det sted, hvor den barmhjertige
samaritaner ifølge Lukasevangeliet
tog sig af en halvdød mand. På stedet
står i dag en 1700 år gammel kirke,
som for nyelig har gennemgået en
omfattende renovering.
Verden er fuld af pilgrimsruter, og
længes du efter at vandre i sporene
af pilgrimme, kan du hente mere inspiration på blandt andet denne gode
hjemmeside:
www.pilgrimsvandring.dk.
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Nærvær mellem barn og forældre
Af Sussie Thyra Simonsen

Al videnskabelig forskning understøtter det, som mange oplever til babysalmesang: Musik stimulerer babyers
sanser og øger nærvær og tryghed
mellem forældre og barn.
Victoria Omberg er trådt ind som
underviser på holdet med babysalmesang i stedet for organist Vibeke
Nilsson, som er fratrådt, efter at hun
i mange år har stået for undervisningen.
Victoria Omberg er sanger i Lundtofte Kirke og Geels Kirkesal. Hun
er uddannet Rudolf Steiner-pædagog
og sanger på Kirkemusikskolen samt
har en bachelor i musikvidenskab. Til
babysalmesang vil hun have fokus på
sansestimulering og oplevelsesrejser
for babyerne ved hjælp af salmer,
dans, leg og musik.
”Vi har jo en uvurderlig salmeskat.
Den glæder jeg mig til at dele med
babyer og deres forældre. Man kan
se på barnet, at en musikalsk op-

mærksomhed vågner, når vi synger
og spiller musik. Det har også en
afstressende effekt. Samtidig giver det
en mulighed for at være i et musikfællesskab med andre både for børn og
forældre.”

BABYSALMESANG er for
babyer, der er 2-10 mdr. gamle
og deres forældre. Det foregår
i Geels Kirkesal hver onsdag
kl. 10-11 og er gratis. Man kan
tilmelde sig på forhånd hos
Victoria Omberg på:
tlf.: 31 12 33 12 eller mail:
victoria.omberg@gmail.com eller blot møde op. I april og maj.

Victoria Omberg er 44 år og mor til en søn.

Tak til organist Vibeke Nilsson
Af Annette Brorson

Vibeke Nilsson fratræder. Hun har
siden 1967 været tilknyttet Lundtofte
Sogn som kirkesanger og siden som
organist og kunne sidste år markere
sit 50-årsjubilæum.
Vibeke har gennem de 20 år som
organist givet menigheden musik til

gudstjenester, arrangeret koncerter og
musikalske foredrag, ligesom Vibeke
var foregangsmand i Lundtofte med
ugentlig babysalmesang.
Menighedsrådet ønsker Vibeke et
godt otium fremover.

Konfirmationstøj til genbrug
Nu står konfirmationen snart for
døren i mange hjem, og indkøb af
konfirmationstøj kan både være
en belastning for budgettet og for
miljøet. Derfor er der god grund til at
genbruge det fine kluns, som måske
kun bliver brugt denne ene gang.
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I Lundtofte Sogn samler vi brugt
konfirmationstøj ind og videreformidler det, så det kan få et nyt liv hos
et andet ungt menneske.
Hvis du har noget konfirmationstøj, som du gerne vil give videre, eller
hvis du gerne vil se, om du kan bruge

noget af det, vi har samlet sammen,
er du velkommen til at kontakte
sognepræst Pernille Bach-Mortensen
på pbm@km.dk eller Sussie Simonsen på susi@km.dk. Eller kigge forbi i
kirkekontorets åbningstid.

KONFIRMATION

Konfirmeres - skal, skal ikke?
For nogle er valget let, andre tager tilløb til beslutningen. Vi har spurgt fem unge mennesker
fra Trongårdsskolen, som går til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Mette Enevold,
hvilke overvejelser de har gjort sig i forhold til tro og konfirmation, og om de beder til Gud.
Af Sussie Thyra Simonsen

Olivia Overgaard, 14 år:
”Det hører med til min familie, at vi
bliver konfirmeret, så jeg bliver ikke
konfirmeret, fordi jeg er specielt troende. Vi er en ret stor familie, og vi
er næsten alle blevet konfirmeret. Jeg
tror ikke helt på den historie, der er
skabt omkring Gud. Men jeg tror, at
der er noget, der minder om ham. Vi
er jo blevet skabt på en eller anden
måde, mener jeg.
Jeg beder ikke – altså sådan aftenbøn eller sådan. Men jeg har været
gennem nogle ret svære tider, og da
håber jeg nogle gange, at han hjælper mig og har en hånd over mig.”

Emma Thorborg, 14 år:
”Jeg har valgt at blive konfirmeret,
fordi jeg vil gerne føre traditionen videre. Det er en del af vores kulturarv
at blive konfirmeret. Jeg ser måske
det med at sige ja til dåben, mere
som at sige ja til Danmark end som
at sige ja til Gud. Jeg synes også, at
det er hyggeligt at blive konfirmeret.
Man kan ikke sige, at jeg tror på Gud
som en person, der sidder oppe i skyerne og bestemmer. Men jeg tror på,
at der er noget. Noget mere mellem
himmel og jord.”

Fredrik Hansen, 15 år:
”Jeg går til konfirmationsforberedelse for at kunne vælge, om jeg skal
konfirmeres eller ej. Jeg ved endnu
ikke, om jeg vil konfirmeres. Kristendommen er god, for man tror så på,
at der er noget, der holder hånden
over én. Jeg beder ikke til Gud, men
jeg tror helt klart på, at der er mere
mellem himmel og jord. Det er noget svært noget at snakke om, fordi
man ved ikke meget – men man tror
alligevel på det. Jeg hælder mest til
at blive konfirmeret, for så ved jeg,
at der altid er et sted, jeg kan være –
kirken. Og det har jeg det ok med at
vide.”

I 2017 blev 109 unge mennesker
konfirmeret i Lundtofte Sogn

Julie Bidstrup, 15 år:
”I starten var jeg meget i tvivl, om
jeg ville konfirmeres, men besluttede
mig for at gå til konfirmationsundervisningen. Og nu synes jeg, at det er
spændende. Både historierne, nadver
og det at gå i kirke. Det har overrasket mig meget – også fordi jeg ikke
er fra en specielt kristen familie. Jeg
er blevet mere kristen af at gå til konfirmationsundervisning. I starten var
jeg mest til et nej, men nu hælder jeg
mest til ja, at jeg vil konfirmeres. Jeg
tror på, at Gud er deroppe, og kan
godt finde på at bede: ”Gud vær nu
med mig – eller lad mig spille en god
kamp” inden en fodboldkamp.”

Sebastian Zamorski, 14 år:
”Jeg tror ikke på alt inden for kristendommen. Men på det meste. Ikke at
Gud har skabt jorden, men at der er
noget deroppe, som er grunden til, at
vi kan være, som vi er - med følelser
og sjæl og det hele.
Jeg beder ikke seriøst, men kan godt
i visse situationer sige: ”Please Gud,
hjælp mig lige her.” Jeg vil altså
gerne tro på noget, men det fylder
ikke så meget. Man har jo hørt om
mirakler – der er det vigtigt at have
noget at pege hen på.”
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Tarte de Santiago
Af Sussie Thyra Simonsen

Tarte de Santiago, også kaldet pilgrimskagen, er anerkendt som lokal specialitet af EU og har PGI-status (Protected
Geographical Indication), så kun kager fremstillet i Galicien efter den traditionelle opskrift må bære navnet. Den spises
af mange pilgrimme, når de kommer i mål i Santiago de Compostela ofte efter at have gået flere hundrede kilometer
gennem Nordspanien under en bagende sol. Kagen pyntes med flormelis drysset over en skabelon af et Jakobs -kors,
som er kendetegnet ved at ligne et sværd og blev brugt af den spanske ridderorden. Det er en god forårs- og sommerkage på grund af smag af citrusfrugter.

Det skal du bruge:
· 4 æg + 1 æg
· 125 g sukker
· revet skal af en økologisk usprøjtet citron
· revet skal af en økologisk usprøjtet appelsin
· 275 g mandelmel (færdigkøbt eller hjemmemalet af
smuttede/afskallede mandler)
Flormelis til pynt.
Sådan gør du:
Del fire æg i blommer og hvider. Pisk
hviderne stive.
Pisk i en anden skål blommer og sukker
luftigt sammen med skal af citron og
appelsin. Tilsæt mandelmel og rør det ud
i blandingen, til det bliver en jævn masse.
Rør et helt æg i blandingen.
Vend forsigtigt de stiftpiskede æggehvider
i mandel-æggeblandingen – lidt ad gangen – og indarbejd dem, til dejen bliver
jævn.
Hæld dejen i en rund springform smurt
med lidt olie og bag ved 175 grader i ca.
30 minutter.
Lad kagen køle af, læg en skabelon af
et Jakobs-kors på kagen og drys flormelis
over. Fjern forsigtigt skabelonen.
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