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REFORMATION

Reformationen tog fart med ordet
Martin Luther gik meget op i,
at mennesket fik et personligt
forhold til Gud. Derfor oversatte han blandt andet Bibelen til tysk og skrev bønner og
salmer på tysk

Af Sussie Thyra Simonsen

For 500 år siden startede Martin
Luther (født 10. november 1483, død
18. februar 1546) Reformationen af
den katolske kirke, som endte med
at splitte kirken i to retninger: den
romersk katolske og den evangelisk
lutherske kirke.
Reformationen foregik på flere
planer i samfundet - ikke kun i kirken
- og havde stor betydning for, hvordan vores samfund udviklede sig og
stadig gør.
Pressen
Trykpressen, som for alvor blev taget
i brug kort før Reformationen, var

Før trykpressen blev bøger skrevet og illustreret i hånden af klostermunke. Det var et langsommeligt arbejde, og det kunne tage et år at kopiere en bog på 300 sider. Med opfindelsen
og ibrugtagelse af trykpressen blev det skrevne ord sat fri.
med til at sætte afgørende fart under
den steppebrand af forandringer, der
bredte sig ud over Europa. Luther var
en af dem, som benyttede sig af det
trykte ord til at sprede sine budskaber,

To bønner fra:
”DET VIGTIGE. BØNNER AF MARTIN LUTHER”.
Forlaget Eksistensen
INGEN RESULTATER
Himmelske Far,
du er jo min Herre og Gud,
der har skabt mig, da jeg ikke var noget,
og har freslt mig ved din søn.
Nu har du lagt denne opgave på mig,
men det går ikke, som jeg gerne ville.
Der er så meget, der tynger og bekymrer mig.
Jeg ved hverken ud eller ind,
så jeg overgiver mig til dig.
Giv du mig råd og hjælp
og vær med i det alt sammen.
MOD DOVENSKAB
Herre,
jeg er en doven hund,
derfor kommer jeg til dig,
så du kan hjælpe mig
og sætte skub i mig.

og han fik sine berømte 95 teser, som
han slog op på kirkedøren i Wittenberg, kopieret og spredt i hele Europa
i tusindevis af eksemplarer.
Personligt forhold til Gud
Martin Luther var produktiv, og
takket være den nye trykketeknik blev
hans ord hurtigt spredt. Han oversatte Bibelen fra græsk til tysk, digtede
salmer og skrev bønner. Det var alt
sammen med til at give det kristne
menneske et perosnligt forhold til
Gud.
De bønner, Martin Luther skrev,
fortæller os en del om, hvilket menneske han var, og selv om de er skrevet
for 500 år siden, er de stadig lige
brugbare. De henvender sig til Gud i
et direkte sprog, og de kredser om det
almenmenneskelige: taknemmelighed, sorg, smerte, ensomhed, fortrydelse, håb, tvivl og kærlighed.
Forlaget Eksistensen udgav i 2016
bønnebogen ”Det vigtige. Bønner
af Martin Luther” med bønner, som
ikke tidligere har været oversat til
dansk. Bønnerne er oversat af forhenværende præst Hanne Sander, og
bogen er solgt i 14.000 eksemplarer.
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ETIK

Af sognepræst Jørgen Bo Christensen

I den offentlige debat om den retning,
som man ønsker vores fælles verden
skal udvikle sig i, er der især to stemmer, der gør sig gældende. Den ene
stemme taler for, at man især bør gå
i retning af øget globalisering. Den
anden stemme taler for, at man især
retter sig mod sit lands identitet og
bevarelse. Den første stemme taler på
vegne af modernitet og fremskridt,
den anden taler på vegne af nationale traditioner og værdier. Sådan
er det i Danmark, i USA, England
og praktisk taget i hvert eneste land
i verden. De to stemmer udkæmper
en politisk og kulturel kamp, som er
spidset til i de seneste år. Men det nye
ved den situation, som vi aktuelt står
i, er, at naturen og klimaet blander sig
i kampen.
I en malstrøm
Det er ikke længere kun os mennesker, der kan præge udviklingen i den
ene eller den anden retning. Naturen
og klimaet ændrer sig mærkbart og
uden for menneskelig kontrol.
For nylig hørte jeg en fransk filosof
ved navn Bruno Latour holde et foredrag. Han sagde, at vi alle befinder
os i en malstrøm. Vi kan hverken
gå fremad eller tilbage. Vi kan ikke
fortsætte med at modernisere og globalisere som hidtil, for det vil Jorden
tydeligvis ikke være med til. Omvendt
kan man i et land heller ikke blot søge
at bevare sit lands kulturelle identitet;
dertil er der sket, og vil der ske, for
mange forandringer. Hvad kan vi så
gøre? Latour svarede, at når man er
i en malstrøm, kan man enten blive
trukket ned og gå til bunds. Eller også
kan man forsøge at holde sig flydende
– holde sig oppe. Latour anbefalede
selvsagt, at man prøver det sidste.
Han henviste til en novelle af Edgar

Allan Poe, der fortæller en historie,
hvor en fisker uventet er havnet i en
malstrøm. Men han undgik druknedøden, fordi han huskede en gammel
mands råd om, at når man befandt
sig i en malstrøm, skulle man binde
sig til en tønde, for tøndens cylinderform modvirker malstrømmens rotation. Fiskerens skib gik ned, men han
holdt sig oppe takket være tønden, og
han nåede ind til land.
Næstekærlighedsetik
Etik er, vil jeg sige, en tønde, der kan
holde os oppe.
Ordet etik kommer af det græske
ord ætos, der har to betydninger. Dels
betyder det sæd og skik, dvs. normer
og regler for, hvordan vi bør opføre os. Dels betyder det bolig, hjem,
og her har etikken sin dybde og sit
formål. Meningen med normer og
regler er, at vi kan føle os hjemme i
verden med vores længsler og håb.
Men en tønde er ikke blot en tønde.
Der findes flere slags. Der findes
flere etiske traditioner, fra Aristoteles
(384-322 f.Kr.) og frem, som hver på
sin måde undersøger og begrunder,
hvordan vi kan leve et retfærdigt liv
og et godt liv. De forskellige etiske
traditioner rummer hver sin visdom,
men de har også hver deres begrænsninger. Jeg vil nøjes med at pege på
to spørgsmål, der er væsentlige for en
etiks bæreevne.
Det første spørgsmål er: Hvad siger
etikken om dem, der ikke redder sig,
men drukner? Hvilket håb giver en
etik for dem, der ikke klarer sig? Det
er godt, at mennesker klarer sig godt,
det er også godt, at lande klarer sig
godt. Det siger sig selv. Men en etik
må måles på, hvad den har at sige
om de mennesker, der ikke får et godt
liv, eller som har mistet det, de havde.
Hvis en etik skal være retfærdig, skal
den kunne holde dem oppe, der synker til bunds. Og det kan ingen etik,
medmindre den lever i håbet om, at

”

når man
befinder sig i
en malstrøm,
skal man
binde sig til
en tønde

”

Gud hjælper os mennesker.
Så det andet spørgsmål er, om en
etik indeholder en tro på, at Gud
hjælper os mennesker. Til det vil
mange nutidige fagfilosoffer sige, at
Gud ikke hører hjemme i en fornuftig etisk overvejelse. Det kan der
være noget om, hvis man vil følge
med strømmen. Men hvis det er en
malstrøm, vi befinder os i, så er det
fornuftigste at vælge sig en tønde,
der for alvor går imod strømmen, og
som indeholder et håb om, at Gud
hjælper os mennesker. Den kristne
næstekærlighedsetik lever af dette
håb. Jesus forkyndte Guds rige og gik
til bunds for ethvert menneske, og
Gud oprejste Ham påskemorgen til
frelse for os dødelige mennesker, ja,
for hele skaberværket.
Jørgen Bo Christensen starter studiekreds
om etik i efteråret. Se mere på side 7.
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Luther kaldte musik for en vidunderlig og guddommelig gave. Han spillede selv lut som ovenfor, hvor han er omgivet af sin familie. Maleri af
Gustav Adolph Spangenberg.

Luther og salmerne
Martin Luther blev kaldt nattergalen fra Wittenberg. Han elskede musik. ”Musik er en gave
fra Gud, ikke fra mennesker. Den skaber muntre sind og jager djævelen på flugt. Jeg giver musikken plads lige efter teologien,” sagde han
Af Sussie Thyra Simonsen

Under den katolske messe bestod
musikken mest af munkesang på
latin, men med Luthers reformation
af gudstjenesten fik fælles salmesang
på modersmålet en central plads i
gudstjenseten.
Martin Luther mente, at menigheden skulle have et personligt forhold
til Gud uden hverken paver, præster
eller helgener imellem Gud og mennesket. Han ønskede at inddrage menigheden til at deltage i gudstjenesten
og ikke blot være tilskuere. Salmesang
på modersmålet var et af midlerne til
at opnå et mere personligt forhold til
Gud. Samtidig mente han, at det var
velgørende for sjælen at høre musik
og synge.
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Gendigtninger
Luther regnede ikke sig selv for at
være den store digter, men for at
sætte skub i projektet, kastede han sig
alligevel ud i det at producere salmer
til gudstjenesterne - en af hans første
salmer, som han skrev i 1523, var
”Nu fryde sig hver kristen mand”, nr.
487 i Salmebogen.
Luthers salmer blev skrevet med
henblik på at formidle et budskab.
De skulle give udtryk for tro baseret
på tekster fra Bibelen, og er skrevet
i såkaldte kirketonearter. Derfor kan
de virke en smule umelodiske eller
fremmede i vores moderne øre, som
mest lytter til musik, der er skrevet i
dur og mol.
Mange af hans salmer er gendigtninger af salmer fra Det Gamle
Testamente som f. eks. ”Vor Gud han
er så fast en borg”, nr. 336 i Salme-

bogen. Og mange af Luthers salmer
er igen blevet gendigtet og pudset af
af flere af vores senere habile salmedigtere. ”Det kimer nu til julefest”,
nr. 94 i Salmebogen, oprindeligt en
Luther-salme fra 1535, blev gendigtet
af Grundtvig i 1817.
Gendigtninger og omskrivninger er
helt i Luthers ånd, da han mente, at
alting er i forandring, og at både prædiken og salmen skulle afspejle tiden.
Under Reformationen, mellem den
31. oktober 1517, hvor han slog de
berømte 95 teser op på kirkedøren
i Wittenberg og til hans død i 1546,
blev der produceret tæt på 100 salmer. Så salmerne blev uden tvivl taget godt imod i den tyske befolkning
og menighed, og i dag kan det være
svært at forestille sig en gudstjeneste i
den danske folkekirke uden salmer.
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Lutter salmer i 500 år
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 i efteråret følgende:

Torsdag 21. september kl. 19.30
K.L. Aastrup (1899-1980) - modernismen
Aastrup er den eneste, der skriver salmer i Danmark
i første halvdel af 1900-tallet. Han repræsenterer
tidens modernisme - et opgør med det forrige århundredes romantik. Aastrups salmer synges dels
til klassiske melodier, dels til melodier af samtidige
komponister (bl.a. Bernhard Christensen).
Aftenen ledes af organist Peter Vinding Madsen og
sognepræst Mette Enevold.

Studiekreds om etik
Til efteråret begynder en ny studiekreds om etik. Den
er åben for alle interesserede. Der vil blive læst tekster
af den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup (19051981), som anses for en af det 20. århundredes vigtigste
danske tænkere. Teksterne, som man vil få udleveret,
er plukket fra tre af Løgstrups bøger: ”Den etiske
fordring” (1956), ”Opgør med Kierkegaard” (1968) og
”Skabelse og tilintetgørelse” (1976). Skønt det snart er
mange år siden, at Løgstrup udgav sine bøger, er hans
tanker og analyser stadig frugtbare for vores forståelse
af, hvad næstekærlighed vil sige i en kultur under forandring.
Studiekredsen vil mødes følgende tre tirsdage kl. 19-21 i
Lundtofte Sognegård: 19. september, 24. oktober og
21. november.
Tilmelding hos studenterpræst Jørgen Bo Christensen
på tlf. 24 42 59 75 eller til kirkekontoret på tlf. 45 87 92
48.

Gud - det er for børn
Torsdag 28.september kl.17.30
En gudstjeneste for børn og deres voksne om det
tabte og glemte og om at finde skatte.
Efter gudstjenesten er der groove, som er den mest
fantastiske måde at være sammen og danse på tværs
af generationerne på, og så spiser vi sammen bagefter. Det koster 25 kr. pr. voksen at spise med, børn
er gratis.
Tilmeld jer gerne på kordegnekontoret eller på
vores hjemmeside. Præster er Julie Rebel og Pernille
Bach-Mortensen, Heidi Vesterberg groover.

Onsdagstræf

Vandretur

Mandag 4. september og 2. oktober
Vi mødes kl. 11 ved Sognegården
Man vil kunne se på hjemmesiden,
hvor turen går hen ca. en uge inden
dato.

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.30
i Geels Kirkesal
Begynder igen onsdag 6. september.
Alle er velkomne til en ny sæson med
musik, sang, leg og nærvær!
Vi synger og danser, og der er hele
tiden musik og bevægelse.
For alle nybagte mødre og fædre,
og bedste- og svigerforældre er også
velkomne!

Aftensang

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
OBS! dog ikke i august.
Salmesang, gregoriansk sang, orgelmusik, bibelske læsninger og stille
bøn.

Demensaftener

Tirsdag 19. september og 17. oktober
i Geels Kirkesal kl. 17.30-19.30
Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt og fællesspisning. Pris: 35 kr.
pr. person. Tilmelding hos Christine
Beck på tlf.: 20 23 25 83 eller
chb@km.dk

Filmkredsen
Filmkredsen begynder igen til
efteråret, hvor vi sammen ser en
film, der giver stof til eftertanke,
og bagefter drøfter den i fællesskab
over et glas vin. Filmkredsen finder
sted i september, oktober og november en tirsdag i måneden kl. 19
i Lundtofte Sognegård og slutter
senest kl. 22.30. Har du lyst til at
være med, så kontakt sognepræst
Mette Enevold på tlf. 45 87 85 82
eller men@km.dk
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Onsdag 27. september kl.14.00
Foredrag i Lundtofte Sognegård
Tv-vært, blogger, kogebogsforfatter
og youtuber, Annemette Voss kommer og fortæller om sit liv med kager.
Smagsprøver af ”Luther lagkagen”,
som hun udviklede for Roskilde Stift
i anledning af 500 året for Martin
Luther.

Fra Luther til velfærdsstaten
Onsdag 20. september kl. 19.00
Foredrag i Lundtofte Sognegård

Luther satsede sit liv på denne ene
tanke, at Gud er nådig. Et menneske
skal ikke gøre gode gerninger for at
opnå Guds velvilje. De gode gerninger skal derimod rettes mod medmennesket for medmenneskets skyld.
Er der en indirekte sammenhæng
mellem disse lutherske tanker og udviklingen af den danske velfærdsstat?
Og: Opløses spændingen mellem
mennesket som et selvisk væsen og
menneskets ansvar for medmennesket
ved etableringen af en velfærdsstat?
Disse to spørgsmål tager Jørn Henrik
Petersen livtag med i sit foredrag.
Jørn Henrik Petersen er en markant skikkelse i samfundsdebatten, en
levende foredragsholder, professor og
leder af Center for velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet.

Til vores foredrag, koncerter og arrangementer er der
gratis adgang, med mindre
andet er nævnt i omtalen.
Filmaften

Tirsdag 12. september kl. 19-22.30
Film: ”Philomena”
Philomena har i al hemmelighed
ledt efter den søn, hun som teenager
fødte på et kloster i Irland, og som
den katolske kirke solgte til adoption til USA. Efter 50 års søgen får
hun hjælp af den barske og garvede
journalist Martin Sixsmith. En film,
som også berører spørgsmål om tro
og tilgivelse på trods af oplevelsen af
svigt og misbrug fra kirkens folk.

Hun mødte Jesus

Onsdag 4. oktober kl. 19.30
Foredrag i Lundtofte sognegård
Journalist og forfatter Charlotte
Rørth mødte Jesus i et sakristi i Úbeda i Spanien. Det var ikke bare en
overvældende og uforklarlig oplevelse
for hende. Det var også en meget
svær oplevelse at bearbejde for en rationel, ikke-religiøs moderne kvinde.
I 2015 udkom den første bog om
hendes oplevelser, og hun har holdt
foredrag i hele landet. Hør hende
fortælle om møderne og tiden derefter. Se også artikel på side 12.

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
GEELS KIRKESAL
Bredevej 52, 2830 Virum
Tlf: 45 20 01 27
Mail: shlz@km.dk

Filmaften

Tirsdag 10. oktober kl. 19-22.30
Film: ”Nøgle. Hus. Spejl.”
I en sen alder møder Lily (Ghita
Nørby) kærligheden i skikkelse af
den jævnaldrende svenske charmør
”Piloten”, der bor på samme plejehjem, som hun selv gør med sin syge
og afkræftede mand, som hun har
passet i mange år. Da hun træffer den
livsglade svensker, giver hun efter for
hans tilnærmelser og overrumples af
en forelskelse til stor forargelse for sin
familie.

Onsdagstræf

Onsdag 25. oktober kl.14.00-16.00
Foredrag i Lundtofte Sognegård
”Vild med hund”- et foredrag om
menneskets bedste ven. Journalist og
forfatter Heidi Vesterberg vil med
udgangspunkt i sin samtalebog under
samme titel lukke os ind i forholdet
mellem hund og menneske og tankerne om netop denne relation.

Kierkegaard og angsten i dag
Onsdag 11. oktober kl. 19.00
Foredrag i Lundtofte Sognegård
Tiden trænger til at tale om, hvad der
giver livet mening, hvad der bestemmer vores menneskelighed, og hvordan vi kan finde hvile i en verden,
hvor vi ofte føler os fremmedgjorte
og går ned med stress, angst og andre
diagnoser. Et godt sted at begynde en
meningsfuld samtale om mening og
angst er hos filosoffen Søren Kierkegaard. For ham var angst ikke en
diagnose, men et særligt menneskeligt livsvilkår, som den enkelte enten
forgæves kan forsøge at holde væk fra
sig eller lære at kende og tage til sig
som en tro følgesvend. Gør man det
sidste, bliver angsten til en frihedens
mulighed for at få præget sit liv med
engagement og hvile.
Pia Søltoft er forfatter og præst, og
hun er en internationalt anerkendt
Kierkegaard-forsker, der er sjældent
god til at gøre Kierkegaards tanker
tilgængelige for de fleste.

HALLOWEEN
Gud – det er for børn

Tirsdag 31. oktober kl.17.30
Halloween for børn og voksne i
Lundtofte Kirke. Det handler om lys
og mørke, godt og ondt - men bare
rolig i kirken vinder det gode altid
over det onde. Efter gudstjenesten
er der pyntet op i heksenes hule,
hvor der bliver serveret mad og leget
halloweenlege. Der er også præmie til
bedst udklædte, så det kan godt betale
sig at gøre sig umage.
Det koster 25 kr. for voksne at spise
med, det er gratis for børn. Præster
er Pernille Bach-Mortensen og Julie
Rebel.

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.dtu.dk
Fridag mandag
Christine Julie Kjærulff Beck
Tlf: 20 23 25 83 · Mail: chb@km.dk
Fridag mandag
KORDEGNE
Ulla Juul Stummann
Tlf: 45 87 92 48
Mail: post@lundtofte-kirke.dk
Sussie Thyra Simonsen
(Kommunikationsmedarbejder)
Tlf: 45 20 01 21 · Mail: susi@km.dk
Shira Lerche
Tlf: 45 20 01 27 · Mail: shlz@km.dk
KIRKETJENERE
Lundtofte Sognegård
Anne Marie Pock-Steen
Tlf: 45 20 01 23
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
Geels Kirkesal
Shira Lerche
Ketty Lilaa
Tlf: 45 20 01 27 Mail: shlz@km.dk
ORGANISTER
Peter Vinding Madsen
tlf: 2443 2746 mail: pvm@lundtofte-kirke.dk
Vibeke Nilsson
tlf: 4587 7815 mail: vni@lundtofte-kirke.dk
Aleksander Krejniuk
tlf: 3162 7120 mail: krejniuk@gmail.com
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

T
A
G
G UD
E
O
M
G

HØJMESSER AUGUST - OKTOBER
Præster: Julie Finne Bjørklund Rebel = JR, Mette Enevold = ME, Pernille Bach-Mortensen = PBM
Christine Julie Kjærulff Beck = CB, Jørgen Bo Christensen = JBC

Søndag 6. august kl. 10.30
8. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Søndag 13. august kl. 10.30
9. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Søndag 20. august kl. 10.30
10. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Søndag 27. august kl. 10.30
11. s. e. t.
Lundtofte Kirke, PBM

Søndag 3. september kl. 10:30
12. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, CB

Søndag 1. oktober kl. 10.30
16. s. e. t.
Lundtofte Kirke, CB
Geels Kirkesal, JR

Søndag 10. september kl. 10.30
13. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, JR

Søndag 8. oktober kl. 10.30
17. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 17. september kl. 10.30
14. s. e. t.
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, ME

Søndag 15. oktober kl. 10.30
18. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 24. september kl. 10.30
15. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, JBC

Søndag 22. oktober kl. 10.30
19. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, CB
Søndag 29. oktober kl. 10.30
20. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, ME

Plejehjemsgudstjenester v. CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 23. august kl. 14.00
Onsdag 20. september kl. 14.00
Onsdag 25. oktober kl. 14.00

Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 2. august kl. 14.00
Onsdag 6. september kl. 14.00
Onsdag 4. oktober kl. 14.00

Geels Kirkesal holder sommerferie-lukket i august.
Dåbsgudstjenester: se hjemmesiden www.lundtofte-kirke.dk
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RENOVERING

Tiden og Lundtofte Kirke
Af Sussie Thyra Simonsen

Grundstenen til Lundtofte Kirke blev lagt i 1919, og
kirken blev indviet i 1921. I de snart 100 år, der er gået,
siden kirken blev taget i brug, er der sket ændringer både
i kirken og i miljøet omkring kirken. Den mest markante
ændring var i 1991 på Maria bebudelsesdag, da Geels

Kirkesal på Bredevej 52 blev indviet, så vi fik to kirkesale
i sognet.
Kirken og de tilhørende bygninger bliver løbende
vedligeholdt, men især det sidste år er der sket en større
renovering af Lundtofte Kirke - murene er blevet kalket,
taget renset, og vi har fået lagt ny belægning omkring
kirken - fra asfalt til småsten.
Oprindeligt var kirken
bygget med indgangsdøre i sideskibet, og
indgangslågen foran
kirken sad i to hvide
søjler, hvis fundament
stadig findes under
asfalten.

Den nye grusbelægning omkring kirken giver et andet udtryk end asfalt.

Her prædiker kirkens første præst Niels Nielsen Sværdborg foran alteret,
som i dag også ser lidt anderledes ud.

Stilladsarbejde før og nu.

Præstegården og kirken kort tid efter opførelsen.
11

MIRAKLER

Hun mødte Jesus
Og efterfølgende trodsede hun tabu, tvivl og frygten for at blive til grin og skrev en bog om
mødet, ”Jeg mødte Jesus – Bekendelser fra en modvilligt troende”. Bogen udkom i 2015 og har
solgt i mere end 21.500 eksemplarer alene i Danmark
Af Sussie Thyra Simonsen

Journalist og forfatter Charlotte
Rørth mødte Guds søn i et sakristi i
byen Úbeda i Spanien. Hun var helt
uforberedt, ikke specielt troende eller
interesseret i mirakler, men da hun
så Jesus, var hun ikke et øjeblik i tvivl
om, at det var Jesus, som stod halvanden meter foran hende.
Møderne
Opvarmningen til første møde med
Jesus skete tre måneder før. Hun var
på pressetur for at finde historier til
læserne i de små byer i Andalusiens
bjerge. Ved den lejlighed besøgte
hun første gang sakristiet i La Sacra
Capilla del Salvador, frelserens hellige
kapel, i byen Úbeda. Under besøget
fik hun på et tidspunkt en følelse af at
være naglet til jorden uden mulighed
for at bevæge sig. ”Jeg kan ikke bevæge mig,” sagde hun til guiden, og han
svarede med et spørgsmål: ”Hvorfor
er der sådan et lys omkring dig?”
Efterfølgende hjemme hos familien
i Aalborg var nætterne præget af den
samme drøm: En stemme kaldte på
hende bag døren ind til kapellet i det
lille sakristi. En insisterende kalden,
der fik hende til at vende tilbage til
sakristiet tre måneder senere, og det
var her, hun mødte Jesus – som et
hologram stod han foran hende på en
grusvej i Israel helt tydeligt med landskab, himmel, oliventræer og disciple,
en flot solbrun mand med sol-afblegede hår på benene, mellemrummene mellem tæerne var snavsede af
jord. Han talte til hende på et sprog,
som hun senere fandt ud af nok var
old-aramæisk.
Charlotte tog gentagne gange
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tilbage til sakristiet i Spanien, og
femte gang mødte hun igen Jesus og
spurgte ham, hvad hun skulle gøre.
”Jeg stoler på dig,” sagde han som en
sætning, han lagde i hendes hoved på
dansk, og gik.
”Jeg kan ikke vide, hvad han mente
med det, jeg kan alene give min tolkning af hans udsagn. Det afgørende
er, at det ikke handler om mig, men
om os alle, da det lige så godt kunne
have været enhver anden, han havde
vist sig for. Det er altså ikke specifikt
mig, han stoler på, men alle mennesker. Og at stole på tolker jeg som, at
han dels har tillid til, at jeg kan forvalte det at møde ham og at leve med
mødet på forsvarlig vis og i hans ånd,
og dels, at det er mit ansvar at finde
ud af, hvordan jeg gør det. Han kom
ikke med en guide, et konkret kald
eller et sæt præcise leveregler,” siger
Charlotte Rørth og fortsætter:
”Det er min oplevelse, at Jesus
stoler på mig, men samtidig siger,
at han ikke bestemmer eller har en
færdig plan for hver eneste af os. Vi
har et kæmpe ansvar for os selv og
hinanden, og det er hele pointen i
kristendommen. Hvis vi lægger ansvaret over på en bog eller et færdigt
regelsæt, så er det for letkøbt. Jesus
stoler på, at det enkelte menneske
godt kan tænke selv.”
En udvidelse
Har dit syn på tro/kristendommen
ændret sig, efter at du mødte Jesus?
”De to møder og de andre oplevelser fortalte ikke i sig selv, hvad jeg
skulle tro, eller på hvilken måde jeg
skulle udleve min tro i fællesskab med
andre, altså hvilken kirke jeg skulle
komme i. Jeg har valgt at forblive i
den danske folkekirke, da det er der,
jeg er kulturelt forankret. Før oplevel-

serne funderede jeg ikke meget over
min egen tro, og nu kan jeg ikke længere kalde det en tro, men en viden.
Jeg ved, jeg har mødt ham, og at det
ikke bare var et sært puds, min hjerne
spillede mig. Derfor er min verden
helt anderledes. Den er større. Jeg har
ikke været udsat for en omvendelse,
men en udvidelse.”
Efterfølgende
Efterfølgende opsøgte Charlotte
Rørth flere læger, præster, psykiatere
og forskere i epilepsi for at få vished om, at hun ikke var blevet skør,
at hendes hjerne ikke havde spillet
hende et puds, men at det virkelig var
Jesus, hun havde mødt, og at han går
lyslevende rundt i en anden dimension, som hun af en eller anden årsag
kom i kontakt med.
Hun fik vished om, at der ikke er
noget galt med hende, og flere læger
anerkender hendes oplevelser, men
erkender, at de ikke ved nok til at
kunne forklare dem.
Der gik lang tid, før hun turde fortælle det til andre end sine nærmeste.
På spørgsmål om, hvorfor hun har
valgt at dele sine oplevelser og skrive
en bog om det, svarer hun:
”Vi bliver kun klogere, hvis vi deler
viden og erfaringer med hinanden.
Og især nu, hvor vi kun taler om
religion som værende årsag til krig og
fremmedhad, er det vigtigt at turde
tale om, at tro er meget mere end
bare en konstruktion skabt af magthavere for at holde befolkninger i
skak. Mine og andres oplevelser viser
som eksempel, at der eksisterer noget,
vi mennesker ikke begriber og ikke
kan styre, men som har dyb relation
til os.”

MIRAKLER

Charlotte Rørth foran sakristiet i La Sacra Capilla del Salvador, frelserens hellige kapel, i byen Úbeda i Spanien. Foto: Andrea Pezzini.
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30-22.00 holder Charlotte Rørth foredrag i Lundtofte Sognegård.
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PERSONALE | NYE ANSIGTER I KIRKEN

Ny sommerfugl på kirkegården
Af Rikke Nymann

Organist

I slutningen af marts måned startede jeg som sommerfugl
på Lundtofte Kirkegård, hvor jeg frem til jul skal være en
del af gartner-teamet. Jeg er 41 år og uddannet bachelor
i ernæring og sundhed fra Suhr’s Seminarium. De seneste
10 år har jeg arbejdet med økologi, fødevarer og formidling, og har valgt at forfølge et ønske om at arbejde under
åben himmel, hvor jeg kan høre fuglene synge, mærke sol,
regn og blæst. Jeg har sidste år arbejdet som gartner på
en økologisk gård og har under flere ophold på et meditationscenter i Sydengland bidraget til vedligeholdelse af
centerets park, kirkegård og grøntsagshave. Min fritid bruger jeg i min økologiske nyttehave, der forsyner mig med
grøntsager fra forår til tidlig vinter.
Som sommerfugl får jeg lejlighed til at blive klogere på
planter, blomster og kirkens rolle i et lille lokalsamfund.
Jeg glæder mig til at få jord under neglene og forskønne
gravsteder og kirkegårdens grønne områder.

Nyansat gartner Rikke Nyman. Foto: Sussie Simonsen

Få en kirkeven
eller bliv kirkeven
Det kan være svært at komme i kirke, når man
bare er sig selv...
Det er nu sjovere, når man har nogen at følges
med...
Mine ben er ikke så gode. Hvis der var en, der
ville hente mig, så ville jeg så gerne i kirke...
Det er ærgerligt, hvis man gerne vil til gudstjeneste, men
ikke kan komme det. Menighedsplejen ved Lundtofte Kirke
vil derfor gerne tilbyde, at man kan få en kirkeven. Kirkevennen kan hjælpe en med at komme til gudstjeneste i kirken eller på plejehjemmet, komme på besøg på kirkegården
eller deltage i foredrag og andre arrangementer i kirken.
Under gudstjenesten kan kirkevennen hjælpe med salmeopslag, nadver m.m.
Man aftaler selv indbyrdes, hvor ofte man vil mødes. Hvis
det viser sig, at man ikke passer sammen, kan man søge om
at få en ny kirkeven. Kirkevennen har tavshedspligt.
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Hvis du er interesseret, er du velkommen
til helt uforpligtigende at kontakte:
Formand for menighedsplejen Anne K. Saabye
tlf. 3030 1120, mail: annekkristiansen@gmail.com
Sognepræst Christine Julie Kjærulff Beck
tlf. 2023 2583, mail: chb@km.dk

KONFIRMATION

Sognepræst Christine Kjærulff Beck og
hendes konfirmander fra 8. Z på Kongevejens Skole.

Konfirmationer i Lundtofte Kirke
Foråret er en travl periode for mange præster over
hele landet, for her afsluttes årets konfirmationsundervisning med den store dag for både præster og
konfirmander. I Lundtofte Kirke konfirmerede vores
præster tilsammen 124 skønne unge mennesker dette
forår.
Indskrivning til næste års konfirmationsundervisning er begyndt. Alle med bopæl i Lundtofte Sogn
og unge, der går på skoler, som ligger i sognet, kan

blive konfirmeret i Lundtofte Kirke. Indskrivningen
foregår via vores hjemmeside eller ved kontakt til
præsterne. Sognepræst Mette Enevold konfirmerer
fortrinsvis elever fra Trongårdsskolen, sognepræst
Julie Rebel konfirmerer fortrinsvis elever fra Lundtofte Skole, sognepræst Pernille Bach-Mortensen
konfirmerer elever fra Geelsgårdsskolen og Kongevejens Skole og sognepræst Christine Beck konfirmerer
fortrinsvis elever fra Kongevejens Skole.

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.
De første konfirmationskjoler 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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Grøddage
Grød som risengrød, havregrød, øllebrød og byggrød kan
spores langt tilbage i vores madkultur. På Luthers tid var
grød en del af basis-kosten, og de lavede især grød på rug
og byg og tilsatte gerne forskellige eksotiske krydderier
som kanel og nelliker.
Efter nogle årtier som bænkevarmer er grøden blevet populær igen, og vi eksperimenterer nu gerne med
grøden, som kan indgå i alle måltider på dagen. Grød kan
koges på mange forskellige kornsorter i forskellig væske -

eks. vand, mælk eller bouillon.
Vi har lavet en basisgrød, som kan toppes med forskelligt alt efter humør eller hvilket måltid på dagen, den
indgår i. Grøden er kogt på kornflager i stedet for hele
korn, for så går det hurtigere - morgengrøden er klar på
et kvarter og passer sig selv, mens du er under bruseren.
Basisgrød til to personer: 2 dl kornflager (vi brugte
ris-flager og boghvedeflager), 3,5 dl væske (vi brugte rismælk), et nip salt og et drys vaniljepulver (ikke vaniljesukker). Kog det op i en gryde, skru ned på lavt blus og lad
det simre 10-15 min. Rør et par gange undervejs.

Morgengrød til to

Aftengrød til to

1 portion basisgrød
Topping:
To håndfulde yndlingsbær (eks. jordbær og blåbær)
To skefulde groft hakkede ristede hasselnødder
To skefulde kokosflager/kokosmel (eller andre nødder)
To teskefulde flydende honning

1 portion basisgrød
Topping:
250 gr svampe (her er brugt kantareller og portobello)
4 stk. forårsløg
2 håndfulde friskbælgede grønne ærter
Friske krydderurter (eks. bassilikum og citrontimian)
Salt, peber og hvidløg efter smag

Af Sussie Thyra Simonsen

Fordel og anret i to tallerkner.

Rist toppingen 2-4 min. på en varm pande, og fordel og
anret med grøden i to tallerkner. Høvl evt. lidt parmasanost over.
NÆSTE NUMMER: NOVEMBER 2017

