SOGNEBLADET
AUGUST-OKTOBER 2019

LUNDTOFTE KIRKE | GEELS KIRKESAL

Grundtvig og pædagogik
Drop-in dåb i Lyngby

Sognerejse til
Amalfikysten
Kunsten at dø og genopstå

Interview med Carsten Dahl

100-årsjubilæumsfest for
grundstensnedlæggelsen

INDHOLD

Kunsten at dø - og
genopstå
Interview med musiker
og kunstner Carsten
Dahl, som mener, at nåden er kristendommens
smukkeste budskab.

Drop-in dåb
Kirkerne i provstiet er
gået sammen om at tilbyde drop-in dåb for første
gang i oktober. Det er
både for børn og voksne.

Det sker
Kalender med efterårets
arrangementer. Vi har
masser af god musik,
kunstudstilling, spændende foredrag og Halloween på programmet.

4

Grundtvig og
pædagogikken
Interview med professor i pædagogik Ove
Korsgaard, forfatter til
”Grundtvig rundt - en
guide”.

12

6

Sognerejse til
Amalfikysten
Tag med til Syditalien
i det spæde forår - en
fantastisk kombination af
hav, maleriske kystbyer,
bjerge og kultur.

14

7

Bagsidens
madopskrift
Vores kirketjener Leila
Vaganian er fra Armenien og deler en elsket
opskrift fra hjemlandet:
Kylling med granatæble.

Husk hvis du ikke får Sognebladet i din postkasse,
kan du hente det på kirkekontoret eller i kirken.
Du kan se vores kommende arrangementer på
hjemmesiden www.lundtofte-kirke.dk, og du
kan tilmelde dig vores månedelige digitale nyhedsbrev via hjemmesiden.
2

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.

PRÆSTETANKER

Af sognepræst Christine Beck

Drop-in dåb

Halfdan Rasmussen har skrevet et digt,
der lyder sådan her:
Den stærkeste mand i verden
kan bære en flodhest i tænderne
og løfte en sporvogn fra skinnerne,
imens han klapper i hænderne.
Men sætte en blomst på det lille strå
og farve den vældige himmel blå
og skænke sin søster en mælketand,
det evner han ikke, den stærke mand.
Det samme siger salmedigteren Brorson
– bare på en anden måde – i salmen ”Op
al den ting, som Gud har gjort”:
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.
Vi kan næsten alt: rejse til månen eller
dykke ned til havets bund, men vi kan
ikke farve himlen blå eller sætte et blad
på en brændenælde. Vi lever ellers i
en tid, hvor vi gerne vil kunne alt. En
gymnasielærer fra Nordsjælland fortæller: ”Vores eleverer er ambitiøse unge
mennesker, og mange af dem synes at
lide under den vildfarelse, at mennesket
ubetinget er i stand til at nå, hvad det
sætter sig for, bare det yder den rette indstilling og den rette indsats. Det er gængs
praksis, at eleverne i evalueringssammenhæng spørger, hvad de kan gøre for at få

bedre karakterer, også selvom de allerede
gør mere, end hvad der må betragtes
som rimeligt at forvente af et 17-årigt
menneske… Det uperfekte betragtes som
en menneskelig fejl eller som uopfyldte
parametre – og som noget, enten læreren
eller frem for alt eleverne selv må kunne
tage ansvaret for at udbedre. Denne aldeles udbredte opfattelse af, at idealerne
altid er inden for individets selvhjulpne
rækkevidde, må være samtidsgenerationernes største byrde og tragedie, fordi
den efterlader individet enormt sårbart
og ensomt.”

Grundlæggeren af den evangelisk-lutherske kirke, Martin Luther, gjorde op
med tanken om gerningsretfærdighed
– at man ved at handle eller opføre sig
på en bestemt måde kunne frelse sig
selv, altså fremstå retfærdig i Guds eller
menneskers øjne.
Sagen er, at vi ikke kan frelse os selv,
og når vi forsøger der, så lægger vi en
byrde på os selv, som ingen mennesker
kan holde til i længden. Vi kan ikke have
kontrol hele tiden eller magte alle de krav
og forventninger, der bliver stillet til os,
eller som vi stiller til os selv. Men i stedet
for at se det i øjnene og hvile i det, så får
vi skyldfølelse og bukker måske endda
også under for presset. På den måde er
gerningsretfærdigheden dømt til at mislykkes. Vi kan ikke frelse os selv.

Dåben er et synligt tegn på, at vi er
elskede på trods af det, vi fejler eller ikke
når. Og i den forstand er enhver dåb en
barnedåb. For her kommer vi til Gud
uden nogen forudsætninger, uden det
perfekte liv at vise frem. Vi skal ikke tro
på en særlig måde for at blive døbt. Men
i dåben får vi at vide, at vi er Guds børn,
og at han elsker os på trods af alle vores
fejl og svigt.
Sidste år blev der døbt 82 børn og
voksne i Lundtofte Kirke. Samtidig er
der også en gruppe, der ikke bliver døbt,
og det kan der være mange grunde til.
Måske er man tilknyttet en anden kirke
end folkekirken. Måske man har en tro,
der er uforenelig med kristendommen.
Eller måske er man ateist. Det kan også
være, at man længe har overvejet at
blive døbt, men bare ikke har fået det
gjort. Som en fortalte: ”Lige siden jeg fik
mine børn, har jeg haft et ønske om at
lade mig døbe. Jeg har det dog lidt svært
ved den opmærksomhed, man får ved
en traditionel dåb.” Drop-in dåb er en
dåb på lige fod med enhver dåb, vi har i
kirken, men måden er mere enkel. Man
møder op i kirken på en given dag, viser
legitimation, har en kort samtale med en
præst, og så bliver man døbt! Fredag den
25. oktober 2019 klokken 16-20 er der
drop in-dåb i Lyngby Kirke med præster
fra flere kirker fra provstiet. Måske skulle
du overveje det…
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Kunsten at dø og genopstå

Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

”Nåden er tilgængelig altid.
Men der er en klausul - og
det er, at man også skal
vise sig selv nåde.”
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”Jeg havde min sidste store
død i 2010,” fortæller musiker
og kunstmaler Carsten Dahl. I
2010 blev han så syg, at han ikke
kunne noget som helst. Indtil
da havde han i en lang årrække
levet af at spille musik, blandt
andet som en af Europas førende pianister, men han fik det
sådan, at han kastede op, hvis
bare han tænkte på at sætte sig
til klaveret. I maleriet fandt han
et helle og et rum, han kunne
være i, og nogle år senere genopstod han som kunstmaler.
Vi sidder i Carsten Dahls atelier i
Frederiksværk, og han fortæller, at
han er død flere gange gennem sit liv,
første gang som barn.
”Døden indtraf meget tidligt i mit
liv, den mentale følelsesmæssige død.
Jeg var en barnesoldat – én, der har
haft en mor og far, der var inkompetente, uelskede, narcissistiske personer, som bare sad og suttede på deres
egen tommelfinger og på den måde
forlod deres børn mentalt og fysisk og
samtidig svigtede os. Jeg blev udsat
for seksuelt overgreb af min mor og
kom derfor på børnehjem, hvor jeg
blev udsat for seksuelle overgreb af
drenge, og samtidig fik min mor tre
plejebørn i den anden ende af landet.
Man skal dø rigtig mange gange for
at kunne leve rigtigt, og man skal leve
utrolig rigtigt for at kunne dø ordentligt.”
Nåden som transformator
Men heldigvis er muligheden for det
mirakel at genopstå til stede hvert
eneste sekund.
”Det er kun et spørgsmål om, hvor
meget vi sover. Og der bliver sovet
i en helt utrolig grad. Lyset vil altid
fortrænge mørket, men man er nødt
til at gøre en arbejdsindsats selv.
Nåden er tilgængelig altid. Men der
er en klausul – og det er, at man også
skal vise sig selv nåde for at kunne
modtage nåde. Nåden som transformator er jo fuldstændig ubegribeligt
smukt. Det er måske det smukkeste,
der findes i den kristne tro. Men der

er en klausul. Ligesom når du spiser
antidepressiv medicin, der står kun
på indlægssedlen, at du bliver tør i
munden. Der står ikke, at du går ud
og knepper nogle andre, bliver skilt,
og dit liv går ned. Det burde der jo
stå. I nåden er der en klausul, hvor
der står, at du skal virkelig tilgive
dig selv. Du skal virkelig vise dig selv
nåde for at kunne tage imod nåde.
Lige som min mor eller far skal vise
sig selv nåde, for at jeg kan tilgive
dem.”
Hvor skal du vise dig selv nåde?
”Det er et spørgsmål om at tage
ansvaret for sit liv på sig. Jeg vil ikke
være et offer, men vil i stedet for
kæmpe og tilgive mig selv for at være
et offer, for ikke at lukke kærligheden
ind, fordi min mor lukkede kærligheden. Jeg kan godt blive vred og sidde
ovre i et hjørne, men jeg skal kunne
vise mig selv den nåde for at kunne
åbne op.”
Gennem krypten til katedralen
Carsten Dahl mener, at kirken hurtigt
kan blive en alt for hyggelig søndagsklub for de hellige, hvor vi mødes i
varmen og lyset.
”Jeg synes, at det forpligter at være
menneske. For at kunne forholde sig
til det menneskelige skal man også
kunne forholde sig til døden, gå
igennem sin krypt for at komme til
katedralen.”
Hvad er ens krypt?
”Det er det, vi bringer med os, det
er dels syndefaldet og dels det, vi har
med i vores egen historik. Det, at vi
fødes onde og gode. Vi skal lære at
håndtere det onde i os selv, vi skal
lære at håndtere sorg, kærlighed,
misundelse, grådighed, raseri, alle
de ting, som er i det menneskelige.
Jeg synes, kirken hurtigt kan blive en
hygge-søndagsklub for de hellige. Der
tales alt for lidt om det egentlige. Vi
spilder tiden. Det er ikke nok at gå
i kirke, vi skal også grave i krypten.
Det er ikke nok, at vi bare ser lyset
fra lyset. Det er lyset fra mørket, der
er det interessante,” siger han.
Det hænger også sammen med
hans egen historie med depression,

ADHD, angst, OCD – ”og hvad jeg
ellers har fået af diagnoser. Men måske er jeg bare et menneske,” smiler
han.
Eksistentiel ærkologi
En af hans store inspirationskilder
er filosof og forfatter Søren Kierkegaard. Kirkegaard har fulgt ham,
siden han som 17-årig sad i Christians Kirkens krypt på Christianshavn
og læste alle Kirkegaards værker.
Figuren optræder på mange af de
malerier, som i øjeblikket står på hans
atelier.
”Det er de store emner, han beskæftiger sig med,” fortæller han og rejser
sig og går over mod sine malerier og
finder et frem, hvor Kierkegaard optræder (se billedet på modsatte side).
”Altså for eksempel det her billede, der beskriver Kierkegaard, der
vandrer i sin krypt. Alt er kaos, mens
han går stille og roligt. Det er ikke et
skønmaleri at være menneske. Menneske først og kristen sidenhen, som
Grundtvig sagde.”
Når Carsten Dahl optræder som
musiker eller foredragsholder, navigerer han bedst i kaos. Han sætter
øjeblikket og tilfældet så højt, at han
aldrig forbereder sig før et foredrag
eller øver sig før en koncert. Hvad
der kommer ud af hans mund eller
ud gennem fingrene, der bevæger sig
hen over tangenterne, er afhængig af,
hvad han har oplevet op til sin optræden, rummet, han er i, og hvad der
foregår, når han optræder. Men det
handler altid om, hvordan det er at
være menneske – eksistentiel arkæologi, som han kalder det.
”Grundlæggende snakker jeg om
min egen historie. Hvis man er for
velforberedt, sætter man sig i en
situation, hvor man ikke risikerer
noget som helst, og så bliver det ikke
levende,” siger han.
Onsdag den 2. oktober klokken
19.30 kan du opleve ham til dialog-koncert i sognegården og samtidig se udstilling af hans billeder, som
hænger i sognegården fra 29.9-12.10.
Der er fernisering søndag den 29.
september efter højmessen.
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Første drop-in dåb i Lyngby
Foto: Rune Hansen

Fredag den 25. oktober slår Lyngby
Kirke dørene op for den første dropin dåb i provstiet. Fra kl. 16 til 20 kan
alle, der ønsker det, komme ind og
blive døbt. Det kræver ingen tilmelding, og alt man behøver medbringe,
er gyldig billedlegitimation - dvs. pas
eller kørekort. Hele drop-in dåben tager omkring en time. Og man får sin
dåbsattest med hjem med det samme.
En fælles indsats
Drop-in dåben bliver afholdt i
samarbejde mellem provstiets seks
sogne, der alle er repræsenteret på
dagen. Og der skal bruges mange
hænder! Ikke bare præster, men også
organister, kordegne, kirketjenere og
frivillige, der alle er med til at skabe
en uforglemmelig oplevelse for både
dåbskandidater, gæster og personale.
Sådan foregår en drop-in dåb:
• Registrering: dåbskandidaten kommer ind i kirken og bliver registreret
sammen med eventuelt medbragte
vidner. Hvis man ikke selv har dåbsvidner med, så får man nogle af de
tilstedeværende præster eller andre af
kirkens ansatte som vidner.
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• Samtale: en præst sætter sig med
dåbskandidaten et sted i kirken og
holder en dåbssamtale forud for
dåben.
• Dåb: dåbsritualet er præcis det
samme som til en almindelig dåb ved
højmessen.
• Dåbsattest: kordegnen skriver
dåbsattesten med det samme, så den
er klar kort efter selve dåben. Den
døbte får også en gave med fra kirken
i form af en bibel efter eget valg.
29 drop-in døbte i Gentofte
Hos vores naboer i Gentofte Provsti
blev konceptet med drop-in dåb
afprøvet for første gang i efteråret
2018. De fleste var skeptiske til at
starte med og ingen regnede med,
at der ville komme mere end 10, så
det var en glædelig overraskelse at 29
mennesker valgte at blive døbt ved
den lejlighed. Vi håber selvfølgelig, at
interessen viser sig at være lige så stor
i Lyngby-Taarbæk.
Hvem bliver dog drop-in døbt?
Det er mennesker i alle aldre, der
kommer for at blive døbt ved en
drop-in dåb, og det er både mænd og

kvinder. Mennesker, der af forskellige
grunde ikke blev døbt som spæde,
men som har mærket et gryende
ønske om at blive døbt.
Mange har gået med dåbstanker i
årevis uden at få gjort noget ved det.
Og mange udtrykker derfor stor taknemmelighed og lettelse over at have
fået muligheden med drop-in dåb.
Også børnefamilier møder op for at
få deres børn døbt, fordi de simpelthen ikke nåede/ orkede/ havde råd
til at holde den store barnedåb.
De kommende konfirmander
vælger også i stor stil drop-in dåben
fremfor den traditionelle dåb.
Nordiske rødder
Ideen om drop-in dåb kommer fra
Sverige og Norge og har efterhånden fået stor udbredelse i Danmark.
Mindst 600 er blevet døbt på denne
måde siden initiativet startede i 2017.
Vesterbro Sogn var det første i
Danmark, der afholdt drop-in dåb
den 8. september 2017 i Kristkirken.
Hele 34 blev døbt ved den anledning
og succesen var så overvældende, at
sognet har gentaget begivenheden
flere gange siden.
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Om livet med en alkoholisk far
Onsdag 16. oktober kl. 19.00
i sognegården
Foredrag ved psykolog og forfatter Marie Brixtofte,
hvor hun fortæller om, hvordan det var at vokse op
med en far, der drikker. Hun giver sit publikum en
ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigtet og løftet til sig
selv om at holde på hemmeligheden og beskytte sin
far, tidligere folketingsmedlem og borgmester i Farum
Peter Brixtofte, og hans omdømme. Marie har beskrevet sin historie omkring farens alkoholmisbrug i bogen
”Kun når det regner” (2019). Peter Brixtofte døde i
2016, og derfor beretter Marie også om, hvordan hun
rejste sig igen, efter hun var blevet væltet omkuld af
den store sorg. Gratis adgang.
Foredraget er arrangeret af studenterpræsten og studerende på
DTU.

Riget, magten og æren - koncert
Onsdag 23. oktober kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Vokal-ensemblet Dopplers giver en musikalsk refleksion over menneskets selvfortællinger før og nu med
udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvis er riget, magten
og æren….?” Fra vor ældste nedskrevne danske sang:
”Drømte mig en drøm i nat” til myten om Dannebrogs
tilsynekomst på slagmarken i 1219, fra kampen mod
enevælden og tilblivelsen af den Danske Grundlov i
1849 til hvor tids klimakrise og værdikamp anno 2019.
Gennem et nordisk repertoire af folkemusik, klassikere,
egne kompositioner og improvisationer, afsøger Dopplers i samspil med publikum, fortællingernes kraft og
ikke mindst selvfortællingernes magt, og hvilken ære vi
kan bibringe vores fremtid i kraft af disse.

Grundtvig rundt
Tirsdag 24. september kl. 19.00
i sognegården
Foredrag ved forfatter og professor Ove Korsgaard.
N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en gigant i dansk
kultur- og åndshistorie. Men hvem var han, og hvilken
aktualitet har hans tanker i dagens samfund? Ove
Korsgaard, professor ved Århus Universitet, vil give
en guidet tur rundt i Grundtvigs tanker om folk og
de fremmede, det moderne og oplysning, kvinden og
kirken, Gud og demokratiet. Der er gratis adgang.
Foredraget er arrangeret af studenterpræsten og studerende på
DTU.

Geels Kirkesal
Søndagsgudstjenester kl. 10.30
i Geels Kirkesal

Filmaften - Herrens veje
Tirsdage kl. 19.00-21.30
17. september, 8. oktober og
12. november
i sognegården

100-årsjubilæum
Søndag 25. august kl. 10.30
i Lundtofte Kirke
Med en festgudstjeneste fejrer vi, at
det er 100 år siden, at grundstenen
til Lundtofte Kirke blev lagt. Sognepræst Jørgen Bo Christensen prædiker. Efter festgudstjenesten er der
reception i sognegården for organist
Peter Vinding Madsen, som går
på pension efter 44 år som kirkens
organist.

Efterårets filmkreds vil tage afsæt i
afsnit fra TV-serien Herrens veje,
hvor vi i fællesskab vil drøfte emner
om tro og tvivl, skyld og tilgivelse,
bøn og næstekærlighed og meget
andet, mens vi nyder lidt ost og et
glas vin/vand. 20 kr. for ost og vin.
Tilmelding til Mette Enevold på
men@km.dk
Marc Chagall, hans kunst og liv
Onsdag 25. september kl. 14.00
Onsdagstræf i sognegården

Stormøde - julemarked
Torsdag 5. september kl. 17.00
i sognegården
Vi planlægger årets julemarked. Alle
er velkomne.

Demensaften
Tirsdage kl. 17.30 -19.30
17. september og 22. oktober
i Geels Kirkesal
Andagt og fællesspisning for folk med
demens og deres pårørende.
Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding hos
Christine Beck på chb@km.dk.
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Som et nyt tiltag og forsøg, vil der
i Geels kirkesal blive afholdt en
alternativ gudstjeneste 1-2 gange om
måneden. Gudstjenesten indeholder en lidt forkortet liturgi, klassiske
salmer og ny musik samt inddragelse
af konfirmander eller andre. Det vil
fremgå af gudstjenestelisten, hvilke
søndage det drejer sig om.

Koncert
Onsdag 18. september kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Lelo Nika og Mattias Rodrick mødtes
i forestillingen ”Förklädd Gud” på
Folkoperan i Stockholm. Forestillingen bød på en improvisation mellem
forestillingens gæstesolist Nika og
Folkoperans solocellist Rodrick, og
enhver, der hørte de to musikeres
sammenspil, var ikke i tvivl: her skete
der noget ganske usædvanligt! To
musikere, der uhindret taler sammen
gennem deres instrumenter og laver
musik i øjeblikket. De to har udviklet
et repertoire, der står på flere ben:
folkemusik fra Balkan og Sverige, nutidig kunstmusik og fri improvisation.
Gratis adgang.

Et foredrag ved sognepræst Xenia
Dalgaard, Søllerød kirke, med fokus
på Chagalls kunstneriske udtryk,
hvorigennem han belyser nogle af livets store spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Hvad gør kærlighed
ved os? Chagall vil gennem sin kunst
tale for kulturel åbenhed og religiøs
tolerance. Vi hører også om hans liv
under to verdenskrige. 20 kr. for kaffe
og kage.

Babysalmesang - Drop In
Hver onsdag kl. 10.00-11.30
i Geels Kirkesal
For alle babyer og nybagte mødre og
fædre. Første gange efter sommerferien er 4. september. Alle er velkomne.

KONTAKT
LUNDTOFTE KIRKEKONTOR
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 9-13, tors. kl. 15-17
Mail: lundtofte.sogn@km.dk
KONTAKT
Ulla Juul Stummann
Tlf: 45 87 92 48
Sussie Thyra Simonsen
(Kirke- og kommunikationsmedarbejder)
Tlf: 45 20 01 21 · mail: susi@km.dk

Film med kristne briller
Onsdag 30. oktober kl. 14.00
i sognegården
Fernisering
Søndag 29. september kl. 11.30
i sognegården
Kunstner Carsten Dahl udstiller
udvalgte malerier i sognegården frem
til den 12. oktober. Se interview med
ham på side 4.
Koncert-foredrag, ord og piano
Onsdag 2. oktober kl. 19.30
i sognegården

Sognepræst fra Svendborg Lars
Peter Wandsøe Kristiansen - tidligere
formand i ”Kirke og Film” - fortæller om, hvordan han bruger film
i undervisningen og i formidling.
Derudover fortæller han om, hvordan
kirke og præster har optrådt på film
før og nu. Det koster 20 kr. for kaffe/
the og kage.

Carsten Dahl er kendt som en af
Europas førende improvisationsmusikere og har en omfattende karriere
bag sig som komponist. Han giver
det, han kalder ”dialog-koncert”,
hvor han blander foredrag og musik.
Samtidig udstiller han malerier i
sognegården, som kan ses ved samme
lejlighed. Gratis adgang.
Halloween
Torsdag 31. oktober kl. 17.30
i Lundtofte Kirke

Høstgudstjeneste
Søndag 6. oktober kl. 10.30
i Lundtofte Kirke
Familiegudstjeneste med efterfølgende frokost. Medbring gerne frugt,
grønt, brød, syltetøj osv., som der
holdes auktion over. Overskuddet går
til Menighedsplejens arbejde.

Halloween ved Pernille Bach-Mortensen for børn og voksne. 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 heksens hule, vi serverer mad og
leger halloween lege. Der er præmie
til bedst udklædte, så det kan godt
betale sig at gøre sig umage. Det
koster 25 kr. for voksne at spise med,
gratis for børn.

GEELS KIRKESAL
Bredevej 52, 2830 Virum
Tlf: 45 20 01 27
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
Leila Vaganian
Ketty Lilaa
Jon Stahn
Tlf: 45 20 01 23 / 45 20 01 24
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
ORGANISTER
Peter Vinding Madsen
tlf: 2443 2746 mail: pvm@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
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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 4. august kl. 10.30
7. s. e. t.
Lundtofte Kirke , ME
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 1. september kl. 10.30
11. s. e. t. 		
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, CB

Søndag 11. august kl. 10.30
8. s. e. t.
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 8. september kl. 10.30
12. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, JR

Søndag 18. august kl. 10.30
9. s. e. t.
Lundtofte Kirke,PBM
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 15. september kl. 10.30
13. s. e. t.
Lundtofte Kirke , JBC
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 25. august kl. 10.30
10. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC. Alle præster deltager. 100 års jubilæum for
nedlæggelsen af grundstenen samt
afskedsgudstjeneste for organist Peter
Vinding Madsen. Efterfølgende reception i sognegården
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 22. september kl. 10.30
14. s. e. t.
Lundtofte Kirke , PBM
Geels Kirkesal, JR
Søndag 29. september kl. 10.30
15. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, PBM
Brunch og konfirmanddeltagelse

Søndag 6. oktober kl. 10.30
16. s. e. t.
Lundtofte Kirke , CB
Høstgudstjeneste og efterfølgende
høstfest
Geels Kirkesal, ME
Søndag 13. oktober kl. 10.30
17. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, JBC
Søndag 20. oktober kl. 10.30
18. s. e. t.
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, JR
Søndag 27. oktober kl. 10.30
19. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM
Brunch og konfirmanddeltagelse
Torsdag 31. oktober kl. 17.30
Halloween
Lundtofte Kirke, PBM
Familiegudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester ved CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 18. september kl. 14.00
Onsdag 23. oktober kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 4. september kl. 14.00
Onsdag 2. oktober kl. 14.00

Første søndag i måneden er der
ingen dåb.
Dåbsgudstjenester: se hjemmesiden www.lundtofte-kirke.dk

Grundstenen til Lundtofte Kirke
blev lagt for 100 år siden
Grundstenen til Lundtofte Kirke blev indmuret
i det sydøstlige hjørne af kirken, der hvor prædikestolen står. Sammen med grundstenen blev
indmuret en cylinder af bly, hvori der blandt
andet ligger tegninger af kirken samt et skriftligt dokument. Med sine hvidkalkede mure,
kamtakkede gavle og sit røde tegltag ligner
Lundtofte Kirke en typisk dansk landsbykirke
fra middelalderen. Men grundstenen er først
lagt i 1919.
Kirkebygningen består af kirkeskib, våbenhus, sakristi
og tårn samt kapel i kirkens østligste ende. Selve kirkebygningen har siden sin opførelse kun undergået få
forandringer, heriblandt tilføjelsen af et nyt våbenhus i
vest i 1969, mens kirkens inventar i 1999 har undergået
en omfattende restaurering og nymaling. Indtil sognegårdens opførelse i 1981 holdt man møder og konfirmandundervisning i tårnværelset over orglet.
Der er cirka 200 siddepladser i kirken. Kirkens alterparti er en typisk stærkt ornamenteret nybarok altertavle med et maleri, der forestiller Jesu dåb. Johannes
Døberen bøjer sig for at hente vand i sine hænder,
og himlen åbner sig i et lyshav over Jesus. Billedet er
malet under Anden Verdenskrig af den lokale maler
Jørn Glob, søn af maleren Johannes Glob og lillebror
til rigsantikvar P.V. Glob, på et tidspunkt, hvor han
som radikal modstandsmand var eftersøgt af besættelsesmagten. Maleriets lyse og milde farver afspejler
langtfra den dramatiske situation, men er måske udtryk
for kunstnerens tro og håb om en bedre fremtid.
Lokalt initiativ
Lundtofte Kirke er bygget på lokalt initiativ, og byggeprojektet fik fra starten stor folkelig opbakning. Da
kirken stod færdigbygget og blev indviet i 1921, kunne
sognets beboere således glæde sig over, at ikke alene
havde man finansieret næsten halvdelen af projektet
gennem frivillige bidrag – også grunden var lokalt doneret af Ørholm Grundejerforening. Hertil kom, at direktøren for Brede Klædefabrik, Edmund Daverkosen,
kort forinden havde skænket jorden til den omkringliggende kirkegård. En af de mest vedholdende forkæmpere for, at Lundtofte skulle udskilles til et selvstændigt
sogn med egen kirke, var pastor N.N. Sværdborg, der
blev kirkens første sognepræst. Pastor Sværdborg ligger
begravet på kirkegården, og hans gravsted er fredet.

100-årsjubilæum for grundstensnedlæggelsen:
Festgudstjeneste søndag den 25. august klokken 10.30 i
Lundtofte Kirke. Prædikant er Jørgen Bo Christensen.
Efterfølgende er der afskedsreception i Sognegården for
organist Peter Vinding Madsen i anledning af, at han
efter 44 års tjeneste i kirken går på pension.

Grundtvigs indflydelse
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Professor emeritus Ove Korsgaard (f. 1942) har haft Grundtvig med sig siden barndommen.
Han er født ind i bondestanden
og har været højskoleforstander
på Gerlev idrætshøjskole, og
siden kom han ind i universitetsverdenen og blev professor
på Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har udgivet flere
bøger, den seneste ”Grundtvig
rundt”, der stiller skarpt på en
række emner, hvor Grundtvig
stadig i dag har betydning for
vores holdninger.
N.F.S. Grundtvig (8.9.1783-2.9.1872)
er en gigant i dansk kultur og åndsliv. Han var digter, præst, historiker,
politiker, pædagog og filolog og er
ved siden af Søren Kierkegaard den
mest betydningsfulde personlighed i
1800-tallets danske åndsliv.
Grundtvig er mest kendt for højskoletankerne, og et af hans vigtigste bidrag er, at han åbnede op for, at langt
flere, herunder bondestanden, fik
adgang til videreuddannelse. Det er
ikke en radikal tanke i dag med vores
udbud af SU-berettigede videregående uddannelser, folkeuniversiteter
og aftenskoler, men på Grundtvigs
tid var det kun en meget lille del af
befolkningen, der fik mere end syv
års skolegang. Og især bondestanden
var ikke repræsenteret på videregående uddannelser.
”Efter 1864 med tabet af Slesvig-Holsten og nederlaget til tyskerne
er Grundtvigs højskoletanker med
til at udvikle den nye statsform, der
opstår, nationalstaten, og give den et
idémæssigt og følelsesmæssigt indhold. Bønderne bliver inddraget i den
nationale proces, og det kommer til at
betyde utroligt meget for Danmark.
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Bondestanden bliver integreret i den
politiske og kulturelle proces. Det
skete ikke i mange andre lande, hvor
bondestanden forblev konservativ og,
kan man sige, kulturelt tilbagestående,” siger Ove Korsgaard.
Poetisk metode
Grundtvigs navn er først og fremmest
knyttet til Folkehøjskolen. Det var dér,
han udfoldede nogle nye tanker, som
også blev materialiseret. Han havde
også tanker om et universitet, men de
blev aldrig realiseret.
”Folkehøjskolen blev realiseret som
en meget betydningsfuld institution i
etableringen af det moderne Danmark. Han udviklede en pædagogik,
der bygger på både en historisk og
en poetisk metode. Vi skal lære noget
om historien, som vi er et produkt af.
Både individuelt og som samfund.
I det poetiske ligger der det skabende – det kommer af det græske ord
”poesia”, der betyder skabelse. Så
der skal være et skabelseselement
i pædagogikken. Kunsten er en
skabende proces, og det skal pædagogikken også være, så pædagogikken
er med til at åbne for de muligheder,
der ligger for det enkelte individ og
også for samfundet. De muligheder,
der ligesom er i sin vorden, men ikke
realiseret, men har potentiale til at
blive realiseret – der kommer skabelsespædagogikken ind i billedet.
Den skal være med til at realisere de
potentialer, som den enkelte har, og
som vi som samfund har.”
Lystbåren læring
Grundtvigs tanker om at inddrage
det skabende i læringsprocessen
rækker helt ind i folkeskolen, som vi
kender den i dag.
”Der er ingen tvivl om, at han har

haft en eller anden indflydelse på
folkeskolen og dansk pædagogik. Men
den er svær at påvise, så det er mere
en fornemmelse og en idé om, at
Grundtvig har haft betydning, fordi
vi har tradition for ikke at lægge så
stor vægt på det med test og prøver,
men mere på, at børnene først og
fremmest skal udvikle en lyst til at
lære. Lysten til at lære er en bærende tanke i det, vi forstår ved dansk
pædagogik. I disse år foregår der en
meget livlig diskussion om, hvorvidt
vi er på vej væk fra Grundtvigs tanker
og indflydelse,” siger han
Det er der meget, der tyder på, at
vi er. Tanken om, at læring skal være
lystbåren, er blevet meget udfordret
de senere år med forskellige undervisningsministres indførelse af flere test
og læremålsstyring og handleplaner
fra skolens side.
”Konsekvensen ved, at man går
væk fra det lyststyret, er, at det bliver
en mere fabriksagtig måde at gå i
skole på, at man skal kunne det og
det og konstant testes i forhold til
bestemte læringsmål. Skolen er ikke
kun et spørgsmål om læring. Det er
også et spørgsmål om udvikling af
barnet i bredere forstand, også dets
moral og følelsesliv. Og der er frygten
med rette, at den kultur, der udvikles
omkring dannelse på skolen, meget
nemt kan blive klemt af en undervisning, der fokuserer på vidensmål, der
skal opnås, for at man kan klare de
prøver, der gør sig gældende.
Viden er ikke det eneste, som man
går i skole for. Skolen skal også være
med til at udvikle det hele menneske,” understreger Ove Korsgaard og
slutter:
”Det er vigtige og formative år i et
menneskes liv.”

på pædagogikken

Ove Korsgaard holder foredraget ”Grundtvig rundt” i
sognegården den 24. september kl. 19.00. Her kommer han
meget mere ind på Grundtvigs tanker, og hvem han var.
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Efter et helt arbejdsliv hvor arbejde, fritid, interesse og passion er flydt sammen, er det sørgemodigt at stoppe for at gå på pension, udtaler Peter Vinding
Madsen, som har taget tilløb de sidste par år, inden han nu, efter 44 år som organist i Lundtofte Kirke, går på pension.

Peter Vinding Madsen går på pension efter 44 år
Peter Vinding Madsen har aldrig
prøvet andet arbejdsliv end at være
organist med alt, hvad det indebærer af selvstændighed, fordybelse og
skæve arbejdstider i forhold til resten
af familien. Så på spørgsmålet om,
hvad der er mest særligt ved at være
organist, griner han lidt og svarer, at
det er svært for ham at udtale sig om,
da han ikke har noget at sammenligne med. Hans kone, Dorte, har dog
nævnt for ham, at det godt kunne
være lidt svært indimellem, at han
skulle på arbejde til alle de højtider,
hvor familien, der i dag tæller to
voksne børn og snart fire børnebørn,
samles.
Noget af det særlige er selvsagt,
at orglet er et instrument, der kun
spilles på i kirken. Det er et blæseinstrument, som kræver sin plads.
Lundtofte Kirkes orgel er fra 1970 og
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blev ombygget og udvidet med flere
klange i 1999 for indsamlede midler.
”Jeg har været meget glad for at
spille på kirkens orgel, det er et godt
instrument, som blev endnu bedre
ved ombygningen. Jeg kommer til at
savne at spille på det,” siger han.
Godt samarbejde
Peter Vinding Madsen har været
fanget af orglet, siden han som
syvårig var med til sin storesøsters
konfirmationsforberedelse og hørte
orgelmusik for første gang. Siden blev
han uddannet på konservatoriet og
startede sin karriere bag orglet i Slangerup Kirke, hvor han var ansat i fire
år, inden han landede i Lundtofte.
Han har set stedet udvikle sig og
personale komme og gå gennem
årene. Da han startede var her for
eksempel ingen sognegård.

”Der har for det meste været en
god stemning og et godt samarbejde
mellem de ansatte ved kirken, og jeg
har været glad for at være en del af
det fællesskab. Især har arbejdet med
kirkekortet og tårnblæserlauget været
frugtbart og vellykket.
Manger mener i dag, at musikken
i kirken mere skal tale tidens sprog,
og der skrives mange nye salmer. Jeg
mener modsat, at kirkemusikken skal
tale kirkens sprog og bør være tidløs
og upersonlig og bære så lidt præg af
den person, der har valgt musikken
og udfører den, som muligt. Altså
have en vis objektivitet,” siger han.
Peter spiller til sidste gudstjeneste
søndag den 25. august.
Der er afskedsreception for Peter Vinding
Madsen søndag den 25. august kl. 12.30
i Lundtofte sognegård.

SOGNEREJSE

Amalfikysten byder på en perlerække af pittoreske byer og betagende bjerglandskaber. I hovedbyen Amalfi er en af attraktionerne den store katedral Dumo fra 1200 tallet.

Sognerejse til Syditalien og Amalfikysten
Af Sussie Thyra Simonsen

I april 2020 tager vi på en uges
sognerejse til Sorrento ved
Amalfikysten, som regnes for
en af verdens smukkeste kyststrækninger og byder på en
perlerække af maleriske byer og
udsigter.
Amalfikysten strækker sig langs den
del af Middelhavet, som kaldes Det
Tyrrhenske Hav på den sydlige del
af Sorrentohalvøen. Området blev
opført på UNESCOs verdenskulturarvsliste i 1997 og er et yndet turistrejsemål.
Vi skal bo på kloster La Culla i
udkanten af Sorrento med enkle

værelser, hyggelig spisesal og flere
terrasser med udsigt over Sorrento,
bjerglandskaber, hav, omkringliggende øer og Vesuvio.
I løbet af ugen skal vi blandt andet
besøge Pompei, Positana, Amalfi
og Capri. Fuldt program foreligger
ved første infomøde den 3. oktober i
sognegården.
Romantiske Amalfi
Amalfikysten er det Italien, vi tænker
på, når det er allermest romantisk,
når citronlundene er mest frodige og
duftende, og det er også citronerne
fra Sorrentohalvøen, der regnes for
de bedste i Italien. Det er her, vi

finder de mest charmerende bugter
med mindre havne omkranset af
små byer med huse, der rejser sig op
ad de stejle bjergsider. Måske derfor
har Amalfikysten altid været et yndet
opholdssted for kunstnere – også en
del danske kunstnere har opholdt sig
i længere perioder på Amalfikysten,
blandt andet maleren P. S. Krøyer,
forfatterne H. C. Andersen, Henrik
Ibsen og Karen Blixen.
Hvis du vil med, tilrådes hurtig
tilmelding til kirkekontoret, da vi har
begrænset antal pladser. Bemærk, at
tilmelding først er endelig ved modtagelse af depositum.

Vi tager af sted lørdag den 18. april 2020
og hjem igen lørdag den 25. april.
Prisen er 8500 kr. pr. person inkl.
ophold, direkte fly (SAS), transport,
udflugter og de fleste måltider. Tillæg for
enkeltværelse på 790 kr. Husk selv at sørge for rejseforsikring og eventuel afbestillingsforsikring ved for eksempel sygdom.
Det er nødvendigt at være selvhjulpen
og godt gående, da der vil være en del
niveauforskelle og trapper.
Første infoaften om turen er den 3. oktober kl. 19.30-21.00 i sognegården. Der
vil blive holdt to infomøder mere i 2020.
Sidste tilmeldingsfrist er den 5. januar
2020, hvor depositum på 5300 kr. skal
være betalt.
15

Kylling på armensk (Khokhop)
Vores kirketjener Leila Vaganian er fra Armenien og har
leveret denne skønne, lette og hurtige ret med kylling og
granatæble.
Opskrift til 4 personer:
850 g kyllinglår (delt i over- og underlår)
800 g løg, skåret i grove halveret ringe
Kerner fra 1 stk granatæble
5 spsk olivenolie
50 g smør
salt og peber
dild (eller anden krydderurt)
Serveres med kogte kartofler eller ris

Sådan gør du:
Drys kyllingelårene med salt og peber på begge sider og
steg dem på en sauterpande i olie, til de er gyldne på alle
sider. Tag dem af panden og steg nu løgene på panden,
til de er møre. Bland granatæblekernerne og smør med
løgene på panden og læg kyllingelårene tilbage på panden, ned under blandingen. Læg låg på panden, og lad
det stå ved middel varme i ca. 10 min. til kyllingelårene
er gennemstegte. Drys til sidst med hakket dild og server
med kogte kartofler til.
FOTO: SUSSIE THYRA SIMONSEN
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