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Julen er også for mennesker,
der ikke er lavet af pap

Af Christine Julie Kjærulff Beck

En mand viste et krybbespil frem
til nogle børn og sagde, at julenat
frøs Josef og Maria slet ikke, de var
slet ikke bange, og der var intet i
verden, der kunne true dem. Det
lille Jesusbarn græd slet ikke, og alt
åndede fred og idyl. “Hvorfor var det
sådan”? spurgte præsten. Og så var
det meningen, at børnene skulle have
svaret, at det skyldtes den hellige nat
eller det lille Jesusbarn, men så var
der et af børnene, der havde en meget bedre forklaring. Han sagde nemlig: “Det er, fordi de er lavet af pap.”
Det var et godt svar, for man skal vist
være lavet af pap, hvis man ikke skal
kunne fryse eller være bange.
Alene juleaften
Her hvor vi skal til at pynte op til jul
med alverdens glimmer og julepynt,
her hvor der vil blive spillet hyggeligt
julemusik i radioen, og hvor der vil
være julefrokoster og juleafslutninger
rundt omkring, der skal vi huske,
at ingen mennesker er lavet af pap,
heller ikke her i tiden op til jul. Der
er mennesker, der må sidde alene,
ja, måske er det den første jul alene
uden ægtefællen, og der er mennesker, der ikke kan finde juleglæden

frem på grund af bekymringer. Julens
budskab er også for dem, for ”glæden
skulle være for hele folket”, sådan
som englene forkyndte for hyrderne
ude på marken.
Men er det ikke en hån mod sådanne mennesker at tale om den store
glæde? Og hvordan forsvare, at det er
en glæde ”for hele folket”, når mange
har den modsatte erfaring? Svaret
er: Jo, det er en glæde for hele folket,
også for dem, der bekymrer sig, og
som føler sig sat lidt ved siden af al
juletravlheden og alle arrangementerne. Det er en glæde, fordi julen handler om, at Gud kom til vores verden
for at være med i vores liv på godt og
ondt. Det er essensen af det hele.
Jul hele året
Vi fejrer jo jul i slutningen af december (og måske starter vi lang tid
før). Men det er egentlig jul hele året,
fordi julen handler om, at Gud er
hos os i vores liv i alle dets facetter.
Det var noget, som den norske digter
Finn Bjørnseth også erfarede. Han
var syg og lå og ventede på, at døden
skulle komme. Han lå der og kæmpede med sin tro, og en dag fødtes så
troen i ham. Han fortæller, hvordan

Ordet fra skabelsen, fra julenat, fandt
vej til hans sygeseng og skabte noget
nyt i ham. Og på den måde, fortæller
han, blev det også julenat for ham.
Han skrev:
”Det skete ikke i Betlehem,
mens Kvirinius var landshøvding i
Syrien,
det var i et lille blåmalet
ganske almindeligt rum,
en seng, et bord og en hvid stol,
der var ingen hyrder eller engle,
men en tynd lysstråle
trængte gennem huden og ribbenene
og ind i hjertet
- pludselig vidste jeg alt det,
jeg før bare havde prøvet at forstå,
barnet sagde:
sådan er jeg født,
gang på gang,
årtusinde efter årtusinde,
jeg er alt i alle,
Ordet, sandheden, vejen og livet,
den, som ta’r imod mig,
her og nu,
er blevet en del af evigheden...”
Sådan forstod han, hvad julen
handler om, nemlig, at Gud også var
kommet til ham. Og derfor kan vi
ønske hinanden en glædelig jul.
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RELATIONER OG JUL

Julen - ikke altid
hjerternes fest
Af Sussie Thyra Simonsen

Julen er hjerternes fest, men
en gang imellem kan det føles,
som om december drukner i
stress og uindfriede forventninger. Psykolog, forfatter og
direktør for Center for Familieudvikling Mattias Stølen Due,
har et bud på årsagen til det og
nogle råd til, hvordan vi styrer
relationerne sikkert gennem
julen
Skilsmisseraten stiger lige efter
højtider, hvor vi har haft mere tid
sammen end i hverdagen. Det gælder
sommerferien, og det gælder julen.
Det kan der være mange årsager til
– for eksempel, at vi skubber skilsmissen til efter højtiden af hensyn til
børnene eller anden familie, eller som
Mattias Stølen Due siger:
”Fælles for højtiderne er, at vi får
ekstra tid til hinanden, og det medfører større forventninger. Vi har
forventninger om familiehygge, og i
familiehygge ligger der også en forventning om at connecte mere med
hinanden, end vi har tid til i hverdagen. De store forventninger medfører
også en sårbarhed, fordi der i forventningerne ligger en større mulighed
for at skuffe hinanden.”

hvem man skal ses, og hvem der gør
hvad. Og afstemme forventningerne,
så de bliver meget tydelige. For nogle
vil det også være en god idé at skrue
ned for forventningerne til, hvad vi
skal nå – altså helt konkret overveje at
skære ned på, hvem vi skal nå at se i
julen,” siger Mattias Stølen Due.
Men som med det meste, er det
bedste at forebygge, altså sørge for at
skabe nogle gode, stærke relationer i
det daglige.
”Det bedste er at forebygge – i tide
at huske at pleje relationerne. Julen
kan trods planlægning alligevel blive
stressende, men hvis vi har sunde,
gode relationer, så er den ikke så
ødelæggende.”
Når familien – som nogle gange
består af sammenbragte børn og svigerforældre – skændes om, hvad der
er den rette mad at servere juleaften,
and, kalkun, gås, flæskesteg, medisterpølse, og om risalamanden skal være
tyk og stiv eller blød og cremet, ligger
der som regel noget andet bag.
”Hvis vi skændes særlig meget over
noget så banalt som risalamanden,
handler det ofte om andre og dybereliggende temaer, som man ikke har
fået snakket om i tide. Det er det, der
er problemet – ikke risalamanden.”

Det er bedst at forebygge
Hvad kan vi gøre for, at vores relationer til vores partner og familie
ikke lider overlast i en december tæt
pakket med forventninger, sammenkomster og måske lidt mere alkohol,
end vi plejer?
”Her og nu-løsningen kan være
at planlægge. Altså forud for julen
planlægge, hvor, hvornår og med

Pleje af relationen
Den bedste måde at komme i kontakt
med hinanden på er at pleje vores
relation. Og hvordan gør man det?
”Sæt tid af til hinanden. Som par
er det vigtigt at huske at gå ud at
spise sammen for eksempel, alene.
Eller at lave andre ting, man hygger
sig med sammen. Og dagligt høre
ind til hinandens dag. Bare lytte 5-10
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minutter på, hvordan den andens
dag har været. Det giver hver dag
en kontakt og en følelse af at føle sig
værdifuld i den andens øjne,” siger
Mattias Stølen Due.
Ud over at have en hverdag hvor
man er i værdifuld kontakt med hinanden, er det også vigtigt indimellem
at have en overordnet snak om, hvad
der går godt, og hvad der går dårligt,
og hvor det er, man gerne vil hen.
”Hvis vi hvert halve år tager et partjek, måske med hjælp eller inspiration udefra – hvordan går det med
vores kommunikation, sex, løsning
af praktiske opgaver, børneopdragelse, alt – så kunne mange problemer
forebygges. Det ved vi fra forskning.
Problemerne bliver taget i opløbet,
i stedet for at vi skal forsøge at løse
problemerne, når de har vokset sig
kæmpestore,” siger Mattias Stølen
Due, som mener, at tiden omkring
jul og især nytår er en god anledning
til at se på parforholdet. Hvad vil vi
arbejde på det næste år?
”Julegaven kan også være, at vi sidder ned og snakker om parforholdet i
stedet for at give hinanden en materiel gave. Investere tid i hinanden i
stedet. Man kan ikke kompensere for
manglende tid ved at løbe ud og købe
en stor ring til sin partner.”
Dårlig relationer er belastende
Når relationen mellem de voksne
er dårlig, påvirker det selvsagt også
børnene. Og måske også andre tætte
relationer uden for kernefamilien.
”Den enkelte voksne påvirkes med
større stress, hvis man er i en dårligt
fungerende relation. Man bliver en

RELATIONER OG JUL

Mattias Stølen Due er psykolog og forfatter til
bogen ”Pas på parforholdet”. Han arbejder som
direktør for Center for familieudvikling og holder
foredrag.

dårligere udgave af sig selv, og der
vil være børn, som er for små til at
forstå, hvad der foregår.”
Der er altså al mulig grund til at
investere tid og omsorg i sine nære
relationer, både parforhold, familierelationer og tætte venskaber. Vi
bliver en bedre udgave af os selv og
får flere ressourcer til at være der for
vores medmennesker.

“Ofte ønsker vi, at vores partner
tager sig sammen eller ændrer sig,
men hvis vi skal passe på parforholdet og bevare kærligheden over tid,
skal vi først og fremmest spørge os
selv: Hvad kan jeg gøre for, at min
partner kan have det godt?” – citat
fra Mattias Stølen Dues bog ”Pas på
parforholdet”.
Onsdag den 28. februar 2018
kl. 19.00 kommer Mattias Stølen
Due og holder foredrag om parforhold i sognegården.

5

SOGNEREJSE

Basilica di San Frances - udsigtsbillede fra klostret S. Andrea med morgentågen der stadig ligger i dalen rundt om Assisi.

Sensommer i Assisi
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Som kristen, uanset orientering,
kommer man ikke uden om
Assisi i Italien. Byen er katolikernes vigtigste pilgrimsby
næst efter Rom, og millioner af
pilgrimme valfarter hertil fra
hele verden for at opleve stedet,
hvor Frans af Assisi og hans
kvindelige modstykke, Den Hellige Clara, startede hver deres
munke- og nonneorden. Vi tog
på sognerejse til den hellige by
Vi ankom sent om aftenen, mens
byen var stille, og det omkringliggende landskab lå hen i mørke. Vores
forventninger til udsigten fra klosterværelserne var store, da vi næste
morgen slog skodderne op, og vi blev
på ingen måde skuffet, for den var
mere end storslået.
6

Skatkiste
Det er svært ikke at blive forelsket i
Assisi, den beige-gyldne pilgrimsby
på Subasiobjerget i hjertet af Umbrien. Vi var der i sensommeren, hvor
septemberlyset bringer de dybeste nuancer frem i farverne, blomsterne er i
flor og bjergskråningerne står frodige
i alle nuancer af grønt.
Assisi er en skatkiste, hvad angår spiritualitet, kunst, arkitektur
og magi. Byen emmer af historie
og legender, der går helt tilbage
til Romerriget. Romerne byggede
muren om byen og Minervatemplet,
som stadig står midt i byen, og under
pladsen foran templet kan man gå tur
i ruinerne fra romerne. Templet er i
dag en kirke i barokstil - et larmende
orgie i guld og basunengle.
De fleste pilgrimme og turister
kommer dog for at gå i sporene efter

Frans af Assisi og Den Hellige Clara.
Vi blev vist rundt i Assisi og Basilica
di San Francesco af den danske Fransiskaner-munk Broder Theodor, som
har boet 10 år på klostret ved Basilica
di San Fransesco sammen med 70
andre brødre.
Basilikaen er udsmykket med utallige fresker af blandt andre Giotto.
“Man bliver aldrig færdig med de
fresker,” siger Broder Theodor, som
stadig efter mange års gang i kirken finder nye ting og betydninger i
freskerne.
Frans
Det paradoksale i, at Frans levede
i yderste fattigdom, og Assisi i dag
besøges af turister og pilgrimme,
der lægger mange penge i souvenirbutikkerne og på restauranterne, er
slående.
fortsættes side 11 ...
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Darwin og Sitting Bull
Tirsdag den 14. november kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård
Det planlagte foredrag med Eske Willerslev i foråret blev desværre aflyst, da
han blev inviteret til en genbegravelse
af et 10.000 år gammelt indianerskelet i
USA - og det siger man selvfølgelig ikke
nej til.
Men nu prøver vi så igen og har planlagt foredrag om videnskab og tro med
den travle forsker i november.
Eske Willerslev er evolutionsbiolog
og en af verdens førende forskere i
fortids-DNA. Han anser darwinismen
for en teori, der er bekræftet og sand.
Men han argumenterer samtidig for, at
mennesket har brug for religiøsitet, og
at verden kan forstås både videnskabeligt og åndeligt. Der er gratis adgang, og
dørene åbnes en halv time før.

Julemarked i sognegården
Lørdag den 2. december kl. 11.00

Der vil være salg af adventskranse og
juledekorationer til måske byens bedste
priser. Du har også gode muligheder
for at købe en særlig julegave.
I år kan man købe en børnebillet,
som giver adgang til honning-hjerte-værkstedet, hvor vi dekorere honningkage-hjerter, samt adgang til kirketårnet, hvor julemanden læser eventyr.
På børnebilletten kan man også hente
en julegave i julemandens sæk.
I løbet af hele dagen vil der være
lotteri, tombola, mulighed for at købe
gløgg og æbleskiver, og der vil være
mulighed for at købe let forkost.
Gør det til en dejlig del af december
at besøge Lundtofte Kirkes julemarked.
Overskuddet fra julemarkedet går til
Folkekirkens nødhjælp og Lundtofte
Kirkes julehjælp.

Program
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 16.00

Tale v. MR-formand og musik v. trioen Atriumvirartet
Julemanden læser eventyr i kirketårnet
Julemanden læser eventyr i kirketårnet
Børnekoret fra Lundtofte Skole synger
Børnekoret fra Lundtofte Skole synger
Julemarkedet lukker

Vandretur

Demensaften

Mandag den 6. november og
den 4. december. 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

Tirsdag 21. november kl. 17.30
i Geels Kirkesal
Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt, hvor der er fokus på musik og
nærvær med efterfølgende fællesspisning. Demensaftnerne er ved at blive
en fast tradition. Vi mødes en tirsdag
om måneden, og der er altid plads til
nye ansigter.
Pris: 35 kr. pr. person. Tilmelding hos
Christine Beck på tlf.: 20 23 25 83
eller chb@km.dk

Hun mødte Jesus

Onsdag 8. novemberkl. 19.00
i Lundtofte Kirke

Aftensang

Foredrag ved journalist og forfatter
Charlotte Rørth, som 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.

Salmesang, gregoriansk sang, orgelmusik, bibelske læsninger og stille
bøn.

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

Alle er velkomne til musik, sang, leg
og nærvær! Vi synger og danser, og
der er hele tiden musik og bevægelse.
For alle nybagte mødre og fædre, og
bedsteforældre er også velkomne!

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke

Filmaften

Tirsdag 7. november kl. 19.00
Film: ”45 år”
En film om kærligheden og dens
skrøbelighed. Kate og Geoff er ved
at planlægge deres 45-årsbryllupsdag, som kun er en uge væk. De
tænker tilbage over årene sammen,
men midt i den lykkelige stund
får parret en chokerende besked.
Liget af Geoffs første kærlighed er
endelig blevet fundet, efter at hun
forsvandt i en ulykke for mange
år siden. Kate har aldrig hørt om
dette, og da parret når til deres
bryllupsdag, er der snart ikke mere
tilbage at fejre.
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Studiekreds

Tirsdag 21. november kl. 19.00
i Lundtofte Sognegård
Studiekredsen fortsætter i november
og nye deltagere er velkomne. Vi
læser tekster af den danske teolog og
filosof K.E. Løgstrup (1905-1981).
Teksterne, som I får 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.

Livsmod og håb

Onsdag 22. november kl.14.00
i Lundtofte Sognegård
Onsdagstræf om livsmod og håb
i vores komplekse menneskeliv v.
sognepræst Mette Enevold
I en tid, hvor vi lever efter idealet
om at være det stærke menneske, det
vellykkede menneske, som kan klare
det hele – selv når det hele ramler
omkring os – og i en tid, hvor mange
mennesker bliver syge af ikke at kunne leve op til dette entydige billede
af mennesket, har vi brug for ord og
italesættelse af at være menneske i
det komplekse liv – også i de svære
stunder.
Der er stor inspiration at hente hos
den islandske forfatter Jón Kalman
Stefánsson. Citater fra især hans
trilogi vil blive brugt til at ”krydre”
foredraget med livsmod og håb.

KONTAKT
LUNDTOFTE KIRKEKONTOR
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 9-13, tors. kl. 15-17
KONTAKT/KORDEGNE
Ulla Juul Stummann
Tlf: 45 87 92 48
Mail: post@lundtofte-kirke.dk
Shira Lerche
Tlf: 45 20 01 27 · mail: shlz@km.dk
Sussie Thyra Simonsen
(Kommunikationsmedarbejder)
Tlf: 45 20 01 21 · mail: susi@km.dk

Jazz og vin

Torsdag 23. november kl. 19.00
i Geels Kirkesal
Foredrag med mange dejlige filmklip om Jan Johansson ved Thomas
Heilmann. Der vil blive serveret
gode vine og lidt spiseligt undervejs,
og det koster 50 kr. at deltage. Der er
plads til ca. 40 gæster, og man bedes
tilmelde sig senest mandag den 13.
november til organist Vibeke Nilsson
på vni@lundtofte-kirke.dk

Juleeventyr

Onsdag 13. december kl. 14.00
i Lundtofte Sognegård
Skuespiller Bodil Jørgensen læser
op af den svenske forfatter Selma
Lagerlöfs juleeventyr. Selma Lagerlöf
modtog som den første kvindelige
forfatte nogensinde Nobels fredspris
i 1909. Hun fandt stor inspiration
i Bibelen, både litterært og personligt. Allerede som ti-årig havde hun
læst Bibelen fra ende til anden. For
mange er Selma Lagerlöfs juletekster
blevet en uundværlig del af julen.

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
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

Salmer i rytmiske klæder

Tirsdag 28. november kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Windfield Church Band startede i
2006 som et dansk Procol Harum
Project. Siden har de udviklet sig til
et rytmisk kirkeband, der på den ene
side optræder med rytmisk musik
relateret til tro, kirke, kristendom – og
på den anden side iklæder fortrinsvis
gamle, traditionelle salmer og sange
et nyt udtryk ved at lade musikken og
udtrykket fremstå som i et symfonisk
rockband. Der er gratis adgang.

Luciagudstjeneste

Onsdag 13. december kl. 19.00
i Lundtofte Kirke
Måske årets smukkeste gudstjeneste.
De grønne pigespejdere går Luciaoptog i Lundtofte Kirke, og de synger
skønne julesange akkompagneret
af fløjtenist. Der vil være læsninger
og en kortere prædiken v. Christine
Beck, og så vil der være fællessang af
nogle af vores mest kendte julesalmer. Der bydes på gløgg og julebag i
våbenhuset efter gudstjenesten.

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

November

December og juleaften

Søndag 5. november kl. 10.30
Allehelgens dag
Lundtofte Kirke
Alle præster deltager, JR prædikant
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste

Søndag 3. december kl. 10.30
1. s. i advent
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 12. november kl. 10.30
22. s. e. trin.
Lundtofte Kirke , ME
Geels Kirkesal, PBM
Søndag 19. november kl. 10.30
23. s. e. trin.		
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, med brunch, CB

Søndag 10. december kl. 10.30
2. s. i advent
Lundtofte Kirke, CB
Geels Kirkesal, JR
Onsdag 13. december kl. 19.00
Lucia-gudstjeneste
Lundtofte Kirke, CB

Søndag 26. november kl. 10.30
s. s. i kirkeåret
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, JBC

Søndag 17. december kl. 10.30
3. s. i advent
Lundtofte Kike, JBC
Geels Kirkesal, ME

Søndag 24. december
Juleaften

Kl. 11.00 Lundtofte Kirke
Børnegudstjeneste, JR
Kl. 12.30 Lundtofte Kirke, JR
Kl. 14.00 Lundtofte Kirke, CB
Kl. 15.30 Lundtofte Kirke, ME
Kl. 16.00 Geels Kirkesal, PBM
Kl. 23.30 Lundtofte Kirke, JBC
Mandag 25. december kl. 10.30
Juledag
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste
Tirsdag 26. december kl. 10.30
2. juledag
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste
Søndag 31. december kl. 10.30
Julesøndag
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester v. CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 22. november kl. 14.00
Onsdag 20. december kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 1. november kl. 14.00
Onsdag 6. december kl. 14.00
Lørdag 23. december kl. 14.00

Dåbsgudstjenester: se hjemmesiden www.lundtofte-kirke.dk

SOGNEREJSE

... fortsat fra side 6
Frans kom ud af en succesrig
tekstilhandler familie og kunne havde
levet sit liv i rigdom, men valgte at
afsige sig alle materielle rigdomme
og iklædte sig munkekutte og tiggede
mad for at overleve.
Han ligger begravet i Basilica di
San Francesco, som er opført på det
sted helgenen valgte at blive begravet, da han døde den 3. oktober
1226. Dengang var den del af Assisi
kendt som “djævlens bjerg”, da det
var stedet for offentlige henrettelser.
Frans regnede sig selv for synder og
syntes, at henrettelsespladsen var et
passende sted at begrave en synder.
Efterfølgende fik fransiskaner-munkene stedet foræret og opførte en kirke
over graven.
Omkring Assisi
Efter et jordskælv i 1997 flyttede
mange beboere ud af den historiske
bydel, fordi den skulle restaureres
efter omfattende ødelæggelser. Man
regnede med at mange indbyggere

ville flytte tilbage igen efter endt restaurering, men det er ikke sket. I dag
bor der blot tusinde mennesker i Assisi, inklusive de munke og nonner som
bor på de mange klostre. Det er helt
almindeligt at se munke og nonner på
indkøb og lignende i byen.
Turisterne fylder en del i gadebilledet, men på trods af de mange
turister der besøger byen, er der en
atmosfære af dyb fred, både i selve
den historiske bydel men også i omegnen, hvor vi besøgte bydelen Maria
del Angeli og de hellige steder San
Damiano og Eremo delle Carceri.
I Maria del Angeli ligger fransiskanernes mest hellige kapel, Porziuncola, inde i Basilica Santa Maria degli
Angeli. Det var her Frans startede sin
orden, og her han lagde sig på jorden
for at dø helt afklædt, da han ønskede
at forlade denne verden lige så nøgen,
som han kom ind i den.
Det er også i denne bydel, at Assisi
huser flest indbyggere, som her lever
et dagligdags liv uden at være overrandt af turister.

En nonne og en munk nyder en is på Piazza del
Comune midt i byen.

Til venstre: På vej i den hellige skov.
Frans søgte freden og ensomheden i
skoven ved Eremo delle Carceri. Her
mediterede han og hans brødre.
Til højre: Malerisk scenarie på vej
til San Damiano. Det var i et kapel
i San Damiano, han hørte Jesus tale
til sig og bede ham om at genopbygge
kirken.

Danske Broder Theodor er en af mange danskere, som har fundet sig tilrette i Assisi.

Frans af Assisi (1181-1226)
Helgenkåret to år efter sin død. I dag
Italiens skytshelgen.
Ordensstifter, prædikant, digter (Bønnen Solsangen, som han skrev, regnes
for vestens første digt).
Fik det første anerkendte tilfælde af
stigmata.
Gik i dialog med muslimernes sultan
under krig mellem kristne og muslimer.
Drømte om at blive ridder, men begyndte at missionere, da Jesus talte til
ham: “Gå hen og genopbyg min kirke.
Den er ved at falde sammen.”
Han startede traditionen med julekrybber.
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FORHOLD TIL JUL

Forventningen
starter kirkeåret
Tekst og foto Sussie Thyra Simonsen

Inden længe sætter julen ind
og fylder de danske hjem med
traditioner, historier, dufte,
sange og mad, som kun hører
til på denne tid af året. Det er
den årlige fejring af et menneskes liv og fødsel, som kristendommen har bygget en af sine
største traditioner og fester op
omkring. Hjemme hos skuespiller Bodil Jørgensen har man
rige traditioner omkring julen,
hvor især forventningen, juleeventyr, salmer og advent fylder
julemåneden op i rækkehuset i
Lundtofte
Bodil Jørgensen byder på kaffe serveret i kongeligt porcelæn i køkkenet
i rækkehuset i Lundtofte, hvortil
hun og familien flyttede for et par år
siden efter mange år på Nørrebro.
Det er tydeligvis et hjem, hvor her
bor mennesker med en tyk kulturel
åre – reolerne er fyldt med bøger, der
er kunst på væggene, og møblerne er
valgt med et æstetisk øje og tanke på,
at liv er levet og skal leves. Selvom
hun indimellem kan savne Nørrebros
liv og farver, er hun blevet rigtig glad
for livet med have for enden af den
lille stille sidevej.
Forventningen
Det er som regel i hjemmet hos Bodil
Jørgensen og hendes mand, filmfotograf Morten Søborg, at de holder
jul. Med hele familien og eksfamilien
fra da hun var gift med nu afdøde
instruktør Henrik Sartou.
”Jeg har to svigermødre, og min
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datter, Rigmor, har to farmødre,”
siger hun med et varmt smil.
Bodil Jørgensen holder meget af
julen og især af adventen og den forventning, der ligger i adventen.
”Jeg elsker adventen og forventningerne. Det er forventningen i
adventen, der starter kirkeåret med
fødslen. Vi får mulighed for at blive
mennesker igen ved fødslen, når Vor
Herre sender sin egen søn – som er et
menneske. Og når man ser på Kristi
liv og på, hvad et liv egentlig kan … ”
Juleeventyr
Juletid er tid til historier og julefortællinger, og når man taler med Bodil
om julen, træder hendes kærlighed til
litteratur, eventyr, historier og fortællinger tydeligt frem.
Kærligheden til eventyr deler
hun med familiens yngste medlem,
Rigmor på 9 år, som elsker julemånederne. Alle historierne omkring jul og
adventsgaverne på terrassen er med
til at puste liv i forventningerne.
”Rigmor og jeg læser Quist Møller-eventyr i øjeblikket, og det fik mig
til at tænke på et af hans eventyr om
en lille gammel nisse, der bor på en
gård. Han bliver sur, hvis ikke han
får sin grød. Vi sætter også grød ud
til nissen på terrassen lørdag aften
før advent. Næste morgen er grøden
spist, og i stedet ligger der en lille
pakke.”
I december læser de typisk eventyr
om for eksempel Jesu fødsel, eller de
læser H.C. Andersen.
”Den lille pige med svovlstikkerne”
kan Rigmor ikke holde ud at høre.

Den er for hård, for sørgelig. Men historier om den kvinde, der var gravid,
hvordan hun fødte, og hvad hun lå
på. Det går hun meget op i. Vi skifter
lidt mellem det og ”De røde sko” af
H.C. Andersen. Vi laver også krybbespil med lys i til vindueskarmen.”
Asier fra Hvidsten Kro
Når de holder jul for hele familien, er
det Bodils mand, Morten Søborg, der
laver maden, og hvis hun har været
i Jylland, har hun været forbi Hvidsten Kro for at besøge Gulle Fiil og
hente asier. (Bodil Jørgensen spillede
Gudrun/Gulle Fiil i modstandsfilmen
”Hvidsten Gruppen” fra 2012).

Bodil Jørgensen
· Født i 1961
· Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1990
· Gift med Morten Søborg
· Mor til Johannes, Østen og
Rigmor
· Har vundet flere priser for sit
skuespil, blandt andet tre Robert-priser og en Bodil-statuette
· 1. - 16. december spiller hun
med i comedy juleshow på
Republique teatret på Østerbro

FORHOLD TIL JUL

”Når jeg er i Jylland besøger jeg altid
Gulle, og hvis ikke asierne fra Hvidsten Kro er på bordet juleaften, bliver
der spurgt efter dem,” siger hun.
Juleaften læser Bodil julehistorie, og
de synger julesalmer.
”Det er vidunderligt med julesalmerne og de ord, der danser rundt
– det er jo kun den tid på året, vi
synger dem. Jeg er meget berørt af
vores salmeskat. Det er poesi. Prøv at
høre,” siger hun, sætter læsebrillerne
på næseryggen og læser op af julesalmen ”Ind under jul” af Jonas Lie fra
1866:
Ind under jul, hvor er det trist,
snefog og kulde og korte dage;
sindet bøjer sig ned til sidst,
véd ikke, hvor det skal modet tage;
mindre og mindre af dag det lyser,

hjertet i kulde og mishåb gyser,
kommer ej jul?
”Det er da smukt, ikke?” spørger hun
og kigger op.
”I salmerne får vi fodret alle visionerne om Kristus og Guds milde ansigt,” siger Bodil Jørgensen og nævner
en anden yndlingssalme: ”Mit hjerte
altid vanker” af Brorson.
Hun er god til det med at læse op,
Bodil Jørgensen. Det kan du selv
opleve 13. december kl. 14.00, hvor
hun kommer til sognegården og læser
julehistorier af Selma Lagerlöf.

Bodil Jørgensen i sin stue i rækkehuset
i Lundtofte Sogn.
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MENIGHEDSPLEJEN

Hvad laver menighedsplejen ved Lundtofte
Kirke, og hvorfor har vi en menighedspleje?
Af Christine Julie Kjærulff Beck

Mange kirker har oprettet en
menighedspleje, også Lundtofte
Kirke, som tager sig af diakonale opgaver i sognet
Ordet ”diakoni” stammer fra det
græske ord ”diakonía” og betyder
”tjeneste”. I kristendommen knyttes
det sammen med Jesu kærlighedsbudskab, som altid må realiseres i et
konkret møde med et andet
menneske som hjælp og
omsorg. Af diakonale opgaver kan nævnes julemarked,
julehjælp, sommerudflugt for
familier m.m. Et andet vigtigt
tiltag er muligheden for at få
en ”kirkeven”, som kan følge
en til gudstjeneste, foredrag
eller på besøg på kirkegården.
Menighedsplejen i Lundtof-

te Sogn udgør en selvstændig enhed
og har sit virke parallelt med menighedsrådets virke. Menighedsplejen
har sin egen økonomi uafhængig af
kirkens øvrige økonomi og er derfor
afhængig af indsamlede og donerede
midler. Her udgør indtægten fra årets
julemarked en væsentlig del.

Menighedsplejen er medlem af
Samvirkende Menighedsplejere.
Menighedsplejen kan altid bruge
frivillige til hjælp til det eksisterende
arbejde eller med nye tiltag og idéer.
Desuden er vi taknemmelige for
enhver donation fra private, fonde og
enkeltpersoner.

Julehjælp
Lundtofte Kirkes Menighedspleje tilbyder igen i år
julehjælp. Julehjælpen uddeles til økonomisk trængte.
Man søger julehjælp ved at udfylde det ansøgningsskema, man op mod jul kan finde på Lundtofte
Kirkes hjemmeside, eller som man kan hente på
Lundtofte Kirkes kordegnekontor.

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

FRIVILLIGHED

At være der for en døende
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

”Det er nemmere at gå ind i det
ukendte, når man
er sammen med et
andet menneske.”
Sådan siger Søren Andersen fra
Lundtofte, der har været våger i 3-4
år. Han valgte det frivillige arbejde efter af havde våget over først sin mor
og siden sin far, hvor han opdagede,
at han godt kunne være i det rum.
”Jeg kan holde det ud, og jeg kan
slappe af i rummet. Som våger for
fremmede mennesker har vi selvfølgelig ikke følelserne på højkant på
samme måde, som når det er vores
kære, der ligge for døden. Jeg har kun
oplevet, at det er utroligt fredfyldt at
våge, og det er rart at opleve, at de
mennesker, der ligger der, får fred,”
siger han.
Det påvirker ikke Søren som en
sorg eller et tab, når de fremmede,
han våger for, dør. Men han kan godt
blive ramt, når han møder de efterladte og ser deres sorg.
Det er ofte demente mennesker på
plejehjem, og han sidder der kun i de
sidste dage, når den døende er holdt
op med at indtage føde. De døende
er ofte smertelindrede og har fået
beroligende medicin, så kontakten er
sparsom.
Når døden indtræder
”Vi åbner altid et vindue eller en dør,
når et menneske dør, så sjælen kan
flyve ud,” siger Søren Andersen.
Han vil ikke sige, at han kan mærke,
hvornår døden præcist indtræder –
det øjeblik sjælen forlader legemet.
”Jeg oplever ikke, at jeg kan mærke,
hvornår sjælen forlader legemet. Som
våger mærker man, når vejrtrækningen stopper, og legemet begynder at
blive koldt.”

Våger, Søren Andersen: ”Det kan være trygt for en døende med det nærvær, der ligger i at mærke et
andet menneskes tilstedeværelse i de sidste timer.”

Men han har ofte tænkt over blandt
andet det splitsekund, der skiller livet
fra døden.
”Det fascinerer mig, at der er så
mange åbne spørgsmål. Det splitsekund mellem levende og død er et
af de emner, jeg kan fundere over.
Og der er god tid til at tænke over
de store spørgsmål, når man sidder
og våger. De tre timer hvor man blot
skal være der – ofte sidde og holde
den døende i hånden – er et kæmpe
rum for refleksion. Det har vi jo sjældent plads til i vores moderne liv.”
Det kan tage et par uger at dø, og
det kan være et hårdt træk for de
pårørende, hvoraf nogle måske bor
i den anden ende af landet. Der er
skåret meget ned på personalet på
plejehjemmene, så personalet har
ikke tid til at våge. Her er vågernes
hjælp uvurderlig. Vågerne våger i
aften og nattetimerne, så der er nogle
hos den døende hele tiden.

Vågetjenesten er et frivilligt initiativ drevet af frivillige under filosofien: Ingen,
som ikke ønsker det, skal dø
alene. I Lyngby-Taarbæk er
der 25 vågere, hvoraf de 7 er
mænd.
Vågerne er klar til at træde
til, hvis den døende ligger
alene. Det kan være i eget
hjem, men oftere er det på
plejehjem, og vagterne ligger
i tidsrummet klokken 20-08.
Hvert år dør ca. 5000 danskere alene.
Hvis du overvejer at være
våger, kan du kontakte
Vågetjenesten. Se mere på
hjemmesiden
www.vaagetjenestenltk.dk
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Variationer over julekonfekt
Af vores nye kirketjener Brian Knudsen

Af Sussie Thyra Simonsen

Julegrisen

Sund(ere) konfekt

1 kg rå marcipan
¾ dl rosiner, udblødt tre dage i ¾ dl mørk rom
20 peberbolsjer, knust i en morter
Et stykke silkebånd til sløjfen
Rød frugtfarve og en sort madblyant

250 g hasselnødder - ristede og afskallede
320 g blandede tørrede dadler og figner (vi brugte
dem fra Urtekram, juster selv mængden hvis du bruger andre, da der er stor forskel på, hvor tørre de er)
4 spsk god rå kakaopulver
1 tsk vaniljepulver (ikke vaniljesukker)
Evt. en sjat alkohol eller likør
Overtræk: smeltet chokolade, lys, hvid og mørk 85%

Del marcipanen, så der er ca. 60% til fyldet indeni
grisen, og 40% til huden/ydersiden.

Fyld:
Kør først nødderne til mel i foodprocessoren - det
Bland rosiner og bolsjer i marcipanen (de 60% til fyld) tager et par minutter. Nip stilken af fignerne, skold
det tørrede frugt i kogende vand, og lad det dryppe
Hvis du har en marcipanform pensler du den med
godt af. Put det herefter i blenderen sammen med
madolie og forer den med rå marcipan (huden), derkakao og vaniljepulver, og kør indtil massen samler
efter fylder du formen op med fyldet og presser de to sig. Tilsæt evt. en sjat cognac, grappa eller appelsinform-dele sammen. Hvis du ingen form har, modelle- likør (eller hvad du har) og kør nogle sekunder mere.
rer du groft fyldet og lægger den lyse marcipan uden- Herefter kan massen formes - trilles til kugler eller
på og giver grisen den endelige finish. Tag en pensel
andet og overtrækkes med smeltet chokolade og
med rød frugtfarve og mal tryne, ører, hale og fødder. pyntes med nødder, syltet appelsinskal eller andet.
Tegn øjnene op med den sorte madblyant. Klæd gri- Evt. kan kuglerne blot trilles i kokosmel, kakao- eller
sen på med sløjfe.
lakridspulver.
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