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PRÆSTETANKER

Høsten her
og høsten hist
Af studenterpræst Jørgen Bo Christensen

”Der er en grænse for, hvor
megen energi vi kan forbruge på
Jorden, medmindre vi vil forårsage katastrofale klimaændringer”.
Sådan skrev teologen Ole Jensen i
1976 i sin bog ”I vækstens vold”. Her
42 år efter kan det konstateres, at den
grænse IKKE er blevet overholdt:
Klimaforandringerne er blevet en fast
del af vores nutid. Og fremtid.
I det lys er det vanskeligt at tale om
høst og om den taknemmelighed,
som hører til at fejre høsten. Bekymringerne kan overskygge det hele.
Hvad vil den højere varme, tørkeperioder, havvandsstigninger mv. betyde
for de næste generationer? Hvordan
skal de kunne høste, hvad de har
brug for?
Det vi ikke har brug for
Nu skal vi hverken bekymre os eller
fortvivle, men leve i tillid til Gud. Det
er budskabet, når der holdes høstgudstjeneste i kirken. Gud vil give jer,
hvad I har brug for af føde og klæder,
så vær ikke bekymrede for jeres liv og
for dagen i morgen, siger Jesus. Det
er værd at bemærke, at den tillid, som
Jesus vil give os til Guds forsyn, er en
tillid til, at vi får, hvad vi har ”brug
for”. Det, vi ikke har brug for, har vi
vitterlig ikke brug for. Hvad skulle vi

bruge det, vi ikke har brug for, til?
Vi kan bygge vores lader større.
Eller vi kan udvide vores forbrug.
Eller vi kan gøre begge dele. Alt, det
vi ikke har brug for materielt, kan vi
jagte alligevel. Vi kan erstatte vores
behov med begær. Det er Jesus på
det rene med. Når han siger, at vi
ikke skal bekymre os for føden og
klæderne, fortæller han også, hvad vi
skal stille op med vores begær: Vi skal
først søge Guds rige og hans retfærdighed. At søge hedder appetere;
appetit er et ord for vores menneskelige begær. Vi begærer mere, end vi
har brug for. Begæret er uendeligt.
Derfor skal begæret rettes mod noget
uendeligt. Mod noget åndeligt. Mod
Guds retfærdighed.
Hvis vi retter vores begær mod
materielle ting, vænner vi os til at
bruge det, vi ikke har brug for. Det
er det, der er sket i vores moderne
forbrugssamfund, hvor Guds retfærdighed og Guds rige er afløst af troen
på økonomisk vækst. Der er gået
kludder i vores forhold mellem behov
og begær, og klimaforandringerne
kan dårligt forstås som andet end en
konsekvens af dette.
Taknemmelighed
Førhen kunne de ældre generationer lære de yngre generationer om,

hvordan man skulle få årets høst til at
række og slå til hen over vinteren. De
ældre havde en praktisk visdom. De
havde sans for taknemmelighed. De
takkede Gud for føden ved hvert måltid, og de takkede for høsten. Det var
Guds gaver. Og de stolede på, at der
både er en høst i jordelivet og en høst
i Guds himmel. Der er en høst her
og hisset; og hisset vil altså sige hos
Gud, hvor mennesket skal glemme
jordens strid og møje og leve i en evig
sommer. Det evige liv kunne man
rette sine længsler og sit håb imod.
Det skriver Grundtvig i salmen ”Nu
falmer skoven trindt om land”. Årets
høst er en forsmag på den evige.
Hvad kan vi, der lever nu, lære
vores børn? Hvilken praktisk visdom
kan vi give dem, så de ikke blot skal
betale regningen for vores måde at
leve på?
Mit fattige svar er, at vi må gøre
taknemmeligheden til en vane. Hvis
vi ikke allerede gør det, så må vi lære
at sige Gud tak, for det, vi får, og
glæde os over det. Vi må lære at sige
nej tak til mere, end vi har brug for,
og lade andre få, hvad de har brug
for. Og vi må søge Guds rige og leve
i håbet om den himmel, hvor Gud
forløser os. Det lærer vi alt sammen,
når vi synger om høsten her og høsten hist.
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INTERVIEW

Intet nyt under solen
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Prædikernes Bog er en central
del af visdomslitteraturen fra
Det Gamle Testamente, skrevet
for 2500 år siden, men stadig
påfaldende aktuel, moderne
og poetisk i sit sprog og stiller
de samme spørgsmål, som vi
stiller omkring meningen med
livet i dag.
Alt er tomhed
Endeløs tomhed,
sagde Prædikeren,
endeløs tomhed,
alt er tomhed.
(Prædikerens Bog 1, 2)
Skuespiller Thure Lindhardt havde
ikke noget forhold til Prædikerens
Bog, før han fik en henvendelse, om
han ville læse teksten op i forbindelse
med et arrangement under Copenhagen Jazzfestival i Skt. Markus Kirke
sammen med jazzmusiker Søren
Gemmer. Det gav ham anledning til
at dykke ned i teksten.
”Jeg blev meget betaget af tekstens
dybde, dens undren og åndfuldhed.
Men den virkede umiddelbart også
meget mørk. At alt er tomhed, det
gav ikke rigtig mening for mig.”
Det med tomheden undersøgte
han så, ringede blandt andet til sin
far (som er præst og har undervist
i mange år på Pastoralseminariet i
København, red.).
Det viste sig, at der under oversættelsen af den gamle hebraiske tekst
er sket en del fortolkning. Det gamle
hebraiske ord, som hos os er oversat
til ”tomhed”, kan også oversættes
som ”vindpust”. Luther oversætter
ordet til Eitchel, som er det gamle
tyske ord for ”forgængelighed”.
”Så tomhed bliver til vindpust og
forgængeligt. Forbigående, eller alt er
et vindpust. Altså noget, der er der,
men som forsvinder igen. Hvad skal
vi med den korte tid, vi har på jorden, og hvad udbytte har mennesket
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med alt, hvad det slider med under
solen? Og det er jo rigtigt, at livet kan
føles som et langt slid, og hvad er meningen med det? Er der en mening
med det?”
Intet nyt under solen
Hvad udbytte har et menneske af alt,
hvad det slider med under solen?
Slægter går, slægter kommer,
og jorden er bestandig den samme.
(Prædikerens Bog 1, 3-4)
“Da jeg fik den nøgle, at det oprindeligt betyder vindpust - vind er jo også
ånd - så har vi ånden, der er her kort
og forsvinder igen. Så har det faktisk
betydning, at vi er her. Det er ikke
tomhed. Det bliver en anden tekst.
Det bliver pludselig en meget smuk
og meget stor tekst.”
Vi tager intet med os
Teksten er en filosofisk undren over,
hvad er det at være menneske, og
hvorfor er vi her. Den taler om kong
Salomon, der bliver den største, mest
magtfulde og rigeste konge over
Jerusalem.
”Han opdyrker land og jord, har
kvinder og mænd i mængder og
finder ud af, at alt det kan han ikke
bruge til noget. Det er et vindpust,
eller det er forgængeligt – eller det
er tomhed, om man vil. Der er en
nydelse i det, men alt det, vi samler,
det skal vi aflevere tilbage igen. Vi
kan ikke tage det med os, så hvad skal
vi stille op med det, mens vi har det?
Det spørgsmål tror jeg, vi bliver nødt
til at stille hinanden.”
Det er de samme spørgsmål om
meningen med livet, man kredsede
om for 2500 år siden, og som går
igen i alle religioner, som vi stiller os
selv i dag.
”Ja, eller som vi nogle gange glemmer at stille. Vi tror, vi er verdens
navle og verdens herskere. Vi adskiller os selv fra jorden og fra naturen

og dyrene. Vi ser ikke os selv som
en helhed. Vi adskiller os også fra
kroppen – taler om, at ”min krop” vil
have det og det. Vi taler om kulturen,
som det dyrkede, og så naturen –
men det er én og samme ting,” siger
Thure Lindhardt og fortsætter:
”Det er en stor tekst, der handler
om at være menneske. Det er ikke en
normal bibelsk tekst som i Moses Bog
om, at så skal I gøre sådan og adlyde
det her, eller også kommer straffen.
Den er markant anderledes, meget
mere åben og overlader meget mere
til mennesket. Den siger også spis,
drik, nyd livet med den, du elsker, og
vid, at det er din løn for alt det, du
slider under solen. Vær glad.”
Vi er ikke Atlas
Teksten påstår selv, at ordene kommer fra Davids søn, kong Salomon,
men der sættes stadig spørgsmålstegn
ved tekstens oprindelse, der på mange måder er så åben, at den kan læses
på flere måder.
Man kan blive deprimeret, men
man kan også se den som en kæmpe
befrielse på den måde, at den tager
lidt af præstationspresset fra os mennesker.
”Fuldstændigt. Og det har vi brug
for. Når vi gør os til guder, så bliver
vi Atlas, der skal bære jordkloden på
vores skuldre. Derfor ser vi også, at
mange mennesker bukker under for
stress. Vi kan ikke klare det pres, for
vi er ikke Atlas og har ikke ydmyghed
over for det at være i live og være
menneske. Hvis vi kan få den tilbage
i vores tilværelse, så vil vi kunne befri
os selv. Vi gør os selv til slaver og
fanger, hvor vi bliver som Narcissus,
der bliver forelsket i sit eget spejlbillede. Og det er en dom, skal vi huske,
det er ikke en lykkelig forelskelse. Det
er en straf, som Sisyfos, der bliver ved
med at bære stenen op ad bjerget,
og så ruller den ned igen. Eller kong
Midas, hvor alt, hvad han rører ved,

PRÆDIKNERNES BOG

THURE LINDHARDT

Skuespiller Thure Lindhardt er uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater og har spillet med i flere danske og udenlandske film og
tv-serier og er hædret med flere priser. Hans familie har dybe rødder i folkekirken, hans far Mogens Lindhardt er teolog og rektor på Pastoralseminariet i mange år, hans farbror Jan Lindhardt er teolog, og han er barnebarn af teologen P. G. Lindhardt.
bliver til guld. Men han kan jo ikke
spise mad, han kan aldrig glæde sig
over noget. Det vi får ud af den
samfundsstruktur med vækst vækst
vækst, den gør os ufatteligt ulykkelige og narcissistiske,” mener Thure
Lindhardt.
Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen,
er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.
(Prædikerens Bog 3, 1-2)
”Alting har en tid, siger den også.
Det tror jeg er vigtigt – at vi forstår
vores tider. Det er ikke for sjov, at der

er lavet en dag, hvor vi skal hvile. Det
skal vi overholde. Der er en tid til at
spise. Vi mister en forbindelse, hvis vi
spiser en shawarma, mens vi ryger og
køre en kop kaffe ned og samtidig taler i mobiltelefon. Man bør også have
en ydmyghed over for den mad, man
spiser. Jeg tog mig selv i forleden på
et hotel i morgenmadsbuffeten, hvor
der lå noget skiveskåret kødpålæg.
Det så ulækkert ud, men fordi jeg var
træt, så tog jeg bare lige noget på et
stykke brød og hakkede det ind. Og
bagefter gik det op for mig, at jeg har
lige spist noget fra et dyr, der har været levende. Og det må jeg godt, men
hav i det mindste respekt for det!”
Hvad kan det moderne menneske

bruge Prædikerens Bog til?
”Alt – at stille sig selv de samme
spørgsmål. Hvad skal jeg med mit
korte liv her på jorden? Vi har mellem halvtreds og firs tusinde tanker
om dagen, hvoraf mange er dårlige
tanker om os selv eller andre, frygt
og bekymringer og flugt fra døden,
som vi jo ikke kan flygte fra. Hvis vi
kan få dødeligheden med ind i vores
liv – ikke som en frygt, men som en
erkendelse – så ville vi måske bekymre os lidt mindre.”
Thure Lindhardt læser fra Prædikerens Bog
og jazzmusiker Søren Gemmer fortolker passager musikalsk i Lundtofte Kirke søndag
den 2. september kl. 17.00.
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For tre år siden startede sognepræst Helene Ferslev den første samtalerække for gravide i kirkerummet, og det har været en succes. Erfaringer
viser, at der er et stort behov for at sætte egne ord på den overgang, man står i, når man skal have et barn.

Samtaler for gravide i Geels Kirkesal
Af Pernille Bach-Mortensen

Det kan være svært og abstrakt
at knytte sig til et barn, som
man endnu ikke kan se og holde
i sine arme. Derfor kan der også
være mange spørgsmål og bekymringer i forbindelse med en
graviditet.
Få vendt dine tanker om det nye liv
som mor med andre gravide i et samtaleforløb. Der tages udgangspunkt
i den nyeste forskning, som handler
om at skabe en tættere relation til sit
ufødte barn gennem en samtalerække.
Samtaleforløbet er tilrettelagt i samarbejde med forskningschef Henrik
Norholt, ph.d. og forskningschef hos
firmaet Ergobaby, der forsker i småbørnspsykologi og familiedannelse, og
sognepræst Helene Ferslev.
Samtalerne foregår i smågrupper
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og er både for førstegangsgravide og
flergangsgravide.
Hver samtale tager udgangspunkt i
et nyt tema: Graviditeten, Det ufødte
barn, Dig som mor, En ny familie,
Fødslen og Livet med det lille barn.
Formålet er både at forberede de
kommende mødre på deres nye identitet som forældre og at arbejde på at
knytte bånd til barnet, som vokser i
maven.
Fortroligt og inkluderende
Samtalerne foregår i Geels Kirkesal i
et forløb a 6 gange.
Kirken rummer os fra fødsel
til grav. Derfor er det også meget
naturligt, at man i kirkerummet kan
komme som den, man er. Samtidig er
det et fortroligt rum, hvor man ikke
bliver diagnosticeret, oprettet som en
sag eller mødt med forventninger til,

hvordan man skal være.
I kirken er der højt til loftet, så man
kan tænke og tale frit om alt, hvad
der melder sig, når et lille barn er på
vej - også selvom man ikke er religiøs.

”Det handler om at skabe
en dialog til noget, man ikke
kan se, og her er kirkerummet den ideelle ramme”.

(Helene Ferslev)

Ud over sang arbejdes der også
med afspænding som tilknytningsformer.
Det er gratis, og alle gravide er
velkomne.
Skriv eller ring til sognepræst
Pernille Bach-Mortensen, tlf.: 20 19
21 01, så finder vi nogle mødedatoer
sammen.
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Høstfest som i gamle dage
Søndag 16. september kl. 10.30-15.00
i Lundtofte Kirke og Sognegård
Program:
- Familiegudstjeneste kl. 10.30. Gudstjenesten
henvender sig især til børn, men alle er velkomne.
Børnene må gerne medbringe frugt og grønt,
som de kan bære ind i kirken, når gudstjenesten
starter.
- Frokost i sognegården.
- Auktion over børnenes medbragte frugt og
grønt. Pengene går til menighedsplejens arbejde.
- Folkedans for børn og voksne og forskellige
aktiviteter, hvor man kan binde halmdukker, lave
roelygter og spille græskarbowling.
Der er gratis adgang.

Forfatterforedrag
Tirsdag 18. september kl. 19.30
i Lundtofte Sognegård
Forfatter Caspar Eric fortæller om sit seneste værk ”Alt hvad
du ejer”, som handler om tab; tabet af et barn, af en kæreste
og af forbindelser, der knytter den unge mand i teksten til
verden. Men Caspar Eric retter også blikket mod, hvordan
næstekærligheden kan findes frem og aktiveres i de tab, og
hvordan det lille private sorgrum kan pege ud på de større
bevægelser, der er i gang i verden. For ”Alt hvad du ejer”
handler også om sorg og hukommelse og hvilke begivenheder,
der får lov at være en del af historien. Gratis adgang.

Bach og Biblen - bud til tiden
Søndag 7. oktober kl. 16.00
i Lundtofte Sognegård
Skuespilleren Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de
fire evangelier, og organisten Sven Verner Olsen
spiller de tilhørende værker af Bach.
Teksterne gengives fortællende og skal give en
fornemmelse af, hvordan man i de allerældste
menigheder fortalte de bibelske hændelser – før de
blev skrevet ned. Hertil kommer så Bachs musik,
som er inspireret af både de lutherske salmer og
de bibelske tekster – og som føjer sig ind imellem
teksterne og uddyber dem. Pris 50 kr. for voksne,
børn gratis.

Filmaften
Koncert

Tirsdag 28. august kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Komponist og cellist Ida Riegels
måtte aflyse sin koncert i foråret på
grund af overbelastning af fingeren
kort før sin koncerttour på cykel langs
Rhinen. Nu kommer hun så efter
koncerttouren og spiller og vil også
undervejs i koncerten fortælle om sin
mere end 1000 km lange cykel koncert-tour med celloen langs Rhinen.

Tirsdag 11. september kl. 19.00
i Lundtofte Sognegård
Vi ser filmen ”Sælgeren”, et iransk
drama om parret Rana og Emad,
hvis forhold sættes på prøve, da Rana
udsættes for et overfald. Deres grundværdier som ordentlighed, omsorg og
humanisme sættes på prøve, da skyld,
afmagt og hævngerrighed melder sig
i dem. Tilmelding hos Mette Enevold
på men@km.dk.

Filmaften

Tirsdag 9. oktober kl. 19-22.30
i Lundtofte Sognegård
Vi ser den svenske film ”The Square” om museumsdirektøren Christian, der skal åbne en ny udstilling
på et kunstmuseum i Stockholm.
Men åbningen på udstillingen ”The
Square” skyder med skarpt efter
selvhøjtidelighed og udstiller små og
store kiksetheder i det moderne liv.
Tilmelding hos Mette Enevold.

Demensaften

Tirsdage 18/9 og 16/10
kl. 17.30-19.30 i Geels Kirkesal

Oplæsningskoncert
”Alting Har En Tid”

Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt, hvor der er fokus på musik og
nærvær med efterfølgende fællesspisning. Vi mødes en tirsdag om måneden. Pris: 50 kr. pr. person. Tilmelding hos Christine Beck på tlf.: 20 23
25 83 eller chb@km.dk

Søndag 2. september kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
Skuespiller Thure Lindhardt og
musiker Søren Gemmer udfolder en
kunstnerisk samlæsning af passager fra Prædikerens Bog, der er en
central del af den jødiske visdomslitteratur, hvor tekstens poesi og drama,
indhylles i og kommenteres af et
fantasmagoria af elektro-akustiske
lydbilleder, klassisk og moderne musik i et improviseret hele og i midten
Thure Lindhardts distinkt nærværende læsning. Gratis adgafng.

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.30
Første gang efter sommerferien:
5. september i Geels Kirkesal
For nybagte mødre og fædre med deres babyer. Kontakt Victoria Omberg
på victoria.omberg@gmail.com.
Gratis at deltage.
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Onsdagstræf, Herrens veje

– et spejl af danskernes tro
Onsdag 26. september kl. 14.00
i Lundtofte Sognegård
”Herrens Veje” er en DR TV-serie
om tro. Den foregår i folkekirken og
i det moderne danske samfund, hvor
forskellige trosopfattelser hvirvler sig
ind i hinanden. Sæson 2 begynder i
efteråret 2018. Seriens grundspørgsmål kunne være: Hvem beder du til,
når du ikke har nogen at bede til?
Sognepræst Søren Hermansen, som
har været med som hovedkonsulent
for serien siden foråret 2015, holder
foredrag. 20 kr. for kaffe og kage.

Et møde i musikkens verden
Onsdag 24.oktober kl. 19.30
i Lundtofte Kirke

Koncert ved rumænske cimbalom-spiller George Mihalache,
dansk-polske el-bassist Andrzej
Krejniuk og den danske sanger og
guitarist Morten Alfred Høirup. En
unik blanding af traditionel musik
fra deres respektive lande og egne
kompositioner krydret med gamle
danske sange.
De tre erfarne musikere blander sigøjnernes inciterende bryllupsmusik,
den djærve danske folkemusik og den
eksperimenterende fusionsjazz, og
når de mødes medbringende hver deres musikalske opvækst og baggrund,
opstår det, vi i dag så smukt kalder
Verdensmusik. Gratis adgang.

Aftensang

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
OBS Ikke i august.
Salmesang, gregoriansk sang, orgelmusik og stille bøn. Alle er velkomne.
Varighed: ca. 20 minutter.

KONTAKT

Foredrag - Videnskab og tro

Halloweeen

Tirsdag 30. oktober kl. 19.00
i Lundtofte Sognegård

Onsdag 31. oktober kl. 17.30
i Lundtofte Kirke

Johan Fynbo, der er astronom ved
Niels Bohr Institutet, vil fortælle om
sin egen vej ind i forskningen fra en
baggrund som bondesøn. Dernæst vil
han fortælle om sit arbejde og give en
introduktion til astronomiens verdensbillede og Big Bang teorien, og
endelig vil han diskutere spændingsfeltet mellem tro og forskning.
I den offentlige debat fremstilles naturvidenskab og religiøsitet ofte som
hinandens modsætninger. Johan Fynbo vil argumentere for, at det fuldt
ud er muligt at arbejde som forsker
og være et troende menneske. Der er
gratis adgang.

Halloween ved Julie Rebel og 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 heksenes 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.

Koncert - det første møde
med sorgen
Mit kæreste eje, onsdagstræf
Onsdag 31. oktober kl. 14.00
i Lundtofte Sognegård

Ejer du noget som ikke kan erstattes?
Christine Beck vil medbringe sit
”Kæreste eje” og fortælle om det
og opfordrer deltagerne til også at
medbringe deres ”Kæreste eje” og
fortælle. Det kan være en ring, et
billede eller måske et tørklæde, der
minder os om et menneske eller en
bestemt oplevelse, der har haft en
særlig betydning i vores liv. Tag os
med down memory lane.
20 kr. for kaffe og kage.

Torsdag 1. november kl.19.30
i Lundtofte Sognegård
Koncert med Therese Fabricius og
pianist Martin Seier Trio.
Det er svært at forklare, hvad du går
igennemnår du mister en du elsker,
og det kan føles ubeskriveligt ensomt.
Gennem stemningsfuld nordisk musik
og små fortællinger vil de i samarbejde med præst Pernille Bach Mortensen dele gavmildt ud fra det sted,
ved at lade sorgens fugl synge, hjertet
kæmpe og en dør stå på klem til håbet. Det første møde med sorgen er
en personlig fortælling med sange fra
datter til far som aldrig blev sunget
mens tid var. Gratis adgang.

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
Fridag mandag
GEELS KIRKESAL
Bredevej 52, 2830 Virum
Tlf: 45 20 01 27
Mail: shlz@km.dk
PRÆSTER
Julie Finne Bjørklund Rebel, Kbf.
Daglig leder
Tlf: 40 10 37 10 · mail: jfbr@km.dk
Fridag fredag
Mette Enevold
Tlf: 45 87 85 82 · mail: men@km.dk
Fridag mandag
Pernille Bach-Mortensen
Tlf: 20 19 21 01 · mail: pbm@km.dk
Fridag fredag
Jørgen Bo Christensen
Tlf: 24 42 59 75 · mail: pastor@pf.dk
Fridag mandag
Christine Julie Kjærulff Beck
Tlf: 20 23 25 83 · mail: chb@km.dk
Fridag mandag
KIRKETJENERE
Lundtofte Sognegård
Anne Marie Pock-Steen
Brian Knudsen
Ketty Lilaa
Tlf: 45 20 01 23
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
Geels Kirkesal
Shira Lerche
Tlf: 45 20 01 27 · mail: shlz@km.dk
ORGANISTER
Peter Vinding Madsen
tlf: 2443 2746 mail: pvm@lundtofte-kirke.dk
Aleksander Krejniuk
tlf: 3162 7120 mail: krejniuk@gmail.com
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

AUGUST
Søndag 5. august kl. 10.30
10. s. e. t.
Lundtofte Kirke , PBM
Geels Kirkesal, ingen gudstjeneste

SEPTEMBER
Søndag 2. september kl. 10.30
14. s. e. t.
Lundtofte Kirke , JR
Geels Kirkesal, m. brunch, PBM

OKTOBER
Søndag 7. oktober kl. 10.30
19. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 12. august kl. 10.30
11. s. e. t.
Lundtofte Kirke , ME
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 9. september kl. 10.30
15. s. e. t.
Lundtofte Kirke , ME
Geels Kirkesal, JR og praktikant
Sebastian Beresford

Søndag 14. oktober kl. 10.30
20. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, m. brunch, CB

Søndag 19. august kl. 10.30
12. s. e. t. 		
Lundtofte Kirke , CB
Geels Kirkesal, ingen tjeneste
Søndag 26. august kl. 10.30
13. s. e. t.
Lundtofte Kirke , JBC
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 16. september kl. 10.30
16. s. e. t.
Lundtofte Kirke , familiegudstjeneste
med efterfølgende høstfest, CB
Geels Kirkesal, JBC
Søndag 23. september kl. 10.30
17. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, PBM

Søndag 21. oktober kl. 10.30
21. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, PBM
Søndag 28. oktober kl. 10.30
22. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, JR

Søndag 30. september kl. 10.30
18. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM

Plejehjemsgudstjenester v. CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 22. august kl. 14.00
Onsdag 19. september kl. 14.00
Onsdag 17. oktober kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 5. september kl. 14.00
Onsdag 3. oktober kl. 14.00

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

FOLKEKIRKEN

Medlem af folkekirken?
Hvad får du for pengene?
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Via kirkeskatten er du blandt
andet med til at sikre vores
kristne kulturarv, vedligeholde
kirkebygningerne og kirkegårdene i hele landet, styrke rammerne for socialt arbejde samt
et levende kirke- og kulturliv og
sikre gudstjenester hver søndag.
Kirkeskatten bidrager også til
personregistrering.
Som medlem af folkekirken betaler
man henholdsvis en lokal kirkeskat og
en landskirkeskat, som tilsammen udgør kirkeskatten. Den lokale kirkeskat
fastsættes af det lokale provstiudvalg,
mens landskirkeskatten fastsættes af
kirkeministeren i sammenhæng med
fastsættelse af fællesfondens budget.
Men hvad får du egentlig for pengene
som medlem af denne store forening?
Der er de helt indlysende ydelser
som dåb, konfirmation, bryllup,
begravelse og julegudstjenester, som
de fleste kristne danskere benytter
sig af. Dertil kommer undervisning i
kristendommen af børn og unge, og
ikke mindst er der gudstjenesterne
hver søndag, hvor du kan komme og
høre præsten, der ofte udover dagens
bibelske tekst spinder en filosofisk
tale over noget aktuelt. Altså giver
dig noget aktuelt og nærværende og
åndfuldt indhold hver uge.
Hvis du kaster et blik rundt på
siderne i dette blad, kan du se, at
folkekirken tilbyder mange gratis
kulturarrangementer som foredrag,
koncerter, filmaftner og børnearrangementer. Arrangementerne rammer
bredt, både hvad indhold angår, men
også aldersmæssigt dækker folkekirken fra spædbørn til helt gamle på
alderdomshjem.
Kirken danner også rammen
for Menighedsplejens arbejde, der
dækker fra julehjælp til familier, som
ikke kan overskue julens ekstra økonomiske udgifter, økonomisk hjælp

til samme familier i forbindelse med
konfirmation samt sociale arrangementer og udflugter.
Sjælesorg
Mange er ikke klar over, at de kan
hente personlig støtte og vejledning
hos deres sognepræst. I hele landet
står præsterne til rådighed for mennesker i sorg og krise eller glæde. De
taler med mennesker, der står over
for livets store omvæltninger som
død, bryllup og dåb. Men de står
også til rådighed med samtaler om
livets store eksistentielle spørgsmål,
angst, ensomhed, mindreværd, problemer i familien eller på studiet.

Alle medlemmer af folkekirken kan
bede om samtaler med sognepræsten.
Sognepræsten har tavshedspligt, og
selvom de ikke er uddannede psykologer, er de kendt for at være gode
samtalepartnere ved sjælesorg af
forskellig art.
På mange uddannelsesinstitutioner er der en præst tilknyttet, og det
viser sig, at studerende, som ellers
ville ryge ud af studiet på grund af
personlig krise, ofte kommer igennem
ved hjælp fra samtaler med studenterpræsten.
Omkring 76% af den danske befolkning er medlem af folkekirken.
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Tro og videnskab

Tekst og foto Sussie Thyra Simonsen

Johan Fynbo er forsker og professor ved Niels Bohr Institutet på Østerbro, og forskningen kommer på ingen måde på kant med det faktum, at han er religiøs.

De fleste mennesker har stillet
sig selv undrende spørgsmål
omkring livets oprindelse,
celledelingens startskud, jordklodens rotation, hjertet, der
banker, og uendeligt mange andre spørgsmål. Spørgsmål helt
derud, hvor man kommer til
kort, fordi man når derud, hvor
man ikke ved, hvad man spørger
ud i eller ind i. Ud i revnerne.
Til daglig beskæftiger Johan
Fynbo sig med at forske i blandt
andet galakser, grundstoffernes
oprindelse og det tidlige univers. I sin forskning dykker han
blandt andet ned i disse revner.
12

”Det er der, alt det spændende ligger.
Der, hvor vi ikke har noget svar. Det
er det, meget forskning handler om.
Hvordan kan vi kaste nogle lodder
ud i det ukendte og afdække noget
nyt? Og det andet, som er vigtigt, er
at undersøge noget af det, som vi tror
vi ved, og så finde ud af, hvor der er
noget, vi har misforstået.”
Vi har ikke fundet svar på alting, og
som Johan Fynbo siger: ”Vi kan ikke
bare sætte os ned i en papkasse og
tro, at verden hænger sammen på en
bestemt måde. Vi er nødt til at undersøge det.”
Johan Fynbo er religiøs og forsker. En
blanding, som i gamle dage kunne
være svær; nogle kom frem med teori-

er og opdagelser, som de blev brændt
på bålet for at sige højt. Blandt andet
blev præsten Giordano Bruno brændt
på bålet for at fremføre, at Solen var
Solsystemets centrum. Men historisk
set har der altid været sammenhæng
mellem at studere hellige skrifter og
være videnskabsmand. Det gjorde
sig gældende for mange af de store
videnskabsmænd i sidste årtusinde,
både Nikolaus Kopernikus, Isaac
Newton, Charles Darwin og Niels
Steensen (også kaldt Nicolaus Steno),
som både var biskop og naturvidenskabsmand.
Selv i Vatikanet i Rom har de deres
egen observatoriebygning, hvor der
på væggen står: ”Kom, lad os beun-

TRO OG VIDENSKAB

konkurrer ikke
dre skaberen”.
”Det perspektiv kan jeg godt lide.
For mig betyder religion, at der er
en form for orden. På den måde kan
religion også være med til at give
mening til den videnskabelige aktivitet. Hvis vi bare var sådan nogle
partikler, der tilfældigt var opstået,
hvordan kan vi så bilde os ind, at vi
overhovedet kan forstå noget af det
her? Det giver mere mening, hvis der
er en sammenhæng mellem al tings
ophav og os selv. Det tror jeg også
historisk set, har spillet en rolle. Vi vil
forsøge at ære skaberen ved at forstå
naturen,” siger Johan Fynbo.
Ikke konkurrerende
Men de to måder at forholde sig til
verden på, er ikke konkurrerende –
de er blot forskellige.
”Videnskab og tro er forskellige
måder at forholde sig til verden på.
Videnskab handler primært om
at forstå, hvad verden er. Religion
handler meget om, hvordan vi skal
behandle hinanden. Det hænger selvfølgelig sammen med en eller anden
gudsinstans – at der er et krav til os.
Og hvis man er religiøs, er der også
den forståelse af, at vi har fået livet
givet, og det har de andre også, og vi
har derfor et ansvar over for hinanden,” siger han.
Lige nu er der en ateistisk bølge i
verden, og også i Danmark med Ateistisk Selskab i front, som prøver at
give et billede af, at det er to uforenelige verdener.
”De står med det billede, at religion
er noget gammelt kulturelt skrammel,
som vi bare skal have ryddet ud af
loftet. På en måde kan jeg godt forstå,
at det kan lyde lidt obskurt med alle
de mytologiske lag og personen Jesus,
der har en særlig betydning. For nogle
kan det være utilgængeligt, det kan
være svært at finde mening i, at der
gik en person rundt i Israel for nogle
tusinde år siden med så stor betyd-

ning. Men det er interessant, at se på,
hvordan vi kan åbne den problemstilling. Ofte taler man om nogle helt
forskellige ting, og det vigtige drukner
i pseudodebatter, hvor det handler
om, hvem der kan jorde hvem.”
Der var en tid, hvor kirken havde
stor magt og heller ikke var bange for
at bruge den magt. Måske det er et
opgør med det magtforhold?
”Der har selvfølgelig været problemer i gamle dage, hvor kirken var
meget magtfuld. Hvor kirken har
prøvet at kontrollere, hvad der er de
tilladte erkendelser. Må Jorden godt
bevæge sig, for eksempel. Det var et
stort problem med Galilei tilbage i
1600 tallet. Det har været et problem,
at kirken som magtinstans har skullet
forholde sig til videnskabelig sandhed.”
Den italienske forsker og astronom Galileo Galilei, som var stærkt
religiøs, troede på, at Jorden bevægede sig rundt om Solen, men det
var i konflikt med den katolske kirkes
påstand om, at Jorden stod stille og
var fikseret i midten af universet, som
det står i Bibelen. Galileo blev sat i
husarrest. Hans teori blev dog bevist
200 år senere af den franske fysiker
Leon Foucault.
Vi flytter os
Vi ved ikke alt, hvad der er at vide
om mennesket, Jorden og universet. Det er muligt, at vi nogle gange
bilder os selv og hinanden ind, at vi
kender sandheden om dette og hint.
Men sandheden er, at vi hele tiden
flytter os, lærer nyt, opdager nye
ting om livet både i det store og i det
mindre billede.
Noget af det tidligste, vi kender i
skabelsesprocessen, er tilstedeværelsen af noget, som forskerne kalder
stof og antistof.
”Der er lidt mere af det ene end
det andet. Hvis der var præcis lige
meget stof og antistof, ville det gå op

til sidst lige som en kabale, men fordi
der er lidt asymmetri i mængden,
skabes der et restprodukt, og det er
det, som vi alle sammen er skabt af.
Hvorfor der er lidt mere af det ene
end det andet, det er spændende. Det
har vi ikke svaret på. Man skal ikke
tro, at vores videnskabelige verdensbillede er udtømt.”
”Min far er død for længe siden.
Han er fra 1912, og jeg tænker tit
over, hvad det var for et verdensbillede, man havde dengang. Det er
fuldstændig anderledes end i dag. Det
siger lidt om, at man skal passe på
med at uddrage alt for faste konklusioner omkring, hvad er ultimativ
virkelighed ud fra, hvad vi lige ved
i dag. Det forekommer mig at være
naivt.”
Johan Fynbo bilder sig ikke ind, at
han har forstået det hele, hverken ud
fra et videnskabeligt eller et religiøst
verdensbillede.
”Paulus siger, at vi har stykkevis
forståelse – det synes jeg er rigtigt.
Vi vil gerne have en følelse af, at vi
har kontrol ved at sige, at verden kan
reduceres til et eller andet. Specielt
som forsker skal man passe på ikke
at tro, at man har svarene på alt. Der
er det om at være åben, at få øje på
revnerne?”
Hvor tit finder I noget i revnerne?
“Det er meget forskelligt. De helt
fundamentale revner finder vi ikke så
tit – når det sker, så får man Nobelprisen,” griner han.
”Vi arbejder jo hele tiden ovenpå.
Lidt lige som at kigge på et gammelt
hus og pludselig få øje på en dør, man
ikke havde set før, og når man så åbner den, finder man en masse spændende ting. Det har jeg oplevet nogle
gange. At der er et felt, der åbner sig,
fordi der var noget, man ikke havde
undersøgt.”
Johan Fynbo kommer og holder foredrag
i sognegården tirsdag den 30. oktober kl.
19.30.
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Efter I mistede ham
er du begyndt at besøge din farmor oftere
men hun kan ikke længere huske
hvornår du har været forbi
hun kan kun huske
alle de gange du har aflyst
og at du har travlt
og at hun skal være oldemor
hvilket er sandt
selvom hun tror det er dig
der skal have barnet
det er for besværligt at forklare hende
at du faktisk skal være far
at noget skulle have været er i sig selv en løgn
Fra ”Alt hvad du ejer”
Caspar Eric
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Foto: Fryd Frydendahl

FORFATTERINTERVIEW

Om tab og om,
at tab aktiverer næstekærlighed
Af Sussie Thyra Simonsen

Når man aborterer i 10. graviditetsuge, har man så mistet et
barn eller et embryo?
”Alt det sproglige besvær med,
om det var et embryo eller et
barn, er også et følelsesmæssigt
besvær,” siger forfatter Caspar
Eric.
Caspar Eric og hans kæreste ventede
barn, men aborterede i 10. uge. Det
satte gang i en proces med sorg og
bearbejdning af de følelser, der fulgte
af det tab.
Han havde brug for at tale om det,
men oplevede, at der ikke var noget
sprog for den form for tab, at der
ikke var sat ord på følelser omkring
det at miste et barn i 10. graviditetsuge, i omgangskredsen – måske især
ikke som mand. Men han ikke bare
snakkede om det. Oplevelse blev også
drivkraften til at skrive hans seneste
værk, digtsamlingen ”Alt hvad du
ejer”.
”Jo mere jeg snakkede om det,
jo mere fandt jeg ud af, at der var
andre, der også havde den oplevelse,
men samtidig findes den historie slet
ikke i litteraturen. Hvordan sørger
man over det liv, man troede at man
skulle have, uden at det bliver et argument imod abort? - altså jeg er ikke
abortmodstander,” siger han.
”Hele oplevelsen generelt fik mig til
at tænke på at kravet om at få børn –
eller kravet om at være voksen på en
bestemt måde – og strukturerede helt
vildt meget, hvordan jeg tænkte.”
I samme periode blev han ramt
af flere tab, som følelsesmæssigt
blev vævet sammen – han mistede
sin kæreste, sin morfar, hans farmor
begyndte at blive dement, og en god
veninde døde af kræft. Samtidig var
der krig syd for Europas grænser, og
mennesker i sorg og krise flygtede op
mod og gennem Europa.
”Jeg kom til at tænke over det med

at sørge over noget i mit private liv,
og det slog mig, hvor svært det er at
føle sorg på vegne af andre end sig
selv. Samtidig med min private sorg
skete der alle de her ting i Europa –
flygtninge, der døde, fordi de forsøgte at komme væk fra krig. Her er
kunsten jo en god måde at undersøge
og lave nogle forbindelser mellem de
små ting, der skete i mit private liv,
og så hvordan det at miste på en eller
anden måde i følge en eller anden
logik burde føre til, at jeg også var i
stand til at føle sorg for alle andre,
der mistede. I poesien kan man forsøge at overskride det personlige tab –
både ved at dele det, men også ved at
prøve at aktivere det på nogle andre
måder. Bruge min egen erfaring med
tab til at vide, at andre også må sørge
over noget.”
Tab aktiverer næstekærlighed
Ud over at et personligt tab kan vise
sig at aktivere næstekærligheden fra
ens nærmeste, mener Caspar Eric, at
der p.t. er et behov for at få aktiveret
næstekærligheden over for dem, som
ikke er vores nærmeste, måske ikke
engang vores naboer.
”Erkendelsen af at andre må
opleve tab, der ligner ens egne, må
føre til erkendelsen af, at der er behov
for næstekærlighed. At overkomme
smerten og komme videre i sit liv har
altid noget med andre mennesker at
gøre. Det personlige tab gør jo, at
man opdager, at man ikke bare er sig
selv, og at man ikke altid kan komme
videre uden andres hjælp.”
”Jeg har også erfaringen med, at
velfærdsstaten er en systematiserende
form for næstekærlighed, der kan
være god, og ud af den erkendelsen
må der også komme en empati over
for de mennesker, der slet ikke har
rettigheder i en velfærdsstat, eller
mennesker, som slet ikke lever i en
velfærdsstat. Men som dybest set,

som menneske, må have de samme
rettigheder for at få den samme form
for hjælp. Også på tværs af landegrænser. Vi bruger ikke en medfølende retorik om flygtninge, om at det jo
ikke er folks egen skyld, hvilket land
de er født i.”
Maya-kalenderen
”Alt hvad du ejer” udkommer den
17. august 2018. Han beskriver den
selv som en digt-roman, og den har
en meget roligere tone end hans foregående værker.
”Den er skrevet i 2. person ental,
fordi at skrive fra ”du’et” er mere
etisk, og det er en mere åben plads at
skrive fra end fra et ”jeg”. Bogen har
et forløb, og den er bygget op på samme måde som den mytiske Maja-kalender, hvor der er 13x20 dage, derfor er der også 13x20 tekster i bogen.
Det svarer til antallet af dage fra det
første hjerteslag, til barnet er født. I
Maya-kalenderen strukturerede man
tiden efter, hvor lang tid det tager at
lave et barn, fra man kan mærke det
første hjerteslag.”
Caspar Eric kommer og holder foredrag og
læser op af ”Alt hvad du ejer” tirsdag den
18. september kl. 19.30-21.30 i sognegården. Der er gratis adgang.
Caspar Eric er født i 1987, magister i litteraturvidenskab fra
Københavns Universitet.
Debuterede i 2014 med poesiudgivelsen ”7/11”, som han fik debutantprisen Bodil og Jørgen Munch
Christensens Kulturlegat for.
I 2015 udkom langdigtet ”Nike”,
som han blandt andet vandt Michael Strunge-Prisen for. I 2017
kom forfatterens tredje digtsamling, ”Avatar”, og den 17. august
udkommer ”Alt hvad du ejer”.
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Høstbord
Af Sussie Thyra Simonsen

Lige nu bugner naturen med gode grøntsager. Det er høsttid og alt, det vi såede, er blevet plukkemodent. Nu
kan vi taknemmeligt tage imod overfloden og sætte farverige og næringsfyldte retter på bordet.

Høstsalat

Bær med marengslåg

Til 2 personer

Til 2 personer

Grøn salat i passende mængde
150 g friskbælgede ærter eller bønner
150 g letristede svampe
krydderurter efter valg
stegte Hokaidobåde
Rør dressing sammen af:
2 spsk olivenolie
1 spsk citronsaft
1 tsk sennep
1 tsk flydende honning
1 fed hvidløg (evt.)
lidt salt
Salaten skylles og skæres ud i mindre stykker.
Svampene renses og skæres i skiver og ristes på en
varm pande i lidt olie. Kværn lidt peber over. Skær
både af Hokaidogræskar og steg møre i lidt olie på
panden. Drys salt over.
Anret det hele i to portioner og hæld dressing over.

300 g jordbær
150 g blandede bær
1 tsk vaniliepulver (ikke vaniliesukker)
fintrevet skal af en halv citron
Marengs:
80 g rørsukker
2 spsk vand
60 g pasteuriserede æggehvider
Skyl bærene og kog jordbærene med vaniliepulver og
citronskal i fem minutter. Tilsæt de andre bær og kog
op. Tag gryden af varmen og lad det køle af.
Marengs: Bring sukker og vand i kog over medium
varme i en gryde til det er 120 grader varmt. Imens
pisker du æggehviderne. Når sukkerlagen er varm,
hælder du den i en tynd stråle i æggehviderne, mens
du pisker. Pisk 5-7 minutter til massen er kold, stiv og
blank. Anret bærgrød og evt friske bær og top med
marengs. Brænd marengsen let med brænder, eller
giv den kort tid (ca. et minut) under grill i ovnen.
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