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Bibelsk sjælesorg
Synne Garff har i årevis
rejst på kanten af krig
og katastrofer og fortæller, hvordan Biblen kan
være med til at heale
traumer.
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Sognerejse
Tag med til Sorrento
i foråret, hvor vi skal
bo på kloster, besøge
Amalfikysten, nyde
områdets specialiteter
og naturen.

Det sker
Kalender med arrangementer og gudstjenester
over julen. ”De 9 læsninger” eller en julekoncert kan hurtigt sætte den
rette julestemning.
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Bagsidens
madopskrift
Prøv den italienske
konfektkage Panforte.
Vi har lavet en glutenfri
version med chokolade
og appelsin.

Jul i Suppekøkkenet
Suppekøkkenet ved
Lyngby Lokal St. serverer suppe for udsatte hele
året. Op til jul er menuen dog mere solid. Alle
udsatte kan deltage.
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Knud Romers kamp
Interview med forfatter
og debatør Knud Romer
om hans forfatterskab og
kampen om at udkomme
på det anerkendte tyske
forlag Insel Verlag.

Julens historie
Julens traditioner er et
sammensurium af kristne, hedenske og kommercielle interesser. Coca
Cola har bestemt farven
på julemandens klæder.

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.
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PRÆSTETANKER
Af sognepræst Mette Enevold

Tag en ret med
’Tag en ret med’ var en sætning, der
blev gentaget flere gange sammen
med støn og prust fra en gruppe
forældre i min omgangskreds, da en
samtale opstod omkring ekstra pres
og præstation i familierne ved bl.a.
juleafslutninger i skole og ved fritidsaktiviteter. Ud over at få praktikken
til at gå op for både børn og forældre
stønnede forældrene over den ekstra
lille vigtige sætning, som plejer at
blive tilføjet arrangementet: …..’tag
en ret med til den fælles buffet’.
Forældrene sagde, at der ikke
var flertal for, at man bare bestilte
pizza’er til alle for at lette familierne.
Ej heller var det særlig velset, at man
købte sig til sin ret, for der var altid
nogen, der stillede op med det hele
hjemmelavet.
Arrangementerne er taget til i
styrke hele året, men særligt i decembermåned vil man gerne holde
julearrangement i både børnehaven,
klassen, SFO’en, klubben, sportsklubben m.fl. og ligeledes privat, og hvis
’tag en ret med’ bliver brugt de fleste
steder, så er det klart, at man kan
føle sig ekstra presset. Præstations- og

perfektionskulturen sætter også sit
præg her, hvor vi forældre presser
hinanden, og det forplanter sig jo
også til vores børn og unge. Et højt
aktivitetsniveau og perfektionsniveau
kan tage pusten fra enhver.
I stedet skulle vi hellere sige: ’Bare
tag dig selv og familien med’ – det
er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi
er sammen, ikke alt det, vi hver især
præsterer.
At give slip på at skulle præstere
Julens budskab handler netop om
det modsatte af præstationskulturen.
Julen handler om, at Gud gerne vil
komme os små sårbare mennesker
helt nær med håb, lys og kærlighed.
Og hvordan når han os bedst, når vi
ofte er så forhippede på at vise, hvor
meget vi selv kan? Jo, han kom os helt
nær ind i vores menneskeliv, som vi
kender det, ved at lade sin søn føde
som et lille sårbart menneskebarn
uden store præstationer, uden stor
hyldest og velkomst, uden magt og
stor styrke. Som det lille sårbare menneskebarn, du og jeg selv er.
Helt ind i det liv, vi lever med hin-

anden, blev han født for at vise os, at
lige her er der noget, der er vigtigere end alt det, vi selv kan præstere,
magte og perfektionere, og det er:
du og vi alle er allerede elsket med
Guds kærlighed som det lille sårbare
menneske, vi hver især er, førend vi
skal og kan præstere noget som helst.
Det kan du hvile i, leve af og bringe
videre til dine kære – også til dine
børn og unge mennesker – til din
næste og sågar til din fjende.
Førend du går i gang med opgaven
’tag en ret med’ til næste arrangement, så ’tag først dig selv og din
familie med’ i kirke og lad dig varme
og få mod af julens glædelige budskab: Du er ikke alene med alle dine
præstationer. Før alt andet er du
indhentet af Guds kærlighed og kan
trygt leve dit liv med den som grundlag. I kirken kan du være uden at
skulle gøre alt muligt først…..bagefter
kan du så gå hjem og sortere i, hvad
der er vigtigst at bruge kræfterne på.
Glædelig julefejring i december!
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Knud Romers kamp
Af Sussie Thyra Simonsen

“Nykøbing Falster er en by, som
er så lille, at den begynder med
at holde op. Hvis du er inde, kan
du ikke komme ud - og hvis du
er udenfor, kan du ikke komme
ind. Her blev jeg født, og det er
det tætteste, jeg kunne komme
på ikke at findes,” citat fra Knud
Romers debutroman “Den som
blinker er bange for døden”
I dag ved de fleste danskere, at Knud
Romer findes, og hans debut som
forfatter om opvæksten i Nykøbing
Falster blev kaldt et granatchok af en
roman og vandt flere priser, blandt
andet “De Gyldne Laurbær”. Men
vejen til laurbærerne var lang og brolagt med misbrug, nedture og omveje.
Knud Romer har altid villet være
forfatter. Han voksede op som enebarn af en tysk mor og en dansk far.
Barndommen i 60’erne forsvandt ind
i bøgernes univers. I perioder boede
han hos sin mormor i Frankfurt, som
havde et vægstort bogskab fyldt med
1800 tallets store tyske romantikere.
“Jeg var ligesom spærret inde i
1800 tallet dér hos min mormor, hvor
jeg gik og kedede mig med våbenskjold på jakken og vandkæmmet hår,
og jeg gik ind i det bogskab og kom
aldrig ud af det igen. Jeg blev fuldstændig fortryllet af den tyske romantik,” fortæller Knud Romer.
Hjemme på Falster var der en
antikvar på hvert et gadehjørne, som
han ofte frekventerede.
“Jeg læste og læste og lå der med
hovedet i hånden, mens tjørnehækken voksede op rundt om den evige
eftermiddag.”
Drømmen om Insel
Lige rundt om hjørnet fra mormorens lejlighed i Frankfurt lå det tyske
forlag Insel Verlag.
”Det er Gudernes forlag. Det er
det fineste forlag i Tyskland (har b.la.
udgivet Rilke, Hofmannsthal, Walter
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Benjamin). Som barn svor jeg ved
alt, hvad der var helligt og Brødrene
Grim, at der skulle jeg udkomme. Det
var målet med mit liv. KUN det, og
intet andet,” fortæller Knud Romer.
“Hvad jeg ikke vidste var, at jeg
havde drømt en umulig drøm,” siger
han. Fordi ingen nulevende dansker
havde fået udgivet noget hos Insel
Verlag. De har udgivet afdøde forfattere som H. C. Andersen og Herman
Bang.
Tysk romantiker på stoffer
De næste 30-35 år kæmpede han
for at opnå den umulige drøm. Han
studerede litteraturvidenskab i 17 år
og gik rundt i København til kammerkoncerter og levede på Det Kgl.
Bibliotek.
”Jeg blev sådan en Panerotisk
naturmystiker og skrev sonetter og
elegier, levede i 1800 tallet og mistede fuldstændig forbindelse med
arbejdsmarkedet. Jeg var fuldstændig
irelevant.”
Han gik i højkravet skjorte og med
kjoleskørt på jakken og skrev rimet
lyrik blandt 80’ernes knækprosa om
sex, fremmedgørelse og atombomber.
Ingen ville udgive hans smukke lyrik.
Han endte i et voldsomt stof- og
alkoholmisbrug og fik en stofpsykose.
“Min stakkels far betalte og opretholdt min tilværelse. Det vil sige,
min skyld blev også større. Mens alle
andre var til julefrokoster, sad jeg
derhjemme – at være til julefrokoster
blev for mig det samme som at være
eller ikke at være. Så fandt jeg andre
fællesskaber og blev den største gatecracher i det københavnske natteliv.”
Han skrev artikler om forhudsrestaurering, loppecirkus kulturhistorie,
bandeord og andre culturel studies,
men ingen ville udgive dem.
En af livets omveje
Da han blev ansat på et reklamebureau via en ven, kom han endelig

med til julefrokoster. I reklamebranchen lærte han alt det, han ikke
havde lært i den akademiske verden:
at afslutte en opgave, at tænke på
modtageren og ikke mindst at opgaverne skulle løses NU. Her ender han
som kreativ direktør, han kommer
med i Lars Von Triers “Idioterne”,
og tænker: “Det er som om, Fanden
giver mig alt,undtagen det eneste jeg
vil: at udkomme på Insel Verlag”.
“Jeg henter ind for en halv milliard
i omsætning om året, får et misbrug
af kokain og vodka og går rundt i
lyseblåt polyester og verdens dyreste
sko og ender i en klinisk depression.
Fordi det giver jo ikke mening for
mig. Alt det forbrug. Jeg ville jo skrive
poesi og udkomme på Insel Verlag.
Jeg ville være digter, og jeg var kommet ud på en omvej, som bragte mig
længere og længere væk fra målet.
Efter fire år er min lejlighed en stor
svinesti. Duerne havde bygget rede
i køkkenet, alle opgangens skadedyr
kom fra min lejlighed. Jeg havde
ikke ryddet op i fire år på grund af
klinisk depression. Min lejlighed så
ud, som når man bryder ind hos en
psykisk syg - skrald, flasker, beskidte
underbukser, overalt. Der blev jeg så
opsagt,” siger han.
Derouten fik ham til at skrive en
meget udleverende artikel (den første
artikel han fik udgivet) om reklamebranchen, og han blev derved fyret
og alle døre i København smækkede.
Her på bunden som arbejdsløs, hjemløs og alkohololiseret mødte han sin
kone på en vinbar, og det begyndte at
gå fremad igen.
”Mit største gatecrash”
“Så døde min mor og med hende
min drøm om at udkomme på Insel
Verlag. Men så trak jeg ligesom
mit sidste es ud af ærmet og skrev
“Der blindsel hat angst vor dem
tod” - “Den som blinker er bange
for døden”. Det tog mig to år, og jeg

Knud Romer kommer og holder foredrag om sit forfatterskab i sognegården onsdag 12. februar kl. 19.00 Foto: Thomas A.

græd hver sætning. Det var ligesom
sådan en sølvkugle, jeg havde slebet i
mit hjerte hele mit liv. Så fattede jeg
modet, satte den i pistolen og sigtede
mod Insel Verlag og trykkede af. Den
udkom først på dansk på et lille feministisk forlag og begyndte at sælge
mere og mere. Men jeg havde opgivet
håbet om, at Insel tog den. Hvad jeg
ikke ved er, at bogen efter nu to år er
nået gennem fire lektører på Insel,
og endelig blev modtaget. Tillykke
Romer. Du er den første levende dansker, der udkommer på Insel Verlag.
Og så stod min stjerne på himlen.”
35 år efter han som barn stod i
Frankfurt og pressede næsen mod
facadevinduet hos Insel og lavede en
pagt med sig selv om, at det var her
hans livsformål lå, udkom han så på
Gudernes forlag.
”På Insel følger de mig ned i kælderen til en kæmpe bankboks, hvor
alle deres udgivelser står. Så kommer
de med en fyldepen, og du får lov til

at sætte din signeret bog op på reolen
som den seneste. Og det er mit største
gatecrash,” siger han.
Men netop er livsformålet gået
i opfyldelse før det næste problem
melder sig:
“Jeg troede, at nu var jeg endelig
kommet ind i bankboksen, men det
sidste, de siger, er, at bare fordi Deres
første bog er udkommet her, betyder
det ikke automatisk, at Deres anden
bog også gør. Og så var jeg spærret
inde i bankboksen.”
Han havde ikke regnet med at
skulle skrive roman nummer to.
Det tog ham ni år at lirke sig ud af
bankboksen og udkomme med ”Kort
over Paradis”, som på sin vis er en
fortsættelse af ”Den som blinker er
bange for døden” og kun kan udkomme på Insel – den handler om
kampen om at udkomme på forlaget.
Tre år skrev han på romanen hver
nat ved køkkenbordet med papvin og
marihuanna inden for rækkevidde,

når det daglige arbejde og pligter var
overstået.
”Jeg skulle skrive 500 sider, der var
gode nok til at udkomme på Insel.
Det var vanvittigt. Det kostede mig
mit ægteskab, mit liv og mit syn,”
fortæller han.
Det kostede ham også en tur på
psykiatrisk hospital, og det var her
han holdt pressemøde ved udgivelsen.
I dag har han grøn stær, er blevet
blind på det ene øje og ved ikke,
hvornår han bliver blind på det
andet.
”Og dermed er drømmen om at bo
på landet og skrive poesi død,” siger
han, for uden mulighed for at køre
bil, finder han det umuligt at bo på
landet. I dag bor han i København.
Nu skriver han på en novellesamling ”Den svenske konges hemmelige
marmeladeopskrift”, som går meget
hurtigt og let sammenlignet med de
to foregående bøger.
”Kampen er forbi,” slutter han.
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Julens historie
Kristne har fejret Jesus’ fødsel
ved vintersolhverv siden 300-tallet, hvor julen overtog solhvervsfesten både i Romerriget
og resten af Europa. Siden har
traditionerne omkring fejringen
i julen ændret sig mange gange
og kommer sikkert til at ændre
sig mange gange endnu
Det er svært at komme i tanke om
en årlig fest, som betyder mere for
danskerne, end julen gør.
Også vikingerne festede på denne
tid af året, men for dem var det en
solhvervs- og nytårsfest. De kaldte det
yule, deraf ordet ”jul”. For vikingerne var juledag årets første dag, og det
var det også for kristne frem til 1575,
hvor man ved en kalenderreform i
stedet lagde årets første dag på den 1.
januar. I de katolske lande begyndte
året juledag helt frem til 1622, hvor
de også tilsluttede sig ”den nye”
kalender.
Hviletid
Fra midten af 1500-tallet til midten
af 1700-tallet løb julen fra den 21.
december og tre uger frem, og man
gjorde som naturen - gik i hi. Julen
var en periode som stod i fredens og
roens tegn, og man måtte kun udføre
det allermest nødvendige arbejde i
den periode.
I dag starter juletiden 1. søndag
i advent, og man kan ikke sige, at
julen er præget af fred og ro, for vi
skal opfylde så mange pligter i form
af socialt samvær, indkøb af gaver
og madlavning – vi har bevæget os
meget langt væk fra kun at gøre det
allermest nødvendige i juledagene.
Juleaften i kirken er nyt
Først i 1992 blev den 24. december
officiel gudstjenestedag i Danmark.
Da fik folkekirken en ny alterbog,
som indeholder ritualer for juleaftens6

gudstjeneste. Det nye officielle ritual
var resultatet af et folkeligt ønske, der
bredte sig siden starten af 1900-tallet, hvor man for alvor begyndte at
gå i kirke juleaften. Indtil midten
af 1800-tallet var juleaften ikke en
kirkelig familiefest, som det er i dag.
Det var fortællingen om Peters Jul af
Johan Krohn, der gjorde højtiden til
en folkelig familiefest. Bogen blev udgivet i 1866 og fortæller, hvordan der
blev holdt jul i det bedre borgerskab.
Coca-Cola og julemanden
I dag er den jul, vi kender et sammensurium af kristne, hedenske og
kommercielle påvirkninger.
Julemanden i sin røde kappe med
hvide kanter er et af de stærkeste
symboler på julen. Men julemanden
har ikke altid været stor og venligtudseende og klædt i rødt og hvidt. Den
udgave af ham blev først cementeret
omkring 1930, da Coca-Cola satsede
et kæmpe beløb på markedsføring af
en stor smilende rødkindede julemand med en Coca- cola i hånden
iført virksomhedens farver rød og
hvid. Indtil da var julemanden oftets
klædt i kappe i mørke naturfarver
som grønlig, brun eller lignende.
De mange kalendergaver, adventsgaver og overfloden af julegaver er
selvsagt også et kommercielt påhit
og et udtryk for, at vi bliver rigere og
rigere. Julegaven som tradition kan
spores helt tilbage til Romerrigets
solhvervsfest, hvor man gav hinanden små gaver, og da den kristne jul
overtog solhvervsfesterne, forbandt
man julegaven med de gaver, som de
hellige tre konger kom med til Jesus.
Indpakning af julegaven afspejler
nutidens overflod. For et par hundrede år siden ville det være svært at
forestille sig alt den trykte gavepapir
og farvede gavebånd, som bliver
brugt en enkelt gang og derefter
smidt ud.
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Koncert
Torsdag 21. november kl. 19.30
i Geels kirkesal.

Kirkesangerne Victoria Omberg og Casper
Rosenkilde og kirkesanger og violinist Torkil
Skall Jensen vil i selskab med organist Aleksander Krejniuk fremføre et varieret program
bestående dels af musik opført i kirken ved
forskellige lejligheder i løbet af året samt stykker, som ensemblet vil fortolke for første gang.
Musikken vil både være rytmisk, klassisk,
solistisk, korisk, kendt og mindre kendt.
Gratis adgang.

Julemarked
Lørdag 30. november kl. 11-15
i sognegården
Traditionelt julemarked med salg af juledekorationer
og gran, gårdbutik, tombola og aktiviteter for børn. Julemanden læser juleeventyr i kirken, man kan dekorere
honninghjerter, lave juledekorationer, insekthotel og
fuglekogler. Altsammen til hyggelig julemusik.
Der er salg af sandwich, kage, gløgg og æbleskiver.
Hvis du har lyst til at donere gran, som bliver solgt på
julemarkedet eller brugt til juledekorationerne, takker
vi for hver en gren, som kan lægges i kurven til formålet i Lundtofte Kirke. Alt overskud fra julemarkedet
går til Menighedsplejens arbejde samt Folkekirkens
Nødhjælp.

Juleudflugt til Malmø
Tirsdag 10. december kl. 9-17
Afgang fra Lundtofte Kirke
Vi mødes foran kirken kl. 8.45 og kører i
bus til Malmø, som er pyntet op til jul, og
hvor man på de traditionelle julemarkeder
i midtbyen kan finde gode julegaver blandt
andet kunsthåndværk og juledelikatesser. Vi
spiser frokost sammen i Malmø og slutter
dagen med juleandagt efterfulgt af gløgg og
æbleskiver i Lundtofte Kirke. Arrangementet
forventes afsluttet ca. kl. 17. Deltagerpris er
350 kr. Husk, at medbringe pas eller billed id.
Tilmelding skal ske senest 1.12. på kirkekontoret og er først endelig ved betaling, som kan
ske på kontoret eller via mobilpay 52 330.

Filmaften - Herrens veje
Tirsdag 12. november kl. 19.00
i sognegården
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
Sidste Filmaften med Mette Enevold
Sognepræst Mette Enevold har valgt
at søge nye udfordringer og har fået
ansættelse i Sthens Pastorat i Helsingør Stift. Hun vil denne aften benytte
lejligheden til at sige farvel til de
mange, som har fulgt filmaftnerne.
Babysalmesang - Drop In
Hver onsdag kl. 10.00-11.00
i Geels Kirkesal
For alle babyer og nybagte mødre og
fædre. Tilmelding ikke nødvendig.

Demensaften
Tirsdag 19. november og
17. december kl. 17.30
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.
Afsked med Mette Enevold
Sognepræst Mette Enevold stopper
efter 19 år som præst i Lundtofte
Sogn, da hun har fået ansættelse i
Sthens Pastorat i Helsingør Stift.
Inden Sognebladet går i trykken,
kender vi ikke den præcise dato og
derfor heller ikke tidspunktet for
afskedsreception med Mette.
Hold øje med vores hjemmeside og
facebook, hvor vi offentliggør disse
datoer, så snart vi kender dem.
Vi har haft stor glæde af Mette
Enevold som præst i sognet og ønsker
hende alt mulig held og lykke i sin
nye ansættelse.

Grundtvigsk kunst
Onsdag 27. november kl. 14.00
Onsdagstræf i sognegården
Kirkerummet i Immanuelskirken på
Frederiksberg er fyldt med dekorationer. Sådan er det med mange af
de kirker, der blev bygget omkring år
1900, men Immanuelskirken er særlig, fordi kirkekunsten her symboliserer N.F.S. Grundtvigs kristendomsforståelse. Kirkens praktikant Rasmus
Jensen fortæller og viser billeder. Han
har netop skrevet speciale om Immanuelskirken. 20 kr. for kaffe og kage.
Nyhedsbrev
Vil du være opdateret på vores kulturelle arrangementer? Tilmeld dig det
elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden. Det udkommer én gang om
måneden, og vi spammer aldrig.

JULENS KONCERTER

Sokkelund Sangkor
Søndag 1. december kl. 15.00
i Lundtofte Kirke
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Sokkelund Sangkor dirigeres
af Morten Schuldt. De opfører
julekoncerten ”Jul i Sokkelund”
i samarbejde med Utrilla Gudiksen på fløjte og piccolo, Henrik
Goldschmidt på obo og engelskhorn samt Kirsten Thomsen på
fagot. Der bliver skruet op for
julestemningen med traditionelle
julesange og danske salmer, og
der bliver jazzet over julens klassikere. Gratis entré.

Virumkoret
Onsdag 4. december kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Koret akkompagneres af kirkens
orgel. Gratis entré.
Cantabokoret
Onsdag 11. december kl. 19.30
i Geels Kirkesal
Cantabo koret sætter julestemningen
med traditionelle julesalmer og
Christmas Carols. Gratis entré.

KONTAKT

Julehjælpe
Ansøgningsfrist 2. december
til kirkekontoret

LUNDTOFTE KIRKEKONTOR
Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Kgs. Lyngby
Man.-fre. kl. 9-13, tors. kl. 15-17
Mail: lundtofte.sogn@km.dk
KONTAKT/KORDEGN
Ulla Juul Stummann
Tlf: 45 87 92 48

Ansøgningsskema findes på kirkens
hjemmeside eller kan hentes på
kirkekontoret.

KIRKEGÅRDSKONTOR
Benedikte Maria Scheef
Kirkegårdsleder
Tlf: 45 20 01 22
Mail: kirkegaard@lundtofte-kirke.dk

Julehygge - onsdagstræf
Onsdag 11. december kl. 14.00
i sognegården

Juleeventyr

Vi julehygger med historiefortælling,
pakkeleg og kaffe og kage. Medbring
en pakke til pakkelegen og 20 kr. til
kaffe/te og kage.

Skuespiller Bodil Jørgensen læser
op af den svenske forfatter Selma
Lagerlöfs juleeventyr. Selma Lagerlöf
modtog som den første kvindelige
forfatter 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.

Onsdag 18. december kl. 16.00
i Lundtofte Kirke

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
Sussie Thyra Simonsen
(Kirke- og kommunikationsmedarbejder)
Tlf: 45 20 01 21 · mail: susi@km.dk

Luciagudstjeneste

Onsdag 11. december kl. 19.00
i Lundtofte Kirke
De grønne pigespejdere går Luciaoptog i Lundtofte Kirke. De synger
skønne julesange akkompagneret af
fløjtenist. Læsninger og en kortere
prædiken ved Julie Rebel og julesalmer. Der bydes på gløgg og julebag i
våbenhuset efter gudstjenesten.

9 læsninger
Torsdag 19. december kl. 19.00
i Lundtofte Kirke
Musikgudstjeneste ved sognepræst
Julie Rebel og Christine Beck samt
kirkens organist og kor.
De 9 læsninger er en gudstjenesteform, der kommer fra England, som
mange danske kirker har taget til sig.
De starter ved Skabelsen og fortsætter gennem Det gamle Testamente
frem til Jesu fødsel, og hvad der siges
om ham i Det ny Testamente.

KIRKETJENERE
Lundtofte Sognegård
Anne Marie Pock-Steen
Brian Knudsen
Jon Stahn
Leila Vaganian
Tlf: 45 20 01 23 / 45 20 01 24
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
ORGANISTER
Line Reinvang
Tlf: 2683 8873
mail: line.reinvang@gmail.com
Aleksander Krejniuk
Tlf: 3162 7120 mail: krejniuk@gmail.com
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

Søndag 3. november kl. 10.30
Alle Helgens Dag
Lundtofte Kirke, CB
alle præster deltager
Geels Kirkesal, ingen tjeneste
Søndag 10. november kl.10.30
21. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, CB
Brunch og konfirmanddeltagelse
Søndag 17. november kl. 10.30
22. s. e. t.
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM
Konfirmanddeltagelse
Søndag 24. november kl.10.30
S.s. i kirkeåret
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, JBC

Søndag 1. december kl. 10.30
1. s. i advent
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, JR
Søndag 8. december kl. 10.30
2. s. i advent
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, ME
Onsdag 11. december kl. 19.00
Luciagudstjeneste
Lundtofte Kirke, JR
Søndag 15. december kl. 10.30
3. s. i advent
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, PBM
Brunch og konfirmanddeltagelse
Torsdag 19. december kl. 19.00
9 læsninger, musikgudstjeneste
Lundtofte Kirke, JR og CB
Søndag 22. december kl. 10.30
4. s. i advent
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, JR

Tirsdag 24. december
JULEAFTEN
Lundtofte Kirke:
kl.11.00 ved JR
(Børnegudstjeneste)
kl.12.30 ved PBM
kl.14.00 ved ME
kl. 15:30 ved JR
kl. 23:30 ved CB
Geels Kirkesal:
kl. 16.00 ved JBC

Onsdag 25. december kl. 10.30
Juledag
Lundtofte Kirke, JR
Torsdag 26. december kl. 10.30
2. juledag
Lundtofte Kirke, PBM
Søndag 29. december kl. 10.30
Julesøndag
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, ingen tjeneste mellem
jul og nytår.

Plejehjemsgudstjenester ved CB - alle er velkomne
Områdecenter Bredebo
Bredebovej 1
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 20. november kl. 14.00
Onsdag 18. december kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 6. november kl. 14.00
Onsdag 4. december kl. 14.00
Fredag 20. december kl. 14.00

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

Jul med Suppekøkkenet
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Ved Lyngby Lokalstation ligger et suppekøkken,
som er indrettet i den gamle stationsbygning.
Her sørger medarbejder Signe Andreassen,
daglig leder Kurt Rasmussen og cirka 30 frivillige for suppe til mennesker, der har brug
for et sted, hvor de finder fællesskab, varme og
imødekommenhed. Alt imens toget indimellem
fløjter og henter eller bringer folk til stationen.
”Her kommer mange forskellige slags mennesker, men
flere har problemer med psykisk sårbarhed, misbrug,
hjemløshed eller ensomhed. Mange kommer jævnligt, og
på den måde opstår der et netværk brugerne imellem,”
fortæller Signe Andreassen.
Kongens Lyngby Provsti står bag initiativet og økonomien. Kirkens Korshær står for organiseringen. Suppekøkkenet drives af fondsmidler, som styres af provst Eigil Saxe.
Nogle gange bliver der doneret mad eller ting til stedet.
”En gang imellem får vi madrester fra lokale virksomheder, hvis de har mad i overskud, som ikke har været
ude af køkkenet,” siger Signe og nikker hen mod to store
plastikbeholdere med lækre sandwicher.
Stedet uddeler også vintertøj her i de kolde måneder, så
hvis du har noget godt og varmt vintertøj tilovers, bliver
de glade, hvis du kommer forbi og afleverer det i åbningstiden. Man tager ikke imod tøj, som stilles udenfor.
Suppekøkkenet er på omkring 20 kvadratmeter med
små hyggelige caféborde og med siddepladser til 18 gæster. I gennemsnit kommer der 18 brugere og spiser suppe, drikker kaffe og the og får en sludder med de frivillige
eller Signe og ikke mindst hinanden. Det koster 5 kroner
for suppe, mens kaffe og the er gratis.
Jul i sognegården i Lyngby Kirke
Det kan være lidt trængt at holde jul i den gamle stationsbygning, hvor Suppekøkkenet holder til. Jul og nytårsfest
bliver derfor holdt i sognegården i Lyngby Kirke, som
ligger tæt på.
Sidste år holdt de også jul i sognegården, og der kom
omkring 30 mennesker. Der var traditionel julemad med
Suppekøkkenet holder både jul og nytår for brugerne
og andre interesserede. Jul holdes den 24.12, nytår den
31.12 – begge dage kl. 12-15 i Lyngby Kirkes sognegård. Hvis du vil holde jul med Suppekøkkenet, skal du
tilmelde dig ved at henvende dig i Suppekøkkenet. Det
koster 5 kroner at være med.
Suppekøkkenets adresse er Toftebæksvej 22, og der er
åbent tirsdag, torsdag og søndag kl. 17-20.

Signe Andreassen har været med siden opstarten af Suppekøkkenet i 2015, først som
frivillig siden som lønnet ansat sammen med eneste anden lønnede ansatte; daglig
leder pensioneret politimand Kurt Rasmussen.

and og flæskesteg og risalamande leveret fra en lokal restaurant og efterfølgende hygge ved juletræet med pakker.
”Sådan bliver det også i år. Og til nytårsfesten bliver der
også serveret traditionel dansk mad,” lover Signe.
Brugerne kommer fra hele Kongens Lyngby, Lundtofte
og Virum, både i hverdagen og til jul.
Landsindsamling
Kirkens Korshær har landsindsamling søndag den 17. november. Suppekøkkenet åbner klokken 10, hvor man serverer morgenmad og uddeler indsamlingsbøsser. Kirkens
Korshærs årlige landsdækkende indsamling sætter fokus
på de udsatte i Danmark, og pengene går til de mange
herberger, varmestuer og andet socialt arbejde rundt i
27 byer i Danmark – blandt andet til Suppekøkkenet ved
Lyngby Lokalstation.
Indsamlingen slutter klokken 15 med varm suppe, når
du afleverer indsamlingsbøssen igen.
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Traumehealing
Ordet traume kommer af det græske
trauma og betyder sår. I gennemsnit er
hvert syvende menneske på verdensplan
traumatiseret, i nogle lande er det mere
end hvert andet. Man kan blive sekundært
traumatiseret ved blot at lytte til andres
genfortælling af traumatiske oplevelser.

FOTO: ADAM GARFF
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og Biblen
Af Sussie Thyra Simonsen

Synne Garff er international chef
for Bibelselskabet og har rejst på
kanten af krig, katastrofer, religiøs
fanatisme og livstruende sygdomme
i en årrække. Hun har mødt nogle
af de millioner af mennesker, som er
traumatiseret af voldsomme oplevelser som tortur, voldtægt, børnekrigere
– mennesker som har lidt svære tab
eller har forfærdelige ting på samvittigheden. Hvordan kommer disse
mennesker videre, får et frugtbart liv
igen og bevarer troen på alt det, som
giver glæde i livet?
Hendes erfaring er, at troen midt
i håbløsheden kan være en kilde til
livsmod og styrke. At fortællingerne i
Bibelen kan give trøst og livsmod.
”Bibelens fortællinger kan være som
et spejl, der inspirerer traumatiserede mennesker og får livet til at spire
og gro igen. Ikke mindst metoden
bibelsk sjælesorg har vist mig, at der
er en vej ud af lidelserne,” fortæller
hun.
Bibelsk sjælesorg er en metode,
der bevæger sig mellem teologi og
psykologi, og bruges ofte i en form
for gruppeterapi, fordi gruppen kan
noget særligt. Man løfter hinanden i
et skæbnefællesskab.
Hvad er det Bibelens fortællinger
kan, når de kombineres med psykologi og drøftes i grupper?
”Bibelens fortællinger, troen på
Jesus Kristus, hans liv, død og opstandelse, kan få mennesker til at genvinde livsmodet. Det er for eksempel
troen på, at døden ikke får det sidste
ord, at mine kære er i Guds hænder,
og at jeg skal se dem igen, der trøster.
Ved det håb rejser nogle mennesker
sig,” fortæller Synne Garff.
Om vigtigheden af at få sat ord
på de rædsomme oplevelser fortæller

hun:
”Fortrængning af traumer kan bestemt være en udmærket overlevelsesmekanisme – det så man for eksempel efter holocaust. Men for mange
holder den strategi ikke i længden.
Nogle vil udvikle psykosomatiske lidelser, mens andre pludselig vil bryde
helt sammen. Når man begynder at
tale om voldsomme tab, skal man
gerne kunne komme i sorggruppen
i en periode, mens man bearbejder
tabet. Det vil ofte være en livslang
proces, der også kan kræve medicinsk
behandling. Bibelsk sjælesorg og troen på Jesus Kristus kan være med til
at bryde et mønster, så man bevæger
sig fra offer til overlever. Evangeliet
er med til at hjælpe traumatiserede
med at rejse sig, igen og igen. Når det
handler om traumer og svære tab, er
der ikke noget quickfix. Men troen
kan flytte mennesker steder hen, de
ikke havde troet muligt. Så meget ved
vi.”
I sorggruppen undervises også i
sorgens væsen. Hvad sker der med os,
når vi rammes af sorg? Fordi det kan
hjælpe blot at blive bevidst om det.
Sekundære traumer
Hendes egne sekundære traumer var
noget af det, som drev hende til at
forsøge at tage sig af nogle af alle de
ulykkelige skæbner ude i verden.
”Jeg var i Jordan i 2013, da tusindvis af syriske flygtninge krydsede
grænserne på grund af krigen. De kaotiske og rædselsvækkende forhold rystede mig. Fra morgen til aften fortalte mennesker på flugt mig om deres
tab. Jeg lyttede og anede ikke, hvad
jeg skulle stille op med min afmagt,
da jeg kom tilbage til Danmark. Jeg
havde svært ved at sove; de ulykkelige

skæbner og de mange stærke sanseindtryk kørte rundt i hovedet på mig.
Først da fandt jeg ud af, at man kan
blive sekundært traumatiseret ved at
lytte til traumatiserede menneskers
historier. Det er derfor vi instinktivt
lukker ørerne. Vi kan ikke rumme
det. Men det bliver vi nødt til.
Det er en etisk fordring at lytte til
martrede mennesker. Som Dietrich
Bonhoeffer skrev i ”Et liv i fælleskab”
fra 1939: ”Ligesom kærligheden til
Gud begynder med, at vi hører hans
ord, på samme måde begynder kærligheden til vores bror ved, at vi lærer
at høre på ham.”
Synne Garff er forfatter til ”Når
Gud bøjer sig”, som er hendes personlige beretning fra besøg i verdens
katastrofeområder og møder med
dybt berørte skæbner.
Synne Garff kommer og holder foredrag
i sognegården onsdag den 29. januar kl.
19.00. Der er gratis adgang.
Bibelsk sjælesorg er en metode,
som er afprøvet af langt over en
million mennesker, og undervisningsmaterialet til metoden findes
på næsten 200 sprog. Programmet
er baseret på arbejdsbogen ”Healing the Wounds of Trauma”.
At hjælpe folk med at reagere på
traumer kræver, at fire områder er
adresseret: overvældelsen, at få sat
ord på, genvinding af værdighed
og evnen til at træffe valg, samt at
vores naturlige trang til fornægtelse modstås. Helbredelsesprocessen begynder, når vi kan nævne
traumet og dets årsager. At sætte
ord på har i sig selv vist sig at være
første trin i hjælpen, så en person
fuldt ud kan mærke sin smerte.
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Ny organist
Kirkens nye organist, Line
Reinvang, overtager pladsen på
orgelbænken efter Peter Vinding
Madsen, som i efteråret gik på
pension efter 44 års tjeneste i
Lundtofte. Line Reinvang fortæller om sig selv:
Jeg har været tilknyttet folkekirken
hele mit liv. Som barn sang jeg i børne og ungdomskor i min lokale kirke,
Herstedvester Kirke i Albertslund.
Senere, da jeg studerede saxofon og
sang på musikkonservatoriet, arbejdede jeg ved siden af mine studier
som kirkesanger og musikskolelærer.
Det var først for 15 år siden, da jeg
blev organist i en meget lille organiststilling ”ved en tilfældighed”, at jeg
forstod, at jeg havde fundet min rette
hylde ved at blive organist.
Organist-stillingerne blev med årene større og mere ansvarsfulde, og det
gjorde organist-uddannelserne også.
I 2017 afsluttede jeg min uddannelse med solistklasse fra Syddansk
Musikkonservatorium, hvor jeg også

Line Reinvang er gift og mor til tre store børn.

har DOKS-uddannelsen fra ( Dansk
Organist og Kantor Samfund).
Nu glæder jeg mig til at slå mig til
ro i Lundtofte og bruge af min brede
musikalske erfaring i samarbejde med
kirkens dygtige personale.
Lundtofte Kirke har igennem mange år været vant til dygtige organister.
Nu er det min tur til at føre stafetten
videre fra Peter. Jeg kommer nok ikke
til at varetage kirkemusikken i kirken
præcis på samme måde, som Peter

har gjort det. Jeg skal finde min egen
vej i Lundtofte Kirke. En vej, jeg gerne vil finde i samarbejde med kirkens
menighed og ansatte, så hvis der er
nogen derude, som læser dette indlæg
og har en mening om musikken i
kirken, så kom gerne og prik mig på
skulderen og giv mig noget modspil
og en snak.
Jeg glæder mig til at lære jer alle at
kende.

I praktik som præst
Rasmus Jensen (f. 1989) er
nyuddannet teolog fra Københavns Universitet. Han har
skrevet speciale om Grundtvig
og grundtvigsk kirkearkitektur,
og han er netop hjemvendt fra
et semester i Berlin, hvor teologistudierne er foregået på tysk.
Rasmus har tidligere arbejdet
som blandt andet efterskolelærer, højskolelærer, kirketjener og
konfirmandunderviser.
Rasmus Jensen fortæller:
Jeg er i efteråret 2019 tilknyttet
Lundtofte Sogn som praktikantpræst.
Det glæder jeg mig over, fordi det
indebærer, at jeg i nogle uger i løbet
af efteråret vil følge Julie Finne Bjør14

klund Rebel i hendes arbejde som
sognepræst. Formålet med praktikken
er, at jeg skal lære, hvordan man arbejder som præst i folkekirken. Jeg er
nyuddannet teolog fra Københavns
Universitet, hvor jeg har skrevet speciale om Grundtvig og grundtvigsk
kirkearkitektur. Jeg er også lige kommet hjem fra et spændende udvekslingsophold på Humboldt Universitet
i Berlin, hvor jeg har fulgt en række
teologiske kurser om blandt andet kirkens rolle i det offentlige rum og om
den historiske udvikling af gudstjenesten. Det hele er foregået på tysk,
og det har været en meget lærerig
oplevelse, som jeg gerne vil fortælle
om til dem, der er nysgerrige. Jeg bor
på Frederiksberg med min hustru,

Du vil møde Rasmus Jensen i sognet i løbet af efteråret
og vinteren, hvor han både prædiker, laver oplæg til
onsdagstræf og udfører andet præstearbejde.

Lone, og glæder mig til at blive en del
af livet i Lundtofte Sogn.

SOGNEREJSE

Sognerejse til Sorrento og Amalfikysten
Af Sussie Thyra Simonsen

Tag med på sognerejse til Sorrento lørdag den 18. april til
lørdag den 25. april 2020
Sorrento er en charmerende ”lille
storby”, som ligger på Sorrentohalvøen i den maleriske Campania-region,
der er nabo til Amalfikysten. Sorrento er en kystby med 17.000 indbyggere. Byen har en græsk fortid, hvilket
kan ses på den gamle bymur, og man
bevæger sig stadig i gader, som blev
anlagt af grækerne. Efter grækerne
kom samnitterne og siden romerne,
som også har sat sit præg på byen.
Mellem Sorrento og Amalfikysten
rejser Monte Lattari-bjergene sig, og
alle byerne på Amalfikysten er bygget
op ad klippeskråninger.
Den dansk-engelsk romantiske
komedie ”Den skaldede frisør” med
Trine Dyrholm og Pierce Brosnan
i hovedrollerne blev optaget i Sorrento. Sorrento og omegn bruges
ofte som filmlocations på grund af
de pittoreske og meget stemningsfulde områder, man finder både i den
gamle bydel og i det omkringliggende
landskab.
Vi skal bo på kloster i udkanten
af byen med udsigt over havet og
Sorrento.

Alsidigt program – plads til ro
På programmet er der udflugter til
øen Capri, der ligger 5 kilometer fra
fastlandet ud for Sorrento, Amalfi,
som er hovedbyen på Amalfikysten
og områdets kulturelle centrum,
Positano, som er jetsettets foretrukne
smukke by på denne kyststrækning,
og bjergbyen Ravello, som er kunstnernes by. Endelig skal vi besøge fortiden
i Herculaneum – byen, der er opkaldt
efter guden Herkules, og som blev
begravet i aske fra vulkanudbrud på
Vesuv. Programmet er foreløbigt.
Langs hele Amalfikysten er man
omgivet af smukke udsigter, og ruten
langs kysten snor sig ind og ud ad
de små byer og op og ned ad bjergskråningerne. Alene en bustur langs
kyststrækningen, som er opført på
UNESCO’s verdenskulturarvsliste, er
en fantastisk oplevelse.
På vores sognerejser er der altid plads til ro og egentid indlagt i
programmet. Ligesom der ikke er
krav om deltagelse i udflugterne. Så
hvis du en dag har lyst til at blive på
klostrets terrasse med en god bog, er
der også mulighed for det.
Hurtig tilmelding til kirkekontoret
tilrådes, da vi har meget få pladser
tilbage.Vi afholder to infomøder om
turen for deltagere inden afrejse.
Prisen er 8500 kroner 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 på
grund af niveauforskelle og en
del trapper.
Sidste frist for tilmelding er
den 5. januar 2020. Tilmelding
er først endelig, når depositum på
5300 kroner er modtaget.
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Chokolade panforte, glutenfri
Det skal du bruge:
400 g nødder (blandede hasselnødder, valnødder
og lidt pistacienødder. Hvis du foretrækker mandler
eller cashew kan de også bruges - mandlerne skal
smuttes)
180 g tørrede figner
100 g tørrede tranebær
120 g tørrede abrikoser (usvovlet)
60 g glutenfri mel (boghvede-, majs- eller rismel)
150 g flydende honning
200 g muscavado rørsukker
50 g kakaopulver
100 g mørk chokolade 80%
1/2 tsk. stødt kanel
1 tsk. friskrevet ingefær
Revet skal af 1-2 økologiske appelsiner (pas på ikke
at få det hvide fra skallen med, da det er bittert)
Lidt stødt muscatnød
Flormelis til pynt

Rist alle nødderne ved 170 grader i ovnen i 10
minutter og nulr den løse skal af, eventuelt i et
viskestykke. Hak figner og abrikoser i små tern og
hak nødderne meget groft. Bland det godt med mel,
krydderier og revet appelsinskal.
Tænd ovnen på 170 grader.
Smelt honning og sukker over vandbad i en lille
gryde og tilsæt kakaopulveret. Når blandingen er nær
kogepunktet, tages den af varmen, og den hakkede
chokolade røres i. Rør til chokoladen er helt smeltet.
Tilsæt honningblandingen til nøddeblandingen, og
rør det godt sammen. Det er tungt og klistret.
Fór et ovnfast fad med bagepapir og kom blandingen
i. Den skal trykkes godt ned i formen.
Bag i cirka 20 minutter. Køl konfektkagen helt af,
før den tages ud af formen. Drys med flormelis og
skær ud i firkantede stykker. Nyd med en kop god te
eller kaffe og eventuelt et glas vino santo.
FOTO: SUSSIE THYRA SIMONSEN

Panforte er en klassisk italiensk
julekonfektkage. Den laves i mange
versioner – her i en glutenfri version
med chokolade.
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