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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 nyhedsbrev via
hjemmesiden.
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Af sognepræst Julie Finne Rebel

Lad julen komme til dig
Knap har sommerens generøse hede
sluppet taget i os, før vi i kirken kaster
blikket mod vores næste store højtid,
julen. Det er mærkeligt, at vi i en institution, hvor vi prædiker nærvær, ro
og eftertanke, altid selv synes at være
på vej et andet sted hen. Det kan
synes meget uevangelisk, men på den
måder tager vi jo i kirken også farve
af det samfund, vi er kirke i, og det
ville være svært, hvis vi ikke planlagde og gjorde os tanker om tiden, der
kommer.
Julen er om noget en af de højtider,
hvor tid og planlægning, traditioner
og værdier kommer op til overfladen
og udfordrer selv den mest standhaftige juleskeptiker. Her griber erindringerne om vores barndoms jul ind
eller erindringerne om, dengang hele
familien stadig var samlet, hvor ingen
var faldet fra, inden opbrud, sorg og
tab. Der er så mange ting, vi synes,
at vi skal nå og gøre, for at julen kan
blive helt, som vi forestiller os den.
Ofte er fejringen af julens egentlige
hovedperson skubbet i baggrunden,
og juleaften- gudstjenesten, hvis man
finder vej dertil, ikke meget andet end
en del af traditionen.
Fortællingen om barnet i Betlehem har heller ikke meget tilfælles
med vores del af verdens overdådige
fejring af jul med mad og gaver for
millioner - det er en fortælling om, at

Gud lod sig føde ind i verden som et
lille ubeskyttet menneske, udleveret til
verdens nåde og barmhjertighed, og
selv i denne ydmyge skikkelse var der
ikke plads til ham og hans forældre,
og de blev drevet på flugt som hjemløse, flygtninge.
Det er en fortælling, som strider
mod det perfekte, vi søger og bombarderes med på nettet og i reklamerne. Der er ingen pynt, ingen lyskæder
og hygge, ingen mad og gaver, før
kongerne kommer med de gaver,
som mildest talt synes som mærkelige
barselsgaver til et fattigt barn i en
krybbe.
Ikke noget vi skal nå
Traditioner og tid er føjet til den forunderlige fortælling og har bevæget
sig langt fra de oprindelige værdier,
som julen gør plads til. En tid til ro,
til eftertanke, til at byde dem, som
der ikke er plads til, ind i varmen,
dele ud af ens overskud, som handler
om mere end at købe dyre gaver til
de børn, som har så meget. Det er en
tid, der vil have os til at lægge mærke
til dem, som sidder alene, mærket af
ensomheden. Den vil have os til at
give ud af vores dyrebare tid, som vi
halser efter at få til at slå til, fordi der
er så meget, vi gerne vil have, så meget, vi skal opleve og have ud af livet,
og det hele skal helst kunne uploades

på instagram.
Julen kommer til os. Den er ikke
noget, vi skal nå. Den har en værdi,
som er uerstattelig, som et menneskeliv, en holdbarhed, som strækker gennem tid og rum, og et budskab, som
står fast, når alt andet synes at være i
opbrud, når tiden synes at galoppere
derudaf. Den er et åndehul, som vi
nok fornemmer, når maden er på
bordet, eller når dansen om træet er
slut, og gaverne er pakket ud, og roen
sænker sig.
Men tænk, om vi kunne skrue helt
ned for tempoet. Skrue ned for planlægningen. Skrue ned for forbruget,
der giver minus på kontoen i januar.
Tænk, om vi kunne deaccelerere og
mærke tiden komme til os som et lille
nyfødt barn, vi skal tage vare på. Og
tænk, om vi kunne gøre det budskab
levende, som julen kommer med til
os, ved at tage imod og give gaven videre til mere liv, virkelig give ud af os
selv med generøsitet og gavmildhed
til dem, som altid har fået for lidt,
plads til de ensomme, til flygtninge og
hjemløse, synderne og de frelste. For
et barn er født os, en frelser er fundet,
og hans navn er Jesus Kristus. I
hans navn kan det blive den jul, som
kommer til os, ophæver tid og rum og
lader roen finde vej ind i krop og sjæl,
hvis vi vover bare at lade den komme.
Stor og nådefuld. Glædelig jul!
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FORFATTERINTERVIEW

Erindringer og tilhørsforhold
Af Sussie Thyra Simonsen

Mathilde Walter Clark er vokset
op i Danmark med en amerikansk far i USA. Da hendes danske stedfar dør, plages hun af
spørgsmålet om, hvorvidt nogle
af hendes halvsøskende ovre
på den anden side af Atlanten
vil ringe til hende, hvis hendes
amerikanske far dør.

FOTO: LES KANER

Skrækken for at stå alene uden
livsvidner til at justere erindringerne
sammen med blev startskuddet til at
skrive den erindringsbog, som hun
havde vidst i mange år, at hun ville
skrive.
”Jeg var bange for at stå alene med
de ting, jeg erindrer. Men det er jo
et menneskeligt vilkår, det gør vi
alle sammen. Der er ikke andre, der
har vores erindringer, men typisk til
familiesammenkomster deler man
erindringerne og justerer hinandens
erindringer, og derved har man vidner til ens fortid. Men det havde jeg
ikke i forhold til min far – det er kun
os to, der får det danske og det amerikanske til at hænge sammen. Hvis
min far døde, ville jeg have en følelse
af, at min far forsvandt fuldstændigt,”
siger Mathilde Walter Clark.
De erindringer, hun fik fremkaldt,
justeret og samlet, blev til bogen
”Lone Star”, der udkom i efteråret.
Undervejs i arbejdet med bogen har
hun brugt faren til at justerer erindringerne, og han har været en stor
hjælp i arbejdet med skitsen til bogen,
som hun følte, at hun var nødt til at
skrive, mens han stadig var i live, i
modsætning til mange andre forfattere, som først skriver bogen efter
telefonopringningen om dødsfaldet.
Bevis på tilhørsforhold
Mathilde Walter Clark er stadig
ikke sikker på at få et telefonopkald,
når hendes far dør. Ingen af hendes
stedsøskende har påtaget sig opgaven.
Hun er derfor også urolig for, om hun
får adgang til hans ting, når han er
død.
”Det at have adgang til sin fars
ting betyder så mange forskellige
ting. Hvis man ikke har adgang til de
ting, kommer tingene til at få en helt
overjordisk betydning. De betyder, at
man hører til. Der er også indlejret
erindringer i ting, og de er en slags
bevis for, at man havde en forbindelse. Og når jeg så ikke har nogen
garanti for, at nogen synes, at det er
vigtigt, at jeg får at vide, at min far er
død, så blev det meget vigtigt, at få
det, jeg dog har inde i hovedet, gjort

til en ting. En bog.”
Midt i arbejdet med bogen forbyder stedmoren faren at besøge
Mathilde. De finder i stedet ud af at
mødes i Texas – hvor faren er vokset
op, og hans familie har rødder. Her
får hun del i sin fars erindringer og
familiehistorie, og de får et nyt sted
sammen, som er deres. Et intenst
forløb på ti dage i Texas samt efterbearbejdningen ved at skrive om det får
stor fylde i erindringen og i bogen.
Ingen konklusioner
Under arbejdet med bogen var
hun bange for at ødelægge sin egen
erindring ved ikke at kunne forløse
det, hun havde inde i hovedet, på en
uforvrænget måde eller ved at komme til at binde det hele sammen med
et ”derfor”, en konklusion.
Som læser ligger det dog lige til
højrebenet at drage konklusioner om
hændelser og karakterer, for eksempel om stedmoren, som er en meget
speciel karakter. Men det er ikke
Mathildes ærinde at stille diagnoser
eller drage konklusioner.
”Min stedmor har været en form
for modstand på forskellige tidspunkter. Men hun har også været med
til at sørge for, at nogle ting kunne
lykkes.” Hun tog sig for eksempel af
Mathilde hver sommer, hvor hun var
feriebarn i deres hjem.
”I litteraturen kan vi skabe et større
rum for de der usikkerhedsmarginer,
der hele tiden er i omgangen med
andre mennesker, og deres bevæggrunde for at handle, som de gør.
Et menneske er meget større end
det, man kan sammendrage i nogle
sætninger. Vi har kun ydre adgang til
andre mennesker, ikke til deres indre,
og kan derfor ikke vide noget om,
hvilke kampe de kæmper, og hvad
de er oppe imod. Det er litteraturen
et rum til at skabe en eller anden
forståelse for.”
Tidsopfattelse
En anden ting, hun er optaget af,
er, hvordan man forholder sig til at
være et menneske over store tidsspænd. Hvor spørgsmålet er, om man

overhovedet er det samme menneske i den ene og den anden ende af
fortællingen.
”Det at finde en form, hvor to mennesker har et forhold til hinanden –
en far og en datter, som både er barn
og en voksen mand og efterhånden
bliver en voksen kvinde og en gammel mand, og at de mennesker både
er de samme, men også forskyder sig
mange gange både i forhold til sig
selv og i forhold til hinanden i løbet
af bogens rammer, som er et tidsspænd på 44 år. At finde en form, der
kan rumme det, har været et arbejde.”
Forholdet mellem en erindring og
det, oplevelsen har fyldt i tid, kan
nogle gange føles som et misforhold.
En oplevelse over kort tid kan fylde
ens indre univers som en meget stor
oplevelse. Erindringer kan skrives
kronologisk som et cv, men erindringer er en sammensat størrelse.
De dannes af nogle hændelser, der
kommer udefra, og nogle oplevelser,
der kommer indefra. I takt med at alt
er i konstant forandring, både os selv,
de andre og vores indbyrdes forhold
og dermed det lys, vi ser det hele i.
”Min far og jeg har mange samtaler om tid. Om et sekund er et
sekund. Som teenager gik der for mig
uendelig lang tid mellem hans breve
til mig, for min tid gik meget langsommere end hans - for en voksen
mand på omkring 50 år, der er fuldstændig hardcore på sin karriere, der
går tiden jo hurtigt, der går mange
flere sekunder pr. sekund.”
”Et af de øjeblikke, der har fyldt
meget gennem mit liv, var det øjeblik,
jeg løb bag ved min far i JFK-lufthavnen i New York, hvor han skulle
sige farvel til mig, sætte mig på et fly
og selv videre til en konference. Det
siger så meget om vores forhold, fordi
det foregår i en lufthavn, og fordi vi
er ved at komme for sent til noget,
fordi jeg løber efter min far, og fordi
han ikke er opmærksom på, at jeg
slæber på en enorm tung kuffert. Der
er mange ting i det billede, der gør, at
jeg har haft det med mig altid. Sådan
et øjeblik er så sigende.”
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I praktik som sognepræst
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Sebastian Beresford er i praktik som sognepræst i Lundtofte
Kirke, og du vil møde ham både
ude i sognet og i kirken, hvor
han vil prædike.
Det lå ikke i kortene, at Sebastian Beresford skulle blive præst. Begge hans
forældre og hans bedsteforældre er
lærere, og selvom han i slutningen af
sin gymnasietid valgte at læse teologi,
var det ud fra en interesse i teologien
og kristendom, ikke fordi han havde
et ønske om at blive sognepræst. Det
ønske kom først, da han kom i studiejob i en kirke på Frederiksberg, hvor
han fik smag for det kirkelige liv.
”Jeg blev fanget ind af det nærvær,
der ligger i det kirkelige liv og muligheden for at hjælpe og berøre andre
menneskers liv,” siger han, og den
erfaring kom lidt bag på ham.
”På studiet er det et meget akademisk felt, vi bevæger os i, men når
man kommer ud i kirken i præste-

Sebastian Beresford, 27 år, er lige blevet gift, opvokset på Tåsinge, men bor nu i indre København.
Han er i praktik i Lundtofte Sogn i september og november.

faget, er det selvfølgelig meget mere
menneskeligt og intenst.”
Ingen teologisk retning
Sebastian Beresford vil gerne være
almindelig sognepræst med mulighed
for at varetage livet fra vugge til grav
og samtidig være en del af et lokalsamfund, og føler sig ikke tiltrukket af

en bestemt retning inden for teologien.
”Den praktiske teologi er meget
mere levende og bredtfavnende,
end det jeg finder inden for nogle af
retningerne, som er fastlåst i deres
dogmer,” siger han, og slutter:
”Den praktiske teologi favner livet
og de nuancer, der er her.”

Kirkeåret
Kalenderåret starter som bekendt den 1. januar,
men kirkeåret har sin egen kalender. Kirken starter
året den 1. søndag i advent.
Kirkeåret tager udgangspunkt i Jesus liv fra undfangelsen hen over fødsel, liv, gerninger, lidelse, død
og opstandelse, og er bygget op om ca. 60 søndage
og nogle helligdage. Til hver søndag og helligdag
er der en tekst fra Biblen, og som det fremgår af
illustrationen til venstre, er der også en tilhørende
farve. I de fleste kirker bærer præsten en messekåbe
i dagens farve under en del af højmessen.
Julaften ligger altid fast, men påskedag kan ligge
fra den 22. marts til den 25. april. Det blev fastslået
på et kirkemøde i Nikæa i år 325, at påsken skulle
holdes den 1. søndag efter den 1. fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Derfor kan antallet af søndage
efter helligtrekonger og trinitatis variere.
Illustartionen viser kirkeåret 2019.
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Julemarked i sognegården
Lørdag den 1. december kl. 11-15
Her finder du adventskranse og juledekorationer til måske byens bedste priser, hyggelig
julemusik ved Atriumviratet samt julesange
af børnekoret fra Lundtofte Skole. Du har
også gode muligheder for at købe en særlig
julegave.
Man kan købe en børnebillet, som giver
adgang til forskellige aktiviteter for børn
blandt andet dekoration af honningkagehjerter samt besøg hos julemanden i kirken.
I løbet af dagen vil der være lotteri, tombolaer samt mulighed for at købe gløgg og
æbleskiver og frokost.
Gør det til en dejlig del af december at
besøge Lundtofte Kirkes julemarked og
vær samtidig med til at støtte Folkekirkens
nødhjælp og menighedsplejen ved Lundtofte
Kirke, der bl.a. uddeler julehjælp.

Juletur til Lund og
Løddekjøppinge forsamling
Tirsdag den 11. december
fra Geels Kirkesal kl. 8.30
Vi kører i bus fra Geels kirkesal kl. 8.30 og ankommer i Lund ca. kl. 10, hvor vi nyder medbragte
kanelsnegle og kaffe. Så er der mulighed for at gå
på opdagelse på egen hånd i den fine middelalderby indtil kl. 12.30, hvor vi spiser frokost. Efter
frokosten tager vi mod Løddekjøppinge Kirke. Her
har vi en lille andagt med nogle af julens salmer og
tekster. Herefter går turen tilbage til Geels, hvor vi
får gløgg og æbleskiver og ønsker hinanden glædelig jul. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl. 17.
Deltagerpris er 300 kr. pr. pers. Husk, at der skal
medbringes pas eller billed id. Tilmelding skal ske
senest 1.12. på kirkekontoret tlf. 4587 9248.
Tilmelding er kun bindende ved betaling, som kan
ske enten på kontoret eller via mobilpay 52 330.
Der fremsendes program til alle tilmeldte.

Demensaften

Tirsdag 20. november kl. 17.30
Tirsdag 11. december kl. 17.30
i Geels Kirkesal

Filmaften

Tirsdag 13. november kl. 19.00
i Lundtofte Sognegård
Vi ser filmen ”Julieta” af Almodovar.
Om sorg, skyld og kærlighed. Der er
gået 12 år siden Julieta sidst så sin
datter, der forsvandt som 18-årig.
Den nu 55-årige underviser har ledt
efter datteren over alt, men uden
held. Midt under sin søgning går det
op for hende, hvor lidt hun egentlig
ved om sin datter, og hvor meget
sorg og fortielse har været med til at
forårsage bruddet.
Tilmelding til Mette Enevold, på
tlf. 4587 8582 eller men@km.dk

Sognepræst Christine Beck inviterer demente og deres pårørende til
andagt, hvor der er fokus på musik og
nærvær med efterfølgende fællesspisning. Vi mødes et par timer én tirsdag
om måneden, og der er altid plads til
nye ansigter. Pris: 50 kr. pr. person.
Tilmelding hos Christine Beck på
tlf. 2023 2583 eller chb@km.dk

Oplæsning

Onsdag 5. december kl. 14.00
i Lundtofte Kirke
Skuespiller Bodil Jørgensen gentager sidste års succes og kommer og
læser op af Selma Lagerløfs smukke
Kristuslegender. Selv den tungeste
julesorg løftes af Bodil Jørgensens
indlevelse i de skønne fortællinger.
Gratis adgang.

Forfatterforedrag

Tirsdag 20. november kl. 19.00
i Lundtofte Sognegård
En aften med forfatter Mathilde
Walter Clark der er aktuel med erindringsbogen ”Lone Star”. Se interview på side 4. Gratis adgang.

Babysalmesang

Hver onsdag kl. 10.00-11.30
i Geels Kirkesal

Gospelkoncert

Onsdag 14. november kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Koncert med den afroamerikanske
gospelsangerinde Deborah Herbert.
Hun bliver ledsaget af pianisten
Marko Martinovic, og de giver en
gospelinspireret koncert, der vil byde
på blues, jazz, livlig bevægelse og
improvisation.
Efter koncerten vil der være en
forfriskning i våbenhuset, hvor det vil
være muligt at hilse på musikerne.
Gratis adgang.

Onsdagstræf

Onsdag 28. november kl. 14.00
i sognegården
Bibliotekar Maj Knudsen fortæller
om forfatter Astrid Lindgrens liv moderen til mange børns yndlingskarakterer som Pippi Langstrømpe og
Emil fra Lønneberg,
20 kr. for kaffe og kage.

For alle babyer og nybagte mødre og
fædre ved sanger og Rudolf Steinerpædagog Victoria Omberg. Mød blot
op. Tilmelding ikke nødvendig.
Sæsonafslutning med lille gudstjeneste ved Julie Rebel den 5. december
kl. 10-11 med efterfølgende julehygge. Sæsonopstart efter julen er den
9. januar 2019.

Aftensang

Hver onsdag kl. 17.00
i Lundtofte Kirke
Stille fordybelse i en hverdag fuld
af gøremål. Salmesang, gregoriansk
sang, orgelmusik og stille bøn.

KONTAKT

Musik fra året der gik

Torsdag 6. december kl. 19.30
i Geels Kirkesal
Kirkesangerne Victoria Omberg,
Casper Rosenkilde og Torkil Jensen
giver koncert sammen med organist
Aleksander Krejniuk. Programmet er
bredt, både rytmisk og klassisk musik
- lige fra Händel og Pachelbel til
Coldplay og Police. Gratis adgang.

Klassisk julekoncert

Lørdag 15. december kl. 16.00
i Lundtofte Kirke
Lunds Vokalensemble møder med
ca. 30 sangere og sætter os i den rette
julestemning med et klassisk repetoire
af a capella musik. Under ledelse af
diregent Martin Arpåker.
Gratis adgang.

Onsdagstræf - julebingo

Onsdag 12. december kl. 14.00
i sognegården
Vi juler derudaf med sang og julehistorier og bankospil. Der er dækket
op, og vi nyder julekage og andre
lækkerier og ønsker hinanden glædelig jul. Det koster 20 kr. at være med.

Luciagudstjeneste

Nytårskoncert

Tirsdag 8. januar kl. 19.30
i Lundtofte Kirke
Organist Lars Jørgensen og Vallensbæk Kirkes skønne kirkekor kommer
og synger nytåret ind. Det bliver en
koncert hvor nyt og gammelt og klassisk og rytmisk blandes - med både
kor- og solistarrangementer under
Lars Jørgensens virtuose ledelse. Der
er gratis adgang, og menighedsrådet
byder på et glas og lidt sødt til at
hilse nytåret velkomment med efter
koncerten. Gratis adgang.

Onsdag 12. december kl. 19.00
i Lundtofte Kirke

Julehjælp

De grønne pigespejdere går Luciaoptog i Lundtofte Kirke, og de synger
skønne julesange akkompagneret af
fløjtenist. Læsninger og en kortere
prædiken ved Mette Enevold og julesalmer. Der bydes på gløgg og julebag
i våbenhuset efter gudstjenesten.

Julehjælp uddeles til familier og enlige
med størst behov for økonomisk
hjælp til at holde jul. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden
www.lundtofte-kirke.dk eller kan
hentes på kirkekontoret og afleveres
senest den 1. december.

Ansøgningsfrist 1. december

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
Shira Lerche
Ketty Lilaa
Tlf: 45 20 01 23 / 45 20 01 24
Mail: kirketjenere@lundtofte-kirke.dk
ORGANISTER
Peter Vinding Madsen
tlf: 2443 2746 mail: pvm@lundtofte-kirke.dk
Aleksander Krejniuk
tlf: 3162 7120 mail: krejniuk@gmail.com
KIRKEGÅRDSLEDER
Benedikte Maria Scheef
Tlf: 45 20 01 22
Mail: kirkegaard@lundtofte-kirke.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Annette Brorson
tlf: 5242 4378 mail: abr@lundtofte-kirke.dk
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HØJMESSER 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 4. november kl. 10.30
Alle Helgens Dag
Lundtofte Kirke, PBM,
alle præster deltager
Geels Kirkesal, ingen tjeneste

Søndag 2. december kl. 10.30
1. s. i advent
Lundtofte Kirke, ME
Geels Kirkesal, PBM
efterfølgende brunch

Søndag 11. november kl.10.30
24. s. e. t.
Lundtofte Kirke, CB
Geels Kirkesal, JBC

Søndag 9. december kl. 10.30
2. s. i advent
Lundtofte Kirke, JR
Geels Kirkesal, CB

Søndag 18. november kl. 10.30
25. s. e. t.
Lundtofte Kirke, JR,
prædikant: Sebastian Beresford
Geels Kirkesal, ME

Onsdag 12. december kl. 19.00
Luciagudstjeneste
Lundtofte Kirke, ME

Søndag 25. november kl.10.30
s.s. i kirkeåret
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, JR

Søndag 16. december kl. 10.30
3. s. i advent
Lundtofte Kirke, JBC
Geels Kirkesal, ME
Søndag 23. december kl. 10.30
4. s. i advent
Lundtofte Kirke, PBM
Geels Kirkesal, JR

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

Tirsdag 25. december kl. 10.30
Juledag
Lundtofte Kirke, ME
Onsdag 26. december kl. 10.30
2. juledag
Lundtofte Kirke, CB
Søndag 30. 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 19. december kl. 14.00
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Områdecenter Lystoftebakken
Caroline Amalievej 130
2800 Kgs. Lyngby
Onsdag 7. november kl. 14.00
Onsdag 5. december kl. 14.00
Søndag 23. december kl. 14.00

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

JUL

Juletræet har 1000 år gamle rødder
Det var den engelske munk, missionær og senere
helgen Skt. Boniface, som menes at have gjort
grantræet til et kristent symbol. I år 732 drog
han som missionær til Bayern i Tyskland, hvor
man på den tid var hedninge og ofrede mennesker, især børn, til et stort egetræ, som man mente var guden Thors. Det ville Boniface forhindre,
og han fældede derfor træet. Da et lille grantræ
senere voksede på det gamle egetræs rødder,
gjorde han grantræet til et kristent symbol. Træets trekantede form illustrerer treenigheden, og
den stedsegrønne farve betyder håb og evigt liv.
Juletræet kom til Danmark for et par hundrede
år siden, og blev taget godt imod af det bedre
borgerskab, men mødte også massiv modstand
af blandt andet Grundtvig, som dog ændrede
mening og senere opfattede det grønne træ som
et vigtigt kristent symbol.

Engang var advent fastetid
Ordet advent kommer af det latinske ”Advent
Domini”, som betyder ”Herrens komme”.
I adventstiden bygger vi forventningens glæde
op, og i mange adventstraditioner ligger der en
nedtælling til juleaften. Vi tænder lys i adventskransen - et lys hver søndag indtil alle fire lys
brænder. Adventskransen kommer oprindelig
fra Tyskland, og det menes, at den første adventskrans blev tændt i Danmark på Amalienborg
under Første Verdenskrig af Christian X’s dronning Alexandrine, som var tysk.
Indtil Reformationen fastede man op til jul, da
adventstiden i sin oprindelse er bods- og fastetid,
og adventskransen var pyntet med violette bånd,
som symboliserer bod og forbedring. Under
Anden Verdenskrig fik adventskransen sit folkelige gennembrud, og i Danmark skiftede farven
på båndet til rød. De hvide lys og røde bånd
var symbol på den stærke nationalfølelse under
krigen.
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FORFATTERINTERVIEW

Er du planlægger
eller impulsrytter?
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Den måde, vi bruger penge
på, er et spejl af os selv, mener Nathalie Nystad. Er du en
planlægger, eller følger du dine
impulser? Nathalie Nystad er
forfatter til ”Den store pengebog”, og hun mener, at alt omkring penge handler om bevidsthed og valg.
Pengestrukturen i den vestlige
verden bygger på en blanding af
planøkonomi, der bygger på blandt
andet Karl Marx’ idéer, og den frie
markedsøkonomi. Den sidste model
var filosof og økonom Adam Smith
fortaler for. Hvordan samfundets
pengestruktur er bygget op, kan være
en svær størrelse at forstå i sig selv.
Og det kan den lille privatøkonomi
også. Hvilke regler gør sig gældende?
Hvorfor er nogle mennesker rige og
andre fattige? Hvad med lån, investering, opsparing, bitcoin, obligationer
og kan det være skamfuldt at have
mange penge?
Det er nogle af de spørgsmål,
Nathalie Nystad stiller skarpt på i
”Den store Pengebog”, som især henvender sig til aldersgruppen 10-16 år.
Hun håber, at bogen bliver brugt som
en debatbog og som et udgangspunkt
i familierne til at tale med børnene
om penge.
Spar op, før du låner
”Det optimale er, at vi snakker mere
om penge derhjemme,” mener
Nathalie Nystad, der selv tænkte
meget over det med penge, da hun
var barn.
Snakken om penge er også en god
indgangsvinkel til at lære sine børn at
12

kende.
”Hvad kan få dit barn til at spare
op? Synes de, det er sjovt, fordi der
går sport i det at se beløbet vokse på
kontoen? Eller skal de have et mål at
spare op efter – for eksempel et par
nye skøjter? Det er vigtigt at lære at
spare op, inden man skal ud at låne
penge til for eksempel hus,” mener
hun og fortsætter:
”Det er vigtigt, at man træner sit
barn i, at alt om penge handler om
valg. Hvad vil jeg egentlig bruge
penge på, og hvad vil jeg fravælge?
Det er dybest set det, det handler om.
Og at lære dem ikke at ende i fælden
med forbrugslån. De har ansvaret for
deres økonomi – du kan ikke sige, at
det var banken eller vennerne, der
lokkede dig.”
Lommepenge eller ej
Det kan både være skamfuldt at
have for lidt og for mange penge,
men man skal tage de gode snakke
om penge, selvom det kan være lidt
farligt, mener Nathalie Nystad.
Et sted at starte kan være ved
lommepengene. Skal børnene have
lommepenge eller ej?
”Som udgangspunkt mener jeg
ikke, at man skal have løn for at være
en del af en familie, så hvis man giver
lommepenge til sine børn, skal det
ikke være for at gøre rent, men måske
for en særlig opgave. Lommepenge
kan være med til at skabe en bevidsthed om penge tidligt i livet. Man kan
lære at spare op og blive bevidst om,
at hvis du bruger dem alle, lige når
du får dem i hånden, så må du vente
med at købe mere til næste gang, du
får lommepenge.”

Med lommepenge lærer børn også
tidligt at prioritere, hvad de vil bruge
penge til. Hvad er vigtigt for dig, for
at du får et godt liv? For vi kommer
ikke uden om, at penge er vejen til
mange gode ting i livet.
Nathalie Nystad var 40 år, da hun
købte sin første bolig. Det var en
bevidst prioritering, som krævede
opsparing.
”Det var min gave til mig selv, da
jeg fyldte 40 år.”
”Det er også vigtigt, at børn lærer,
hvad det vil sige at eje noget, og
hvordan de forholder sig bæredygtigt
til penge – at man for eksempel ikke
skal låne penge ud til folk, som har
svært ved at betale dem tilbage. I
hvert tilfælde ikke, hvis man vil være
sikker på at få dem tilbage igen,”
griner hun.
”Alle kan lære at have et fornuftigt
forhold til penge. Det handler ikke
om, hvor mange penge du har, men
om, hvad du gør med dem, du har.”

Citater fra ”Den store pengebog” af Nathalie Nystad:
”Det er vigtigt at kunne blive glad
for den måde, du bruger penge på.”
”Lån ikke penge til forbrug.”
”Når du tager ansvar, ved du, at du
gør dit bedste.”
”I Danmark er alt landjord, skovjord, strandsand og byjord delt op i
ejerskaber.”

PILGRIMSVANDRING

Nathalie Nystad holder
foredrag om penge-bevidsthed
torsdag 17. januar 2019
kl. 19.00 i sognegården.
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KONFIRMATION

Guiden Sami viser konfirmander, der går til konfirmationsforberedelse hos sognepræst Julie Rebel, rundt på Vesterbro. Hun fortæller blandt andet om brugte
sprøjter fra narkomaner og håndtering af dem og om livet som hjemløs narkoman og deres muligheder for hjælp på værestederne.

Forberedelse til konfirmation
Tekst og foto: Sussie Thyra Simonsen

Til konfirmationsforberedelsen oplever du folkekirkens gudstjeneste, dens salmer, ritualer og
bibelske tekster, og især taler præsten og de unge
om livets store spørgsmål. Nogle af de største
spørgsmål dukker uvægerligt op, når man går en
tur på Vesterbro i København med et af de mennesker, som har levet på brostenen med narkoen
som fast følgesvend. Vi var med et hold konfirmander på Vesterbro.
”Det handler om at tage de rigtige valg her i livet,” er
beskeden fra vores guide, Sami. Hun er guide for Gadens
Stemmer og viser os rundt i våde gader på Vesterbro,
mens støvregnen hele tiden sørger for, at brostenene er
blanke.
Sami fortæller historier fra sit liv med svigt, hjemløshed
og misbrug og henvender sig direkte til vores konfirman14

der in spe:
”Når nu du får tilbudt at være med på en joint, så siger
du nej. Og når han så siger, at du er en kylling, så siger
du stadig nej, uanset hvad dine kammerater gør. For man
skal tage ansvar for sit liv. Det er du selv den eneste, der
kan gøre.”
Hjemløse og narkomaner
Men hvis man er vokset op i et miljø, hvor ingen tager
ansvar for sig selv eller for dig, kan det med at tage ansvar
for sit liv være en helt ukendt størrelse, som man måske,
måske ikke, lærer senere i livet.
Samis far var narkoman og alkoholiker, og han tog
livet af sig selv en dag i huset ved at tænde for gassen en
morgen, før familiens andre medlemmer var vågnet. Hun
mistede også sin mor under tragiske omstændigheder i en
tidlig alder og har været i kontakt med det sociale system

KONFIRMATION

siden sin barndom. Som 21-årig blev hun hjemløs og
har været både narkoman, alkoholiker og kriminel. Hun
fortæller om lidt af det hele til konfirmanderne, som er
helt stille og lytter med alvorlige miner.
Sami viser os rundt til nogle af de steder på Vesterbro,
hvor der bliver taget hånd om nogle af de mennesker,
der har brug for et trygt sted at være for at tage deres narko, få et bad eller et måltid mad eller nogen at tale med.
Et af stederne er fixerummet ved Øksnehallen, hvor
byens stofmisbrugere kan finde lidt tryghed.
Et andet sted er Reden på Gasværksvej, som er et gratis
tilflugtssted for kvinder i prostitution og misbrug. Det er
både et værested, hvor kvinderne kan få et bad, lidt mad
og en pause fra gadens miljø, og det er også et anonymt
rådgivningssted med socialrådgivere.
Efter en tur rundt i nogle af Vesterbros barske historier,
er der masser at tale om og reflektere over - og rig mulighed for at stille de sociale problemer i et kristent lys.
Gadens Stemmer er en registreret socialøkonomisk
virksomhed, som udbyder byvandringer og foredrag af
socialt udsatte, som det ordinære arbejdsmarked ikke
formår at rumme.
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Speculaas
Af Julie Finne Rebel

En nem opskrift på de traditionelle
hollandske speculaas-kager, som vil
fylde dit hjem med den skønneste
duft og din kagedåse med de lækreste
krydrede småkager.
Server småkagerne til en god kop
kaffe, te eller et glas cognac på en
kold vinterdag.
Forberedelse: ca. 40 min. (plus en
times hviletid) 1 portion giver ca. 24
stk.

Opskrift

• 200 g selvhævende mel (Amo har
kagemel med bagepulver i)
• 100 g demera-sukker
• 100 g smør (rumtemperatur)
• 2-3 spiseskefulde mælk
• 3 tsk. Speculaas-krydderi, se nedenfor
• 1/2 tsk. natron
• 1/2 appelsin (helt fint revet appelsinskal)
• 2 spsk. almindeligt mel (til at rulle
dejen ud med)
• topping: 1 stor pisket æggehvide til
at pensle kagerne med
• drys eventuelt med brunt sukker og
mandelflager

Fremgangsmåde

Tag en stor skål, bland mel sammen
med sukker, smør, mælk og krydderi, natron og appelsinskal – enten i
hånden eller i en røremaskine. Dejen
er klar, når du kan forme det til en
kugle, uden at det klæber til dine
fingre.

FOTO: SUSSIE THYRA SIMONSEN

Dæk dejen med husholdningsfilm
og stil dejen til at hvile ved stuetemperatur, så krydderierne kan komme
til deres ret. Lad den hvile ca. 1 time.
Varm ovnen til 175 grader. Læg
bagepapir på bageplader.
Strø mel ud på bordpladen og rul
dejen ud, så den er ca. ½ cm tyk.
Brug enten småkageforme eller en
speculaas-kagerulle (kan købes på
Etsy.com). Skær dejen ud i småkager
og placer dem på bagepladerne.
Pensl småkagerne med pisket æggehvide og drys dem med brunt sukker
og mandelflager. Bag dem i 10-25
minutter alt efter størrelse og tykkelse
på småkagerne, eller til mandlerne
er karamelliserede, og småkagerne
er blevet en smule mørkere i farven.
Tag dem ud af ovnen og lad dem
køle nogle minutter og læg dem så på
en rist for at afkøle dem helt.

Speculas krydderi-blanding
• 4 spsk. kanel
• 1 tsk. stødt nellike
• 1 tsk. stødt muskatblomme
• 1/3 tsk. stødt ingefær
• 1/5 tsk. stødt hvid peber
• 1/5 tsk. kardemomme
• 1/5 tsk. stødt koriander
• 1/5 tsk. stødt anis
• 1/5 tsk. stødt muskatnød
Hvis du ikke har eller kan finde nogle
af ingredienserne til krydderblandingen, så er det o.k. at udelade nogle.
De vigtigste er kanel, nellike, muskatblomme og ingefær.
Hvis du kun har hele krydderier
hjemme, kan du med fordel male
krydderierne i en kaffemølle eller
morter. Det vil give en friskere og
mere intens smag.
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