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Velkommen til efteråret 
Onsdage med  

Åben kirke og fællesspisning 

 

Som et tilbud til de 
ukrainske flygtninge, 
menighedens 
medlemmer og alle 
andre interesserede 
forsøger vi os med at 
holde kirken åben 
onsdag sidst på 
eftermiddagen og 
samles om et måltid 
mad klokken halv syv 
for dem, som har lyst. 
Det er både et ønske 
om at skabe et rum 
med plads til at 
snakke, lære hinanden 
bedre at kende, hygge 
og måske med tiden 
vil nogen have lyst til 
at tilbyde en form for 
aktivitet. 
 
Det kan også være 
vores måde at tilbyde 
et måltid mad til dem, 
som kunne bruge det. 
I hvert fald synes jeg, 
at bordverset nedenfor 
er et godt 
udgangspunkt for 
onsdagene. Det 
begynder med en 
taksigelse og slutter 
med en bøn om, at vi 
må lære at dele ud af 
vores overskud med 
dem, som måtte have 
brug for det. 

Vi samledes for første 
gang på årets sidste 
sommerdag (ifølge 
kalenderen, d. 31. 
august), hvor jeg 
foreslog at vi sang 
bordverset, men måtte 
konstatere, at der ikke 
var andre end mig, 
som kendte det. 
Da jeg undersøgte det 
nærmere, fandt jeg ud 
af, at det er skrevet af 
en norsk teolog og 
forfatter, Vidar 
Kristensen. Der er 
oprindeligt to vers til 
sangen, og denne 
oversættelse, som kun 
er det første vers er, 
som jeg husker at 
have lært den. Vil du 
gerne lære melodien, 
så er det endnu en god 
grund til at komme og 
spise med en onsdag 
eller flere. 
 
Herre, din jord giver 
mad nok til alle, 
tak for den del, du 
vil vi skal ha'. 
Lær os at dække et 
langbord i verden, 
som alle kan rejse 
sig mætte fra. 
 

Af Rune Funch 

Selvom himlen er 
lyseblå, og vejret 
fortsat er nogenlunde 
sommerligt, er 
september måned 
ifølge kalenderen 
efterårets begyndelse, 
og du læser nu også 
det første efterårs-
nummer i 2022 af 
kirkens nyhedsbrev. 
Her kan du dels finde 
informationer om, 
hvad den kommende 
tid i kirken vil bringe, 
og du kan kigge lidt 
tilbage på nogle af 
sommerens begiven- 
  

heder i kirken.  
I de kommende numre 
i efteråret vil 
redaktionen genoptage 
interviews med 
menighedens 
medlemmer, venner og 
arbejdsgrene, så hvis 
du har en god idé til, 
hvem eller hvad der 
skal portrætteres i 
nyhedsbrevet så 
kontakt nyhedsbrevets 
redaktion. 
 
God læse- og 
billedkiggelyst! 

Taizéandagter i kirken 
Som tidligere annonceret vil den ”sædvanlige” 
formiddagsgudstjeneste på to søndage i løbet af 
efteråret vil blive erstattet af en Taizéandagt, 
der afholdes om aftenen. Første gang i dette 
halvår bliver allerede søndag d. 11. september 
klokken 19.30. Vel mødt til en højtidelig, 
hyggelig og frem for alt meditativ aften med 
Taizélovsang, bønner, stilhed og levende lys i 
efterårsaftenen. 
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”GRAND RE-OPENING” af Café Gloria 

 

 

Undervejs vil man 
også kunne høre om 
Idas 1.000 km lange 
koncertrejse på cykel 
op gennem Europa, og 
om en tur hele vejen 
gennem Danmark med 
celloen på 
bagagebæreren i 2019. 
Der er billeder, video 
og musik til 
fortællingen. ”Jeg 
interesserer mig for 
det, der sker mellem 
musiker og publikum. 
Hvordan tilhørerne er 
med til at give 
musikken liv”, skriver 
Ida Riegels. 

Arrangementet koster 
denne gang kr. 100 
inkl. en lækker brunch 
(med udgangspunkt i 
natur og musik J). 
Det ville være rigtig 
nemt, hvis I betaler på 
forhånd via mobilepay 
til Merete Juhlin, 
mobil nr. 3084 5267. 
De, der ikke har 
mobilepay, kan 
selvfølgelig som altid 
betale kontant på 
dagen. Tilmelding til 
Anny eller Bodil 
senest den 15. 
september 2022. 

Efter 2 års ufrivillig 
pause starter Café 
Gloria nu op igen. Det 
finder sted lørdag d. 
1. oktober 2022 kl. 
10.30 i Lyngby 
Baptistkirke, hvor 
cellist og cyklist Ida 
Riegels giver en 
koncert med 
fortælling. 
Ida er uddannet fra 
Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium 
og har de seneste år 
turneret i flere dele af 
verden. Både USA og 
Europa, men også 
fjerne steder som 

Indien, Bhutan, 
Thailand og Japan. 
Ida spiller på en cello, 
hun selv har bygget 
helt fra grunden. Tag 
som altid veninder, 
kusiner, søstre, naboer 
og andre kvinder i alle 
aldre med til hyggeligt 
og afslappet samvær. 
På programmet er 
Bachs musik for solo 
cello og en håndfuld 
kompositioner af Ida 
Riegels, som er 
skrevet med 
inspiration fra 
oplevelser på hendes 
mange koncertrejser.  

 
 Cafégudstjenester i kirken 

finder sted søndag d. 
18/9 kl. 10.30, hvor 
Jens Christensen, 
tidligere præst i 
menigheden, med-
virker. Emnet er 
endnu ikke fastlagt, 

men med Jens som 
deltager, er der 
garanti for både stof 
til eftertanke, 
provokationer og en 
åndelig ”optankning”. 
Alle er velkommen! 

Søndag d. 21/8 fandt 
efterårets første 
cafégudstjeneste i 
kirken sted. Jakob 
Broholm Møller, der 
efter 10 år som 
baptistpræst valgte at 
skifte baptistkirken 
ud med folkekirken, 
medvirkede, og det 
kom bl.a. til at handle 
om barnedåb i forhold 
til bekendelsesdåb, om 
det at bevæge sig fra 
en kirke uden tros- 

bekendelser til at 
være præst i en kirke 
med op til flere af 
disse. Som altid var 
cafegudstjenesten led-
saget af morgenkaffe 
og kage, nybagte bol-
ler, fællessange, en 
uformel stemning og 
hyggelig snak om 
bordene. I løbet af 
efteråret 2022 vil der 
være yderligere to 
cafégudstjenester i 
kirken. Den næste 

  
Fra den seneste cafégudstjeneste i kirken  

i august med Jakob Broholm Møller 
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Midsommersang i kirken 

  
På årets længste dag, 
d. 21. juni, fejrede vi 
traditionen tro 
midsommersang i 
kirken. I år slog vi det 
sammen med de 
fælleskirkelige dansk-
ukrainske 
fællesspisninger for 
kirkerne i Lyngby. Det 
blev til en aften med 
godt 100 deltagere, og 
vi fik traditionen tro 
sunget mange 
forskellige sange, i år 
også et par stykker på 
ukrainsk. Robert 
Fisher, som er 
nyankommet præst i 
Adventistkirken i 
Nærum, har vist sig at 
være en fremragende 
guitarist og sanger, så 
ham inviterede vi til  

 
Midsommersang med ukrainsk tekst 

at synge og spille med 
i år. Louise spillede, 
udover at akkom-
pagnere på klaveret, 
også et solo-stykke på 
blokfløjten og koret, 
som snart har 1-års 
jubilæum medvirkede 
med flere sange. 
Imens de fleste af os 
var inde at synge, var 
der også en del, som 
grillede, dækkede bord 
og stillede salater og 
desserter frem, så vi 
mellem første og 
anden del kunne 
samles til et 
overdådigt måltid 
udenfor. Under anden 
del var der snobrød og 
marshmallows over 
bål for børnene. 
 

 
Robert Fischer & Rune Funch 

 
 
En podcast-anbefaling: Bibelen Leth fortalt 
Forfatteren og musikeren Kristian Leth, der er 
søn af Jørgen Leth, har produceret podcasten 
”Bibelen Leth fortalt” for Danmarks Radio. 
Indtil videre er det blevet til 27 udsendelser, 
hvor Kristian Leth sammen med journalisten 
Lauge Hendriksen tager lytteren med på en 
spændende rejse gennem Bibelen, som han 
kalder for verdens vigtigste bog. ”Kan vi 
overhovedet forstå os selv og det samfund, vi 
lever i, hvis ikke vi forstår Bibelen?”, siger 
Kristian Leth. Indholdet af podcast-afsnittene 
spænder vidt: lige fra lyrisk analyse af 
Højsangen til politisk filosoferen over 

Bjergprædiken eller eksistentiel undren over 
Syndefaldet. Hvert afsnit varer godt 30 
minutter, så indtil videre er der 14 timers 
tankevækkende og yderst anbefalelsesværdig 
podcast at lytte til, og der kommer et nyt afsnit 
til hver uge. Nyhedsbrevets redaktion giver 
podcasten de varmeste anbefalinger med på 
vejen. Det er kvalitets-”radio”, der er en 
fornøjelse at lytte til under madlavningen, 
rengøringen eller blot fra lænestolen. Du kan 
finde podcasten via DR-hjemmesiden:  
https://www.dr.dk/lyd/p1/bibelen-leth-fortalt  
eller på din favorit podcast-platform. 
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September-Oktober 2022 
Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 
 
Hjemmeside: 
www.lyngbybaptistkirke.dk 
 
Menighedens præst: 
Rune Funch 
Skovvej 64, 3550 Slangerup 
Mobil: 42610972 
E-mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk 
 
Menighedsrådets formand: 
Ekkart Kindler 
Gyngemose Parkvej 26, 2. tv. 
2860 Søborg 
Mobil: 23659364 
E-mail: kindler@fastmail.fm 
 
Kasserer: 
Niels Dam 
Glaciset 44 A, 2800 Lyngby 
Mobil: 22712775 
E-mail: nd@dbs.dk 
 
Kirkeværge: 
Hans Mechlenborg 
Jernbanevej 5 A. 3.th., 2800 Lyngby 
Mobil: 31315910 
E-mail: hans@mechlenborg.dk 
 
Spejderne: 
Niels Dam 
Glaciset 44 A, 2800 Lyngby 
Mobil: 22712775 
E-mail: nd@dbs.dk 
 
Nyhedsbrevet: 
Mads Leth 
Grækenlandsvej 160 
2300 København S 
Mobil: 29727860 
E-mail: lethmads@gmail.com 
 
Kirkens kontonummer: 
Nordea: 2252 - 8260 053 967 
 
MobilePay: 
800123 
 
 
Næste nummer af Lyngby 
Baptistkirkes Nyhedsbrev 
udkommer søndag d. 2. 
oktober. Indlæg, omtaler, 
kommentarer og meget andet 
modtages gerne. Deadline for 
indhold til bladet er tirsdag d. 
27. september. 
 

 

SEPTEMBER 
 
Søndag d. 4. september kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch. 
Efter gudstjenesten er der en let frokost og menighedsmøde i krypten. 
 
Onsdag d. 7. september kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / 
kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 11. september kl. 19.30: Taizé-andagt v/ Mads Leth og Rune 
Funch 
 
Onsdag d. 14. september kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning 
/ kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 18. september kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt 
og Rune Funch. Medvirkende: Jens Christensen 
 
Onsdag d. 21. september kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning 
/ kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 25. september kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart 
Kindler 
 
Onsdag d. 28. september kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning 
/ kl. 19.30-21.00: Kor 
 
OKTOBER 
 
Søndag d. 2. oktober kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Britta Kornholt 
 
Onsdag d. 5. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / kl. 
19.30-21.00: Kor 
 
Lørdag d. 8. oktober kl. 13.00: Bryllup - Amalie Dalberg og Casper Weng 
 
Søndag d. 9. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 12. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / 
kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 16. oktober kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Lars Thorndal 
 
Søndag d. 23. oktober kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler 
 
Onsdag d. 26. oktober kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30: Fællesspisning / 
kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 30. oktober kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt, 
Mads Leth og Rune Funch 

 


