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Novembers mørke 
 
”Året har 16 måneder: 
november, december, 
januar, februar, 
marts, april, maj, juni, 
juli, august, september, 
oktober, november, 
november, november, 
november”  
Sådan beskrev 
digteren Henrik 
Nordbrandt i 1986 i en 
digtsamling den sidste 
danske efterårs-
måned. Og det er jo 
ganske rigtigt, at 
november kan føles 
lang, blæsende, 
regnfuld og kold og 
ikke mindst mørk. 
 
Det er i november, at 
lygter, regnfrakker, 
tørklæder og handsker 
for alvor tages i brug 
for dem der cykler til 
og fra arbejde og skole. 
Vinterdækkene skal 
på bilen, og forruden 
skal måske endda 
afrimes. Den smukke 
septemberblå himmel 
er for længst fortid - 
præcis som oktober 
måneds æblehøst og 
de skønne efterårs-
blade på træerne, der 
når november  

ankommer ligger 
fedtede og slimede 
tilbage på veje og 
stier.   
 
Og så er november 
ifølge DMI både årets 
mest regnfulde og 
mest blæsende måned. 
November er tid til 
storm! Og som om det 
ikke var nok, så er 
november også 
højsæson for depres-
sioner og skilsmisser. 
Og så er november 
mørk, mørk, mørk. 
Det er mørkt, når man 
vågner og tager afsted 
om morgenen og 
mørkt, før man 
kommer hjem igen. 
Dagens længde i 
november er under 9 
timer, så faktisk er 
dagen kun halvt så 
lang som ved mid-
sommer, når alt er lyst 
og godt. 

Ja - november er en 
hård nyser! Kan vi 
ikke vedtage, at vi 
bare springer den 
over? River den ud af 
kalenderen og hopper 
direkte fra oktober til 
decembers julehygge?  
 
Næppe… 
 
For hvis ikke vi havde 
mørket, hvordan 
skulle vi så kunne 
sætte pris på lyset? Vi 
kender ikke mørket 
medmindre vi også ser 
lyset – det er først når 
vi tænder for kontak-
ten, vi opdager, at der 
var mørkt, og vi ser 
lysets goder. Et gam-
melt japansk ordsprog 
sammenfatter det 
smukt således: 
 
”Hvor kort livet er? For 
kort til kun at være i 
mørket!” 

Og i Johannes-
evangeliets kapitel 8 
vers 12 kommer Jesus 
selv med ”opskriften” 
på, hvordan vi får vore 
hjerter til at lyse med 
de berømte ord:  
 
»Jeg er verdens lys. 
Den, der følger mig, 
skal aldrig vandre i 
mørket, men have 
livets lys.« 
 
Et smukt løfte fra 
Kristus om, at mørket 
hverken bliver 
altomsluttende eller 
varer evigt. November 
omfatter naturligvis 
også et af kirkeårets 
allersmukkeste 
momenter: 
adventstiden - løftet 
om lysets komme.  
Glædelig november! 
 

Af Mads Leth 
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November-December 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. 4. 
december. Indlæg, 
omtaler, kommentarer og 
meget andet modtages 
gerne. Deadline for 
indhold til bladet er 
tirsdag d. 29. november. 
 

 

NOVEMBER 
 
Onsdag d. 2. november kl. 17.00: Åben kirke / kl. 18.30:  
kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Lørdag d. 5. november kl. 10-16-30: Landskonference 2 i Brædstrup 
 
Søndag d. 6. november kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 9. november kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 13. november kl. 19.30: Taizéandagt v/ Rune Funch og Mads Leth 
 
Onsdag d. 16. november kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 20. november kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart 
Kindler 
 
Onsdag d. 23. november kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 27. november kl. 19.00: De ni læsninger v/ Hans Mechlenborg. 
1. søndag i advent. 
 
Onsdag d. 30. november kl. 19.30-21.00: Kor 
 
DECEMBER 
 
Søndag d. 4. december kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Pia Duebjerg.  
2. søndag i advent. Efterfølgende frokost og menighedsmøde. 
 
Onsdag d. 7. december kl. 19.30-21.00: Kor 
 
Søndag d. 11. december kl. 10.30: Vi synger julen ind v/ Britta Kornholt 
og Rune Funch. 3. søndag i advent. 
 
Søndag d. 18. december kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart 
Kindler. 4. søndag i advent. 
 
Lørdag d. 24. december kl. 14.00: Julegudstjeneste v/ Rune Funch og 
Mads Leth. 
 
Søndag d. 25. december: Ingen gudstjeneste 
 
JANUAR 2023 
 
Søndag d. 1. januar: Ingen gudstjeneste 
 
Søndag d. 8. januar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch med 
efterfølgende Nytårskur. 

 


