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Lyngby Baptistkirkes 

Nyhedsbrev 
 

maj 

2022 

Brobygning, svære spørgsmål og  

rummelige, åbne uenighedsfællesskaber 
 

Vi er midt i muslim-

ernes ramadan, en 

måned med faste, 

hvor de hverken 

spiser, drikker eller 

ryger fra solopgang til 

solnedgang. Det 

betyder så, at de hver 

aften holder 

Ramadanmiddag, 

kaldet Iftar, når solen 

er gået ned. 

I den anledning blev 

der holdt en 

Ramadanmiddag i 

Tingbjerg Kulturhus, 

arrangeret af Dennis 

Anthony og tre af 

hans medstuderende 

fra Brobygger-

uddannelsen – den 

 

uddannelse, Britta 

og Dennis skrev om i 

sidste nummer af 

Nyhedsbrevet. 

Dennis havde 

inviteret mig med 

som repræsentant 

for Baptistkirken i 

Lyngby, og sammen 

med imamen 

Naveed Baig blev 

jeg interviewet af 

Özlem Cekic, som 

spurgte ind til vores 

tanker om 

brobygning imellem 

religionerne og om 

vores 

fastetraditioner.  

Derudover sad vi i 

 
Ramadanmiddag og brobygning.  

Foto: Bente Simone Jæger 

små grupper og 

snakkede og delte 

tanker ud fra nogle 

kort med spørgsmål, 

som kunne åbne op 

for brobyggende 

dialog. Det var en 

berigelse at samtale 

med mennesker med 

en helt anden 

kulturel baggrund 

end min egen, og 

opleve hvor meget vi 

egentlig har til 

fælles. Jeg oplevede, 

at vi kunne være 

åbne og lyttende – 

også når vi var 

uenige. Der var to 

børn med i min 

samtalegruppe, og 

også de kunne være 

med i samtalen. Det  

gik op for mig i 

løbet af aftenen, 

hvor lidt jeg 

bevæger mig 

udenfor de trygge 

kredse, jeg færdes i, 

og derfor egentlig 

lever i en slags 

”monokultur”, og 

hvilken berigelse af 

mit eget liv det er, 

når jeg så oplever 

disse 

multikulturelle 

møder. Lørdag 

eftermiddag på 

fællesskabs-

weekenden vil 

Britta og Dennis 

fortælle os lidt 

mere om deres 

uddannelse og give  

 
fortsættes på side 2 >> 

 

 
Özlem Cekic, Rune Funch og Naveed Baig til 

brobyggerarrangement i Tingbjerg Kulturhus.  

Foto: Bente Simone Jæger 



 

2 

 
>> fortsat fra side 1 

 

os en mulighed for 

at lære kunsten at 

arbejde med 

brobyggende dialog. 

Det kan måske være 

indledningen til 

brobyggerarrange-

menter i vores egen 

kirke. Måske kan 

brobygning blive en 

del af vores bidrag 

til at udbrede fred 

og kærlighed i 

verden. 

Jesus opfordrer os 

til at elske vores 

næste, og hvis vi er i 

tvivl om, hvem det 

inkluderer, så bliver 

det ret klart, at det 

gælder alle, når han 

i Bjergprædiken 

siger: Elsk jeres 

fjender (Matt. 5,44). 

Det er lettere sagt 

end gjort, men jeg 

tror at vejen til 

kærligheden går 

gennem forståelse. 

Munken, som jeg 

har citeret før, Thich 

Nhat Hanh, skriver i 

bogen ”Fred er 

vejen” bl.a.: ”Vi må 

virkelig forsøge at 

forstå det menneske, 

som vi ønsker at 

elske … Vi må se 

dybere, for at kunne 

forstå behov, håb og 

smerte hos den vi 

elsker.  

Det er grundlaget 

for ægte kærlighed. 

Du kan ikke undgå 

at elske en anden 

person, når du 

virkelig forstår ham 

eller hende …  

Med forståelse vil 

den, vi elsker, med 

sikkerhed blomstre.” 

Og for at forstå et 

andet menneske må 

vi lære at lytte med 

et åbent hjerte. Og 

så er det ikke kun 

den vi elsker, som 

blomstrer, det vil vi 

med sikkerhed også 

selv og de 

fællesskaber, som vi 

er en del af. 

 

Jeg håber vi i 

menigheden i 

Lyngby baptistkirke 

kan fortsætte med at 

have et fokus på 

dialog og afsøge, 

hvordan vi kan blive 

bedre til at tale med 

hinanden – også om 

de svære spørgsmål. 

 

På fællesskabs-

weekenden vil vi øve 

os på at være et 

kærligt, rummeligt 

og åbent 

uenighedsfællesskab 

med god musik og 

sang og 

velsmagende mad. 

Jeg håber, at mange 

vil være med! 

 
Af Rune Funch 

 

HUSK MENIGHEDSMØDE  

TORSDAG D. 5. MAJ 
 

Torsdag, den 5. maj kl. 19 holdes 

menighedsmøde i kirken. 

Dagsorden til mødet og referat er 

udsendt pr. mail d. 21/4. Vi starter 

med fællesspisning kl. 18. 

Kom og vær med til en hyggelig 

aften i kirken, hvor vi sammen 

skal spise og drøfte stort og småt 

om menighedens fremtid. 
 

 

Ny hjemmeside 

 
 

Menighedens hjemmeside 

www.lyngbybaptistkirke.dk har fået 

en yderst tiltrængt ansigtsløftning. 

Designet, menuerne og indholdet er 

skiftet ud, og kalenderen er 

opdateret og opdateres fremover 

løbende. Der vil jævnligt komme 

mere indhold på hjemmesiden, men 

klik allerede nu ind på 

www.lyngbybaptistkirke.dk og gå på 

opdagelse. Idéer til indhold, ris, ros 

og rettelser kan rettes til Rune 

Funch eller Mads Leth. 
 

  

http://www.lyngbybaptistkirke.dk/
http://www.lyngbybaptistkirke.dk/
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Fællesskabsweekend i 

Viggahus, d. 13.-15. maj 
 

I weekenden i tilknytning til Store 

Bededag fra fredag d. 13. maj til søndag 

d. 15. maj afholdes Fællesskabsweekend 

i Viggahus med følgende program: 

 

Fredag d. 13/5 (Store Bededag) 

Ankomst fra kl. 14 

15:00: Eftermiddagskaffe 

Badetur til Buresø 

18:30: Fællesspisning 

19:30: Brætspil og hygge 

21:00: Aftenandagt 
 

Lørdag d. 14/5 

08.00: Morgenmad 

09:00: Morgenandagt 

10.00: Afgang til bryllup i Lyngby 

Baptistkirke 

ca. 12:30 Afgang fra kirken mod 

Viggahus 

13:00: Frokost 

14:00: Foredrag med dialog 

15:30: Eftermiddagskaffe 

16:00: Sanketur i skoven 

18:30: Fællesspisning 

19:30: Hygge 

21:00: Aftenandagt 

 
Søndag d. 15/5 

08:00: Let morgenmad 

09:45: Afgang fra kirken mod Viggahus 

for dem, som ikke har overnattet 

10:30: Cafegudstjeneste med Brunch 

ca. 14: Oprydning og afgang 

 

Tilmelding foregår ved henvendelse til 

Rune Funch eller ved at udfylde denne 

tilmeldingsformular: 

https://forms.gle/wLYs6FHZuaSafZim9 

Man kan deltage lige i det omfang, man 

har tid og lyst til, men det er nødvendigt 

at udfylde formularen senest d. 6. maj af 

hensyn til sovepladser og indkøb til 

måltider mv. 

 

 
 

 
Fællesskabsweekend med badetur til Buresø! 

 

https://forms.gle/wLYs6FHZuaSafZim9
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Maj-Juni 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 

 

MAJ 

Søndag d. 1. maj kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch 

Onsdag d. 4. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 

Torsdag d. 5. maj kl. 19: Menighedsmøde (spisning kl. 18) 

 

Søndag d. 8. maj kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Finn Dyrhagen 

Onsdag d. 11. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 

Fredag d. 13.-søndag d. 15. maj: Fællesskabsweekend i Viggahus 

Lørdag d. 14. maj kl. 11.00: Bryllup i kirken (Marlene og Ulrik) 

 

Søndag d. 15. maj kl. 10.30: Cafégudstjeneste i Viggahus v/ Pia 

Duebjerg, Britta Kornholt og Rune Funch 

Onsdag d. 18. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 

 

Søndag d. 22. maj kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 

Kindler og Hanna Nielsen 

Torsdag d. 26.-søndag d. 29. maj: Himmelske dage i Roskilde 

Torsdag d. 26. maj kl. 22.30: Aftengudstjeneste i Roskilde 

Domkirke ”Håb og himmelfart”, hvor kirkens kor og præst medvirker. 

 

Søndag d. 29. maj: Fest- og afslutnings-gudstjeneste på 

Domkirkepladsen i Roskilde 

 

JUNI 

Onsdag d. 1. juni kl. 18.30-21: Fælleskirkelig vandring i Lyngby, 

begyndende ved Lyngby Kirke 

 

Søndag d. 5. juni kl. 10.30: Pinsegudstjeneste med nadver v/ Rune 

Funch 

Mandag d. 6. juni kl. 11.00: Økumenisk Pinsegudstjeneste i Sorgenfri 

Slotspark 

Onsdag d. 8. juni kl. 19.30-21: Kor i kirken 

 

Søndag d. 12. juni kl. 10.30: Cafégudstjeneste om Dansk baptisme og 

tysk nazisme v/ Bent Hylleberg 

Onsdag d. 15. juni kl. 19.30-21: Kor i kirken 

 

Søndag d. 19. juni kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Rune Funch 

Tirsdag d. 21. juni kl. 17-20: Midsommersang med grill 

 

Søndag d. 26. juni kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler 

og Hanna Nielsen 
 

Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer 

søndag d. 5. juni. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget 

andet modtages gerne. Deadline for indhold til bladet er torsdag 

d. 2. juni. 
 

 

http://www.lyngbybaptistkirke.dk/

