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Torsdagstanke i Baptist.dk 
Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner, siger man. Jeg er netop tjekket ud efter 
et online personalemøde. Mine kolleger er en skøn snakkesalig flok – med alle de bedste 
intentioner, og vi er altid helt enige om, at nu skal vi også huske at…. 
 
Klip til næste personalemøde og gæt selv, hvor langt vi er nået med intentionerne – kan 
oplevelsen monstro genkendes fra et menighedsliv? 
 
Med nytårsforsætter er intentionerne ofte stærkere end viljen. Det år, jeg havde besluttet 
at læse hele bibelen, var det værste, for der endte jeg jo i gæld til Vor Herre. Jeg kunne 
sætte kryds ud for sidste del af den læseplan efter otte år. Da jeg for et par år siden 
begyndte at løbe, blev det først ’rart’, da jeg satte ambitionsniveauet og tempoet ned. 
 
I dag slog det mig – hvad nu hvis vores mål bare var at nå i mål – med bare en lille del af 
de gode intentioner? – så var vi allerede længere end sidste år. Og så tror jeg, at vi nok 
lige så stille skal få brolagt vejen til himmelen. 

Af Pia Duebjerg 
Vintertiden og 
særligt begyndelsen 
på det nye år er for 
mig en tid til at 
sænke tempoet, 
rette blikket lidt 
indad, en tid til 
eftertænksomhed. 
Hvis jeg retter 
blikket udad, vil jeg 
se, at naturen har 
gjort det samme. Det 
er mørkt og koldt, 
dyrene har trukket 
sig ind i deres huler, 
er måske ligefrem 
gået i hi, og jorden 
har trukket sine 
safter til sig, 
bladene er faldet af  

træerne og blom-
sterne visnet. For 
mig er det en oplagt 
periode til at gøre 
det samme. Altså 
trække mig lidt 
tilbage. Så kan jeg 
stille og roligt lægge 
planer for foråret og 
sommeren, hvor 
alting spirer og 
vokser, blomstrer og 
sætter frugt. 
Vi har netop fejret 
nytår, afslutningen 
på det forgangne år 
og begyndelsen på et 
helt nyt år, fuld af  
 

Fortsættes side 2 ≫ 

Taizégudstjenester i kirken 
Søndag d. 15. januar er den sædvanlige 
formiddagsgudstjeneste erstattet af en 
Taizéandagt klokken 19.30. Vel mødt til en 
højtidelig, hyggelig og frem for alt meditativ 
aften med Taizélovsang, bønner, stilhed og 
levende lys i vintermørket. I løbet af foråret 
2023 vil der være Taizégudstjenester i 
januar, februar, marts, maj og juni. 
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≫ Fortsat fra side 1 
 
muligheder. Det kan 
være en rigtig god 
tid til både at kigge 
lidt tilbage på året, 
som gik, og prøve at 
rette blikket mod 
det nye år, og måske 
lægge nogle spirer af 
drømme, håb og 
ønsker, både for en 
selv, familie og 
venner, for 
menigheden og 
samfundet, samt for 
menneskeheden og 
jorden som et hele. 
 
Hernæst kan jeg så 
spørge mig selv, 
hvordan jeg bedst 
kan virke fordrende 
for disse ønsker og	

håb. Hvad kan jeg 
gøre for min egen 
sundhed og velvære, 
og hvad kan jeg gøre 
for at forbedre 
forholdene til og i 
mine omgivelser? 
 
Nogle har lavet 
nytårsforsætter og 
er gået i gang 1. 
januar. Det har jeg 
dyb respekt for, især 
hvis man kan finde 
viljekraften til at 
holde sit forsæt.  
 
Men hvis man som 
jeg, og som Pia 
beskriver i 
Torsdagstanke, har 
lidt sværere ved at 
få intentioner og 
vilje til at gå op i en 

højere enhed, især 
lige her og nu i 
januar måned, så 
kan det måske være 
en god ide at sætte 
nogle mere lang-
sigtede mål og 
måske lære at lade 
processen være et 
mål i sig selv, og 
som Pia skriver, 
glæde sig over de 
små mål, vi når på 
vejen. 
 
På min camino-
vandring i 2006 var 
mine øjne helt 
fikseret mod målet 
Santiago de 
Compostella, indtil 
jeg så en med-
vandrer med en t-
shirt hvorpå der 

stod ”Der Weg ist 
das Ziel”, ”Vejen er 
målet”. Jeg forstod 
ikke helt meningen i 
øjeblikket, men 
efterhånden 
ændrede det ikke 
blot min oplevelse af 
vandringen men 
også min oplevelse 
af livet. Måske er 
det netop en del af 
visdommen i Jesu 
ord: 
”Jeg er vejen, 
sandheden og 
livet” (Joh. 14,6). 
Han siger ikke ”Jeg 
er målet”, men at 
han er vejen, hvorpå 
sandheden kan 
erkendes og livet 
leves. 

Af Rune Funch 
 

Vi synger julen ind 
3. søndag i advent var der ”Vi synger (og 
spiser) julen ind” i kirken. Det var en 
smuk og stemningsfuld formiddag med 
julehjerter som tema, hvor ca. 50 
deltagere delte favoritjulesalmer akkom-
pagneret af waldhorn, fløjte, orgel, flygel, 
guitar, kirkens kor, englemonolog og ikke 
mindst en buffet med julelækkerier a la 
Jeanette Juhlin. 
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Asebi, Store Bededag og øgede forsvarsudgifter 
 
 
asebi -en, -er. Forbrydelse over for 
guderne, gudløshed, ugudelighed. 
Ordet asebi kommer fra græsk 
'ugudelighed'. Det kommer af a 'u' 
og sebas der betyder 'ærefrygt'. 

 

 

 
 
I sidste uge lærte jeg 
et nyt fremmedord 
at kende, da jeg 
forsøgte at løse en 
kryds og tværs i 
avisen. ”Gudløshed” 
var det angivne ord, 
og løsningen skulle 
være på fem 
vandrette bogstaver 
startende med A og 
sluttende på I:  
A - - - I. Efter en del 
frustrerende 
minutters grubleri 
og ved hjælp de 
lodrette nøgleord 
kom jeg frem til 
løsningen: ASEBI. 
Det ord kendte jeg 
ikke og måtte derfor 
straks slå det op i 
fremmedordbogen. 
Der stod der som i 
tekstboksen ovenfor. 
 
Så asebi handler 
altså om manglende 
respekt over for 
guderne, men 
begrebet adskiller 
sig væsentligt fra 
det noget mere 
velkendte ateisme 
ved, at det ikke 
rummer en 
benægtelse af 	

 
gudernes eksistens. 
Så hvor ateisten slet 
ikke tror på eksi-
stensen af nogen 
gud eller guddom-
meligheder, så 
anerkender ”ase-
bisten”, at Gud (eller 
guderne) eksisterer, 
men han eller hun 
viser dem ikke den 
nødvendige respekt 
eller ærefrygt. 
 
Dette fik mig til at 
tænke på vores 
nydannede SVM-
regering og deres 
efterhånden meget 
omdiskuterede 
forslag om at 
afskaffe helligdagen 
Store Bededag for at 
få råd til at 
opgradere 
forsvarsbudgettet. 
En polemisk 
omformulering af 
regeringsforslaget 
kunne være: Mindre 
bøn, mere krudt og 
flere kugler! Burde 
vores folkevalgte 
politikere ikke i 
stedet have foreslået 
en ekstra bededag? 
Naturligvis aner-  

 
kender jeg, at vi 
lever i en forfærdelig 
usikker tid med krig 
i Europa, hvor der 
rasles med sabler i 
både øst og vest med 
en særdeles 
skrøbelig geopolitisk 
situation til følge. 
Og hånden på 
hjertet, så har jeg 
ikke personligt de 
helt store følelser for 
Store Bededag og de 
varme 
torsdagshveder. 
Helligdagens 
betydning for mit 
trosliv eller dens 
placering i 
kalenderåret er ikke 
vigtig for mig, men 
alligevel finder jeg 
det bedrøveligt og 
begrædeligt, at vi 
lever i en kultur og 
har opbygget et 
samfund, hvor vi 
kigger så lidt mod 
himlen og Guds 
kærlighed, at vi 
vælger at afskaffe 
bededage for i stedet 
at fokusere på 
fjendebilleder og 
optrappe konflikter 
ved at opruste  

 
militæret. 
Dette skriv er ikke 
som sådan ment som 
en kritik mod vores 
politikere og den 
nydannede regering. 
Vi bliver jo alle 
forførte af og 
skræmte over 
krigens rædsler og 
Vladimir Putins 
galskab, men hvor 
ville jeg dog ønske, 
at vi i Danmark 
havde mod til at 
kigge op og bede  
mere til Vor Herre i 
stedet for at kigge 
mod øst og købe flere 
våben. 
 

Af Mads Leth 
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Januar-Februar 2023 
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. 5. 
februar 2023. Indlæg, 
omtaler, kommentarer og 
meget andet modtages 
gerne. Deadline for 
indhold til bladet er 
onsdag d. 1. februar. 
 

 

 
JANUAR 
 
Søndag d. 8. januar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch med 
efterfølgende Nytårskur 
 
Onsdag d. 11. januar kl. 19.30-21.00: Koropstart 
 
Søndag d. 15. januar kl. 19.30: Taizégudstjeneste v/ Rune Funch m.fl. 
 
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30-21.00: Korøvelse 
 
Søndag d. 22. januar kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Rune Funch og 
Mads Leth 
 
Onsdag d. 25. januar kl. 18-20: Koret synger i Tingbjerg Kulturhus 
ifm. fællesspisning 
 
Lørdag - Søndag d. 28.-29. januar: K-klasseweekend i Nyrup 
 
Søndag d. 29. januar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart 
Kindler 
 
 
FEBRUAR 
 
Onsdag d. 1. - fredag d. 3. februar: Præstekonvent i Odsherred 
 
Søndag d. 5. februar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Mads Leth 
 
Onsdag d. 8. februar kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Søndag d. 12. februar kl. 19.30: Taizégudstjeneste v/ Rune Funch m.fl 
 
Onsdag d. 15. februar kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Søndag d. 19. februar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart 
Kindler 
 
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Søndag d. 26. februar kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt, 
Mads Leth, Pia Duebjerg og Rune Funch 

 


