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Vi synger julen ind 2022 
”Vi synger julen ind” den 3. søndag i 

advent, søndag d. 11. december kl. 
10.30, og stem i med lige netop din 
favoritjule-salme eller -sang! Bodil 
Krabbe, Britta Kornholt og Rune 

Funch står for en både hyggelig og 

smuk formiddag i kirken. 

Kommende gudstjenester i kirken 
2022 går på hæld, og der er ikke mange 
gudstjenester og aktiviteter tilbage i dette 
år. Onsdag d. 7. december er der koraften for 
sidste gang i år. Den 11. december synger vi 
julen ind, og d. 18. december er der 
Sammensgudstjeneste. Årets sidste aktivitet 

i kirken er derfor julegudstjenesten, der finder sted lørdag d. 24/12 kl. 14. 
Bemærk, der er ikke gudstjeneste i kirken d. 25/12 eller på det nyet års 
første søndag d. 1/1. Første aktivitet i 2023 bliver derfor nadvergudstjeneste og 
efterfølgende nytårskur søndag d. 8/1 kl. 10.30. 
 
Menighedens gudstjenesteudvalg har lagt planer for det kommende halvår. Mere 
information følger naturligvis løbende i nyhedsbrevet, men glæd dig allerede nu til et 
forår med 6 nadvergudstjenester, 5 Taizégudstjenester (på udvalgte søndagsaftener), 6 
cafégudstjenester, 6 Sammensgudstjenester samt en række andre aktiviteter - bl.a. 
menighedsweekend i Viggahus i pinsen d. 27/5-28/5, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen for 2023 der! 
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Fodbold-VM i ørkenen, jogo bonito og Jesus 
Det er nok ikke gået 
manges næser forbi, at 
december i år er 
temmelig anderledes 
end tidligere års jule-
måneder i sportens 
verden, da der netop 
nu afholdes verdens-
mesterskaber i fodbold 
i Qatar. Den omdisku-
terede VM-slutrunde i 
det stenrige ørken-
diktatur har nu været 
i gang i 14 dage, og 
den fortsætter frem til 
4. søndag i advent. 
Måske har du valgt at 
boykotte turneringen i 
sympati med de 
krænkede, stadion-
byggende migrant-
arbejdere og i protest 
over den korrupte 
fodboldorganisation 
FIFA eller det faktum, 
at landet Qatar på 
mange måder emmer 
af racisme, ulighed og 
mangel på frihed? 
Måske er du slet ikke 
fan af fodbold, og 
synes det fylder alt for 
meget på TV. Og 
måske tænker du, at 
VM da slet ikke bør 
have spalteplads i 
kirkens nyhedsbrev - 
og overhovedet ikke 
nu, hvor Danmark jo 
ER slået ud af 
turneringen med et 
gevaldigt brag?! 

Men lidt spalteplads i 
nyhedsbrevet får VM i 
fodbold nu alligevel. 
For fodbold er så 
meget mere end bare 
fodbold. Fodbold er 
også politik, hvilket vi 
i den grad får 
bekræftet i disse dage. 
Fodbold kan være 
betagende smukt og 
kunstnerisk, og så kan 
fodbold ikke mindst 
sammenlignes med 
religion, så måske er 
der rent faktisk 
inspiration at hente til 
vores eget trosliv i det, 
der finder sted på 
grønsværen på de 
ellers ucharmerende, 
airconditionerede 
kæmpestadioner ude 
midt i ørkenen på den 
arabiske halvø?! 
 
Fodbold og politik 
Sammenblandingen af 
VM-slutrunder og 
politik går mange år 
tilbage. Allerede i 
1934 afholdt Italiens 
daværende diktator 
Benito Mussolini VM-
slutrunde i sit hjem-
land. Til stor glæde for 
”Il Duce” vandt Italien 
finalen, og vinder-
holdet sendte en 
ildevarslende fascist-
hilsen til resten af 
verden. 

Senere i 1978 var det 
Argentinas militær-
junta, der fik lov til at 
arrangere VM-
slutrunde og benytte 
lejligheden til at 
forsøge at rette op på 
det blakkede ry. I 
2018 var det Putin og 
Ruslands tur, i år er 
det så Qatar, og 
sandsynligvis bliver 
det i 2030 Saudi 
Arabien, der får lov til 
at ”vaske hænder” i 
FIFA’s efterhånden 
meget benyttede 
håndvask. ”Sports-
washing” kalder man 
det med et moderne og 
meget rammende ord, 
når tvivlsomme 
regimer og statsledere 
benytter store sports-
events i propaganda-
øjemed. Navnene på 
VM-arrangørlandene 
er langt hen ad vejen 
en sørgelig lang liste 
af svigt mod 
menneskerettigheder 
og meget af det, 
demokratiet står for. 
 
Fodbold som kunst 
Men lige så grim som 
denne bagside ved VM 
i fodbold kan synes at 
være, lige så billed-
skønt kan det, der 
udspiller sig på 
plænen også tage sig 

hold, der ved 
slutrunden i Qatar 
har spillet smukkest 
indtil videre, er også 
det hold, der i VM 
historien har vundet 
flest gange (nemlig 
fem!) og overvundet 
flest fodboldhjerter: 
Brasiliens landshold - 
La Seleção. 
Brasilianerne 
praktiserer nemlig 
oftest den form for 
fodbold, som man 
kalder jogo bonito - det 
smukke spil. De leger 
med bolden, som 
foregik det på 
Copacabana i bare 
tæer, de spiller den 
hurtigt rundt, får 
modstanderne til at 
ligne hunde i et spil 
kegler, og så scorer de 
spektakulære mål! 
 
Fodbold og tro 
Brasiliens hold er 
altså noget ganske 
særligt - og ikke kun 
på selve banen. 
Brasiliens landshold 
vidner nemlig også 
om, at fodbold hænger 
sammen med troen på 
Jesus. For mange 
inkarnerede 
fodboldfans i 
Latinamerika ER 
fodbold jo nok næsten 
en religion, men også  

 
Italiens landshold 1934 sender en hilsen til Europa 

ud. Fodbold kan være 
smukt som kunst. 
Akrobatiske perlemål, 
fantastiske dribleture, 
utrolige diagonal-
afleveringer og 
fabelagtigt 
samarbejde mellem 11 
spillere og en 
læderbold. Et af de 

for de tilbedte og højt 
betalte landsholds-
stjerner er boldspillet 
tæt forankret med tro.  
De fleste brasilianere 
er som bekendt 
praktiserende 
katolikker. 
 

Fortsættes på side 3 >> 
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Landstræner ”Titi” med rosenkransen 

 

Et par af de danske 
TV-kommentatorer 
”udstillede” i den 
forbindelse deres egen 
sekulariserede 
baggrund og totalt 
manglende forståelse 
for både tro og bøn 
med kommentarer om, 
at ”spillerne fra 
Ecuador vist nok 
udfører en eller anden 
form for ceremoni ude 
på sidelinjen…”. 
 
Og måske er vi her 
lige præcis fremme 
ved noget, vi kan lære 
lidt af på vore 
breddegrader, hvor tro 
og hverdagsliv for 
mange mennesker  

desværre er alt for 
adskilte begreber. Det 
at bede i offentlighed 
og bekende sin tro er 
desværre blevet til 
noget fremmedartet, 
uforståeligt og næsten 
odiøst for mange 
danskere.  
 
Hvis du vil se ”jogo 
bonito” på TV og følge 
med i, hvordan det går 
Brasiliens landshold - 
La Seleção - ved VM 
spiller de næste kamp 
mandag d. 5. 
december mod 
Sydkorea. VM-finalen 
spilles søndag d. 18. 
december kl. 16 dansk 
tid. 

Af Mads Leth 

>> Fortsat fra side 2 
 
Landstræner ”Titi” 
har altid en 
rosenkrans med på 
bænken til kampene 
og under træningen. 
For ham går fodbold 
og bøn hånd i hånd. 
Flere af de brasili-
anske spiller skriver  

også åbent og hjerte-
ligt om deres tro og om 
bibelen på de sociale 
medier. Ved tidligere 
slutrunder har 
spillerne da også efter 
scoringer åbenlyst 
missioneret for det 
kristne budskab ved 
hjælp af T-shirts o.a. 
med budskaber på. 

 
La Seleção - 100% Jesus 

Hilsen fra bidragssekretæren 
Kære menighedsmedlem, 
Nu hvor året går på hæld, minder jeg om, at 
menighedsbidrag, der ønskes skattefradrag for i 
2022, skal være indgået på menighedens 
bankkonto senest den 30. december (sidste 
bankdag i 2022). Det vil sige, at bank-overførsler 
og MobilePay-betalinger bør foretages senest 28. 
december (gerne tidligere), da det normalt tager 
1-2 bankdage fra beløbet hæves på din konto, til 
det indgår på menighedens konto. Menighedens 
kontonummer er 2252-8260 053 967 og 
MobilePay nummer er 800 1213. Husk at anføre 
navn eller ”kuvertnummer” ved bankoverførsler 
og MobilePay-betalinger. 
 
Menighedsbidrag kan selvfølgelig også betales 
kontant i kuvert, som lægges i indsamlings-
bøssen i kirken. Det skal i så fald ske senest ved 
julegudstjenesten den 24. december, hvis der 
ønskes skattefradrag i 2022. I indeværende år er 
der mulighed for skattefradrag for op til 17.200 
kr. (inkl. eventuelle gaver til andre velgørende 
organisationer). Der gælder særlige regler ved 
indgåelse af en forpligtelses-erklæring gældende 
for 10 år. 
 

Bedste adventshilsener, Holger Larsen 

 
Den slags er som 
bekendt ikke tilladt 
ved VM i Qatar, hvor 
værterne jo også ser 
strengt på så meget 
andet - f.eks. regnbue-
armbind og T-shirts 
med statements om 
menneskerettigheder. 
Jubelscenerne ved VM 

 
har værterne og FIFA 
dog svært ved at stille 
noget op imod. I VM’s 
åbningskamp mellem 
Ecuador og værterne 
fra Qatar, mødtes de 
ecuadorianske spillere 
i en cirkel til en kort 
bøn efter hvert af de to 
mål, holdet scorede. 

 
Ecuador fejrer en scoring med fællesbøn 

 
 



 
4 

December 2022 - Januar 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. 8. 
januar 2023. Indlæg, 
omtaler, kommentarer og 
meget andet modtages 
gerne. Deadline for 
indhold til bladet er 
onsdag d. 4. januar. 
 

 

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 
 
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/ Britta Kornholt, 
Mads Leth, Pia Duebjerg og Rune Funch 
 
Onsdag d. 25. januar: Koret synger i Tingbjerg forsamlingshus ifm. 
fællesspisning 
 
Lørdag - Søndag d. 28.-29. januar: K-klasseweekend i Nyrup 
 
Søndag d.29. januar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler 
 
 
 

 


