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Faste, over(forbrug) og genbrug!? 
Onsdag d. 22. februar er 
det askeonsdag - altså 
den dag hvor fastetiden 
officielt begynder. 
Fastetiden er en smuk 
højtid med en dydig 
appel til mådehold, 
afholdenhed og fokus 
rettet på Guds kærlig-
hed og skaberværk. Men 
allerede to uger før 
askeonsdag falder en 
anden noget mere dyster 
mærkedag: onsdag den 
8. februar er det nemlig 
”Earth overshoot day” i 
Qatar! ”Earth overshoot 
day” - eller løst oversat 
”Jordens overskudsdag” 
er et udtryk for den dag 
på året, hvor et lands 
befolkning har opbrugt 
de ressourcer, der kan 
gendannes af planeten  

på et år. Betegnelsen er 
indført af bl.a. 
Verdensnaturfonden, 
WWF, og man kan 
beregne, hvornår dagen 
falder for forskellige 
lande på jorden. Hvis et 
land forbruger mange 
ressourcer, falder 
overskuds-dagen tidligt 
på året, hvorimod hvis 
landet forbruger færre af 
naturens ressourcer, 
falder dagen senere.  
 
Nu tænker du måske, at 
vi i Danmark jo er 
temmelig grønne, og 
noget mindre 
storforbrugende end i 
oliestaten Qatar, men 
det er faktisk ikke 
meget, for Danmarks 
overskudsdag falder i  

2023 d. 28. marts - altså 
efter kun 3 af årets 12 
måneder! Til den tid har 
vi forbrugt, hvad vi 
egentlig kan tillade os 
rent bæredygtigheds-
mæssigt. De få lande, 
der præsterer ringere 
end Danmark er (udover 
Qatar) bl.a. USA, 
Emiraterne, Australien 
og Belgien. Danmark er 
blandt de otte mest 
forbrugende og mindst 
bæredygtige lande i 
verden, hvis vi opgør 
regnskabet vha. ”Earth 
overshoot day”. Det lyder 
jo ikke særligt 
mådeholdende eller 
fasteagtigt. 
 
Men kan vi overhovedet 
som danske (over)  

forbrugere stille noget op 
mod en så horribel 
udvikling? Kan vi blive 
bedre til at genbruge? 
Kan vi bidrage til at 
vende det skred, der er 
sket? Det skal vi se på til 
Cafégudstjeneste d. 
26. februar kl. 10.30. 
Kristian Minck, der er 
det tætteste vi kommer 
på en ægte 
”genbrugsekspert” i 
menigheden, medvirker 
ved eventen, hvor vi vil 
sætte fokus på 
(over)forbrug, affald og 
genbrug. Der vil som 
sædvanligt være masser 
af plads til god snak om 
bordene, lækker 
morgenmad og hyggeligt 
samvær! 

Af Mads Leth 

Præstekonvent i Odsherred 
Det er fredag og frokosttid, hvilket lige giver mig en stund til at sende en hilsen fra Hotel Højbysø i 
Odsherred. Her er vi ca. 20 baptistpræster samlet til tre dages præstekonvent. Det er første gang, at jeg er 
med, hvor vi er samlet mere end en enkelt dag, og hvilken gave det er. Vi har modtaget undervisning af 
Roland Spjuth med udgangspunkt i hans bog ”Om Gud och allt annat”. Han var en af de drivende kræfter 
bag SALT - Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi og han underviser fortsat på den svenske del, 
ALT, i Malmø hvor han også bor. 
I går havde vi om eftermiddagen et undervisningsforløb med psykologen og forfatteren Krista Korsholm 
Bojesen, som har skrevet sit speciale om skam. Hun er også forfatter til bogen Skam, som er udgivet af 
Bibelselskabet. Med sin baggrund og opvækst i et kristent miljø kender hun til, hvordan skam præger os 
som mennesker, og hvordan skam især i kirken kan spille en rolle i både forkyndelsen og i det sociale liv i 
menigheden. 
Det har været meget berigende med undervisningen, men det som jeg særligt tager med mig fra disse dage, 
er den virkelig positive oplevelse af fællesskabet. Jeg oplever, at vi er et fællesskab, som vil hinanden, og 
der bliver skabt et rum med plads til at være sårbar. Ud over at samles om gudstjenestefejring og bøn, har 
vi også haft en fælles samtale om sammenhængskraften i det landsdækkende fællesskab. For mange 
opleves det til tider skrøbeligt og sårbart, og kan give anledning til en del frustration og følelse af 
håbløshed. Men den fælles vilje, som vi mødes i, til at ville Baptistkirken og fællesskabet i præstekollegiet 
giver mig håb og tro på, at der også på sigt er en mulig fremtid for Baptistkirken i Danmark. 

Af Rune Funch 
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Næste nummer af Lyngby 
Baptistkirkes Nyhedsbrev 
udkommer søndag d. 5. 
marts 2023. Indlæg, 
omtaler, kommentarer og 
meget andet modtages 
gerne. Deadline for 
indhold til bladet er 
onsdag d. 1. marts. 
 

 

 
FEBRUAR 
 
Onsdag d. 1. - fredag d. 3. februar: Præstekonvent i Odsherred 
 
Søndag d. 5. februar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Mads Leth. 
Ekstraordinært menighedsmøde efter gudstjenesten. 
 
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: ”Over(forbrug) og 
genbrug” v/ Kristian Minck, Britta Kornholt, Mads Leth, Pia Duebjerg 
og Rune Funch 
 
 
MARTS 
 
Onsdag d. 1. marts kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Søndag d. 5. marts kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 8. marts kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Lørdag d. 11. - søndag d. 12. marts: K-klasseweekend i Holbæk 
 
Søndag d. 12. marts kl. 19.30: Taizégudstjeneste v/ Rune Funch m.fl 
 
Søndag d. 19. marts kl. 10.30: Sammensgudstjeneste v/ Ekkart Kindler 
 
Onsdag d. 22. marts kl. 19.30-21: Korøvelse 
 
Søndag d.26. marts kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Britta Kornholt, 
Mads Leth, Pia Duebjerg og Rune Funch 
 

 


