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Om de vise mænd og om at følge stjernen 
 
Det begyndte med Maria og 
Josef, så kom det lille 
Jesusbarn til. I sidste uge 
begyndte stjernen at lyse over 
julekrybben i kirken, og i 
denne uge har en vismand så 
fundet vejen til julekrybben. 
Det skal blive spændende at 
se, om der kommer flere til. 
Alle er velkommen til at byde 
ind! 
 
Julekrybben samt en ny 
hobby med at lave julestjerner 
af dragepapir, inspirerede mig 
til dette skriv om de vise 
mænd og hjertets visdom, 
selvom man måske godt 
kunne indvende, at den 
fortælling egentlig først hører 
januar til, da den 6. januar er 
Helligtrekongersdag. 
 
I Matthæusevangeliets andet 
kapitel læser vi om de vise 
mænd fra Østerland. Hvori 
består deres visdom? Det 
berettes der ikke meget om. 
Vi kan læse, at de følger en 
stjerne, som de har set gå op. 
De formår på en eller anden 
måde at tyde stjernerne, at 
tyde ”tidens tegn” og samtidig 
koble denne tydning sammen 
med de hellige skrifter, som 
de henviser til i deres samtale 
med Herodes. 

 
Vi kan læse, at de fyldes med 
glæde, da de ser stjernen i 
Bethlehem, og til sidst bliver 
vi fortalt, at de får en 
åbenbaring i deres drømme, 
som de lader sig vejlede af til 
ikke at vende tilbage til kong 
Herodes. 
 
Er det muligt for os at nå til 
en lignende visdom i dag? At 
lade os vejlede som de vise 
mænd gjorde? Er der en 
ledestjerne, som vi kan følge i 
dag, som kan være vores 
rettesnor, vores vejleder i 
livet? 
 
I Jeremias' Bog (31,31-34) kan 
vi læse om den nye pagt. En 
ny lov, som ikke er, som den 
det jødiske folk blev givet af 
Moses at følge, den som blev 
skrevet på stentavler. En lov, 
lagt i vores indre, skrevet i 
vores hjerter. Med Jesus 
Kristus flyttes vores 
ledestjerne, vores vejledning, 
vores vejleder fra det ydre til 
det indre. Vi bliver opfordret 
til at søge vejen, sandheden og 
livet i vores inderste, i vores 
hjerter. Som der står i 
teksten, så skal ingen længere 
belære sin landsmand og 
sige ”Kend Herren!”, for alle 
kender Herren. Alle som søger 
sandheden i deres hjerte. 

 

 
 
Men kan vi så det? Tør vi det? 
Tør vi stole på vores indre 
vejleder, tør vi stå ved det, 
som dybest inderst inde føles 
rigtigt, og er sandt for os? 
Uanset hvad omverdenen 
fortæller os, at vi bør tro, 
mene, gøre? 
 
Der får vi virkelig kontakt 
med vores dybe, kreative, 
skabende kilde. Det handler 
ikke kun om at være 
kunstnerisk kreativ. Hver 
eneste handling kan være 
kreativt skabende, hvis det er 
en bevidst valgt handling fra 
hjertet. Jeg begynder at skabe 
min dag, mit liv fra de 
mindste til de største 
beslutninger og handlinger. 
 
Jeg ved, at det for nogle kan 
lyde egoistisk, men er det i 
virkeligheden det? Er det 
mest egoistisk, at jeg tilpasser 
mine handlinger til mine 
omgivelser af frygt for ikke at 
blive elsket, accepteret, som 
den jeg er, af frygt for at blive 
hånet, udskammet, eller at 
jeg tilpasser mine handlinger 
til mit hjertes inderste 
vejledning i tillid til at jeg er 
elsket ubetinget, som den jeg 
er.  
Det er for mig den frihed, som 
jeg ønsker for mig selv og for 
ethvert andet menneske. 
 

 
Paulus skriver: Herren er 
Ånden og hvor Herrens ånd er 
dér er der frihed (2. Kor. 3,17). 
 
Formår jeg virkelig at møde 
min næste med denne frihed i 
Ånden, ud fra mit hjerte, så 
sætter jeg min næste fri og 
vores møde vil have potentiale 
til at blive et hjerteligt møde 
(jf. Matt. 18,20). 
 
Det er en proces at lære at 
lytte til den indre vejledning. 
Den indre vejleder.  Det kan 
være hårdt arbejde til tider og 
det tager tid. Vi må være 
tålmodige med os selv og med 
hinanden, og vide, at vi hver 
især gør det så godt vi kan. 
 
Jeg tror, at det er en del af 
den visdom, vi kan lære af 
beretningen om de vise mænd 
fra Østerland. At følge 
stjernen til mødet med Jesus 
Kristus i os, og stjernen vil så 
også vise os vejen til 
Jesus(barnet) i vores næste. 
 
Jeg håber, at I alle må få en 
god og velsignet juletid med 
hjertevarme og hjertelige 
møder og stunder. 
 
Ordsprogenes Bog 4,23: Frem 
for alt: Vogt dit hjerte, for 
derfra udgår livet. 
 

Af Rune Funch 
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VI SYNGER JULEN IND 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
En rose så jeg skyde op af den høje gæst, 

som steg til lave hytter ned med 
nytårsgaver: 

fryd og stjernetæpper lyseblå 
skal glade vi til kirke få 
når jeg blot kan stole på 

at du ej vil tromme 
før min sang er 

som en barnemoders ve, 
vor smerte sødt bortvugges. 

Vor Fader i Himlen! Lad det ske, 
stjernen over huset stod, 

og oksen kyssed barnets øjne kan funkle! 
Fred kom til jord, Himmelens fred 

med Guds sang den først for 
lænkehunden selv får dobbelt sul, 

den skal også vide, det er risengrød, 
der gør næsen astray. Oh tidings of 

comfort and jingle bells, Jingle all the way. 
Oh! what fun it is to ride, 

In a one-horse open himmel blå, 
lyst det er at se derpå! 

 

 

 

Der er SÅ mange gode julesange og salmer, at det jo er helt komplet umuligt at 
vælge. Kom derfor til ”Vi synger julen ind”, søndag d. 12. december kl. 10.30 og 
stem i med lige netop din favorit! Bodil Krabbe, Britta Kornholt og Rune Funch står 
for en både hyggelig og smuk formiddag i kirken! 

     

 
 

Rune Funch ansat en ekstra dag om ugen fra efteråret 2021 
 

Husk at vise din økonomiske opbakning 
til projekt ’Musik & Kommunikation’ 
Det blev på menighedsmødet den 21. september 2021 
vedtaget at udvide Rune Funchs ansættelse med en 
dag ekstra om ugen i foreløbigt et år. De ekstra 
ressourcer skal give plads og tid til at skabe mere liv 
i kirken gennem musik og kommunikation. 
Menighedsmødet besluttede også, at menigheden 
viser deres opbakning økonomisk ved at indbetale 
ekstra menighedsbidrag mærket projekt ’Musik & 
Kommunikation’. Menighedsrådet opfordrer derfor 
alle medlemmer til at vise jeres økonomiske 
opbakning ved at give en særlig donation til projekt 
’Musik & Kommunikation’. Beløbet kan indbetales 
på samme måde, som man normalt betaler 
menighedsbidrag, man skal blot huske at mærke 
betalingen ’Musik & Kommunikation’, så kassereren 
kan bogføre beløbet på projektet. 
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Vi trækker grænser og sætter skel 
 
Vaccinerede mod 
uvaccinerede. Vegetarer mod 
kødspisere. Jyder mod køben-
havnere. Røde mod blå. 
Modernister mod klassikere. 
FC København mod Brøndby 
IF. Kina mod Vesten. Europa 
mod flygtningestrømmen. 
Kopier mod originaler. 
Rettroende mod vantro. 
Lovsangere mod 
salmeelskere. Højkirkelige 
mod karismatikere. Os mod 
dem! 

 
Vi elsker at male verden sort 
og hvid. En palet med blot to 
diametralt modsatte farver. 
Vi ynder at placere folk i 
kasser og definere 
modsætningsforhold mellem 
”os” og” dem” i alle mulige og 
umulige situationer og 
sammenhænge.  

 
Vi går så langt, vi gerne 
bygger mure, trækker streger 
i sandet og opsætter 
barrikader og grænser for 
tydeligt at signalere, hvem 
der ”in”, og hvem der er ”yt”. 
Berlinmuren. USA's 
grænsemur mod Mexico, det 
nyligt opførte pigtrådshegn 
mellem Polen og 
Hviderusland, Ungarns 
flygtningehegn mod Serbien 
og Kroatien, den israelske 
separationsbarriere på 
Vestbredden. Og så videre. 
Verdenshistorien er desværre 
sprængfyldt med ulyksalige 
historier om opførelser af 
mure, der skal holde nogle 
ude og andre inde – 
skillevægge, der skal definere 
”os” og ”dem”. Barrikader, der 
maler verden i to farver: sort 
og hvid. 
Men hvorfor gør vi det 
egentligt? Hvorfor lærer vi 

 
 
intet af historien? Hvorfor er 
det mon så vigtigt for os igen 
og igen at sætte skel og 
afgrænse nogle fra andre? Se - 
det er et rigtig godt spørgsmål! 
Er det mon fordi, vi er bange 
for ”dem” ? Er det mon fordi , 
det er vigtigt for os at 
fornemme et tilhørsforhold og 
kunne kalde os ”os” ?  Svaret 
må stå hen i det uvisse! Men 
én ting er sikkert: Jesus 
bygger ikke mure! Han 
opererer ikke med et ”os” og et 
”dem”! Han trak ikke streger, 
da han færdedes med 
disciplene i Galilæa og Judæa 
for 2000 år siden, og han 
sætter ingen skel den dag i 
dag! Jesus nedbryder derimod 
grænser! Han vælter vægge! 
Han blæser barrikader 
omkuld med en kraft langt 
stærkere end Josvas 
trompeter, der fik Jerikos 
mure til at styrte i grus! 
 
I løbet af 2021, der netop nu 
går på hæld, mistede vi 
beklageligvis forfatteren og 
præsten Johannes Møllehave, 
der gik bort i maj måned. 
Møllehave havde i den grad 
det skrevne ord i sin magt, og 
han forfattede nedenstående 
fænomenale digt om 
menneskets meningsløse 
behov for til stadighed at 
trække grænser og sætte skel 
samt om Jesu evne til at 
inspirere os til at gøre præcis 
det modsatte: 

 

… 
Vi trækker streger og sætter skel 

Imellem andre folk og os selv 
 

Vi taler om børn, som vi kalder ægte 
Og andre, hvis ægthed vi vil benægte. 

 
I evangeliet får vi at vide 

Han stillede sig på de uægtes side. 
 

Og alle dem, der faldt udenfor stregen 
Dem slog han følge med. Hele vejen! 

 
Så ingen af dem, som Vor Herre skabte 

Skal kaldes udenfor og fortabte. 
 

Han fjernede grænser og slettede skel 
Og derfor slog de ham også ihjel. 

 
Han slog en streg over hver en streg, 

Som sættes imellem dig og mig. 
 

Det danner et kors, naturligvis, 
Og det blev hans kærligheds høje pris. 

 
Hans kærlighed sletter julenat 

de streger og skel, vi selv har sat. 
… 
 

Amen og Halleluja! Med disse ord ønsker Nyhedsbrevets 
redaktion alle en glædelig, velsignet og ikke mindst en 
murvæltende og grænsenedbrydende jul. Nyhedsbrevet vender 
tilbage den 2. januar 2022 med en spritny årgang! 

 
Af Mads Leth 

  
Den israelske separationsbarriere i Østjerusalem Barrikadenedbryderen Jesus,  

Thorvaldsens Museum, København 
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December 2021 - Januar 2022 
 

Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 
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 

DECEMBER 
 
Onsdag d. 1. december kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 5. december kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Rune Funch 
 
Onsdag d. 8. december kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 12. december kl. 10.30: Vi synger julen ind ved Bodil Krabbe, 
Britta Kornholt, Rune Funch m.fl. 
 
Onsdag d. 15. december kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 19. december kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Fredag d. 24. december kl. 14.00: Juleaftensgudstjeneste ved Rune 
Funch 
 
Søndag d. 26. december: Ingen gudstjeneste 
 

JANUAR 
 
Søndag d. 2. januar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Rune Funch med 
nytårskur 
 
Onsdag d. 5. januar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 9. januar kl. 10.30: Gudstjeneste med barnevelsignelse v/ 
Rune Funch 
 
Onsdag d. 12. januar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 16. januar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Søndag d. 23. januar kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/ Mads Leth, Pia 
Duebjerg og Rune Funch. K-klassen (fælles kristendomsklasse for Lyngby, 
Herlev, Tølløse og Holbæk) medvirker. 
 
Onsdag d. 26. januar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 30. januar kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Mads Leth 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 2. januar. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages 
med glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 29. december. 
 

 

 


