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OPTIMISTISK SOMMERHILSEN 

 
Ida Riegels spiller cello til gudstjenesten 

ved menighedens 70-års fødselsdag d. 2.maj 

 
Udendørs coronavenlig reception  

ved menighedens 70-års fødselsdag 
En lille del af Jeanette Juhlins traktement ved 
frokosten før menighedens årsmøde d. 30. maj 

 
For 80 år siden skrev Piet 
Hein under synonymet 
Kumbel Kumbell en lang 
række gruk, og et af de 
fineste og mest 
tankevækkende af disse om 
”Troen og håbet” lyder: 

Pessimisterne er dog de 
reneste tåber 

– de tror på det modsatte 
af hvad de håber. 

Nej, de optimister, som 
livet beror på, 

er dem, der tør håbe på 
noget, de tror på! 

Ordene får mig blandt andet 
til at tænke på kirkens 
situation i almindelighed og 
på vores fællesskab i Lyngby 
Baptistkirke i særdeleshed. 
Skal vi være optimistiske 
eller pessimistiske omkring 
kirkens fremtid? Hvordan 
tror og håber vi, at 
fællesskabet vil tage sig ud i 

de kommende år? 
På den ene side fristes man jo 
til at anskue tingene fra den 
lidt tungsindige side: 
medlemstallet i Lyngby 
Baptistkirke har i en længere 
årrække været nedadgående 
og gennemsnitsalderen 
tilsvarende opadgående. Vi er 
sjældent i stand til at fylde 
kirkesalen til søndags-
gudstjenesten. Dåbsgraven er 
som oftest knastør, og 
coronapandemien har sat sit 
tydelige præg på aktivitets-
niveauet. Hvordan skal det 
dog ikke ende? Men hvorfor 
ikke vende denne triste 
anskuelse på hovedet og 
betragte glasset som halvt 
fuldt i stedet for halvt tomt? 
Vi har i Lyngby enormt 
meget at glæde os over og god 
grund til at være optimistiske 
og håbefulde omkring  

fremtiden. Nu er det jo ikke 
særligt pænt at prale, men jeg 
sniger mig til alligevel at gøre 
det her i artiklen, for i Lyngby 
Baptistkirke har vi faktisk 
Danmarks smukkeste 
glasmosaik. Vi bliver til 
gudstjenesterne velsignet med 
musik af uhørt høj kvalitet fra 
både orgel, flygel, fløjte, cello, 
klarinet, guitar og flerstemmig 
sang. Til menighedsmøder og 
festlige anledninger bespises vi 
med traktementer, der 
nærmest er gourmet-
restauranter værdige, og som 
en af de eneste baptistkirker i 
landet har vi formået gennem 
coronanedlukningen at 
opretholde en høj gudstjeneste-
frekvens om søndagen med en 
relativt bred vifte af forskellige 
gudstjenesteformer. Dertil 
kommer, at menigheds-
fællesskabet har en sund 

økonomi, dedikerede og 
trofaste frivillige samt en 
idérig og dygtig ansat i form af 
Rune.  
 
Se alt det tegner godt for 
fremtiden for Lyngby 
Baptistkirke! Nu er sommeren 
over os, vaccinationerne rulles 
ud og når kirkebladet vender 
tilbage igen til september 
bliver det til en forrygende ny 
”sæson” i kirken. I 
Hebræerbrevets kapitel 11 
vers 1 står der: ”Tro er fast 
tillid til det, der håbes på, 
overbevisning om det, der ikke 
ses”, så lad os gå på 
sommerferie gennemsyret af 
den optimisme med henblik på 
fremtiden, som dette vers 
inviterer til. 
 

Af Mads Leth 
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FÆLLESKIRKELIG VANDRING 
 

Onsdag 9. juni kl. 18-21.30 er der fælleskirkelig vandring mellem Skt. Knud Lavard kirke, 
Christianskirken og Lyngby Baptistkirke. Der holdes en lille andagt hvert sted med snacks og 
en forfriskning. Mødested: Skt. Knud Lavard kirke kl. 18.00. 
 

   
   

Midsommersang 
 

”Traditionen tro” holder vi for tredje år i træk Midsommersang på årets længste dag, mandag 
den 21. juni kl. 17-20.  

Vi vil synge sange fra den nye Højskolesangbog. Er der en sang, som betyder noget særligt for 
dig, og som du rigtig gerne vil, at vi skal synge på dagen, så kontakt Britta Kornholt eller Bodil 
Krabbe snarest. 

Hanna og Eirik står for aktiviteter for børnene og de vil også stå for grillen, så der er ristede 
pølser og brød til salaten, når vi spiser sammen efter den første times sang. 

Alle er hjertelig velkommen! 

  
 

 
HOVEDRENGØRING I KIRKEN 

 
HUSK: Søndag d. 27. juni er der hovedrengøring i kirken efter gudstjenesten kl. 10.30. 
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Juni-September 2021 
 

 

 

 

 

 

JUNI 
 
Søndag d. 6. juni kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Pia Duebjerg. 
 

Onsdag d. 9. juni kl. 18.00: Fælleskirkelig kirkevandring (læs mere i 
bladet). 
 
Søndag d. 13. juni kl. 10.30: Gudstjeneste ved Lars Thorndal. 
 

Søndag d. 20. juni kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Ø. Nielsen. 
 

Mandag d. 21. juni kl. 17-20: Midsommersang. 
 

Søndag d. 27. juni kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch med 
efterfølgende hovedrengøring i kirken. 
 
 
 

JULI 
 
Søndag d. 4. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Lyngby Baptistkirke 
ved Britta Kornholt og Rune Funch. 
 
Søndag d. 11. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Korskirken i Herlev. 
 
Søndag d. 18. juli kl. 10.30: Fællesgudstjeneste i Købnerkirken på 

Amager. 
 
Søndag d. 25. juli: Gudstjeneste på Lindenborg (læs mere på 
www.sommerstævnet.dk). 
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Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 
 

 

Menighedens præst: 
Rune Funch 
Østersø 10B, Søsum 
3670 Veksø Sjælland 
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 
 

 

AUGUST 
Søndag d. 1. august kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Rune Funch. 

 
Søndag d. 8. august kl. 10.30: Gudstjeneste ved Britta Kornholt. 
 
Søndag d. 15. august kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Ø. Nielsen. 

 
Søndag d. 22. august kl. 10.30: Gudstjeneste ved Mads Leth. 
 
Søndag d. 29. august kl. 19.00: Aftensang ved Rune Funch og Bodil 
Krabbe. 

 
SEPTEMBER 
Søndag d. 5. september kl. 10.30: Cafégudstjeneste med nadver ved 
Britta Kornholt, Rune Funch og Mads Leth. 
 

Søndag d. 12. september kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch. 
Menighedsmøde efter gudstjenesten. 
 
Lørdag d. 18. september: Fællesskabsdag i kirken – mere 
information følger med septemberudgaven af nyhedsbrevet men sæt 

gerne kryds i kalenderen allerede nu. 
 
Søndag d. 19. september kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Ø. Nielsen. 
 
 

Søndag d. 26. september kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch. 
 
 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 5. september. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet 
modtages med glæde. Deadline for indhold til bladet er tirsdag d. 31. 
august. 
 

 
Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer elektronisk 10 gange årligt (den første søndag 

hver måned undtagen juli og august). Bladet kan modtages i papirformat ved afhentning i 

kirken eller tilsendes ved henvendelse til redaktionen. Artikler og indlæg I bladet er ikke 

nødvendigvis udtryk for redaktionens eller menighedens generelle holdning.  

Redaktør:  

Mads Leth, Grækenlandsvej 160, 2300 København S 

Mobil: 29727860, E-mail: lethmads@gmail.com 
 

 


