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Fællesskabsdag i Lyngby Baptistkirke 
En skøn fejring af vores fællesskab med samtaler, natur, leg og dejlig mad 

 
Lørdag den 18. september 2021 
fejrede vi vores fællesskab i Lyngby 
Baptistkirke. Det var en dag fyldt 
med solskin, gode samtaler, 
kreative aktiviteter, leg, og skøn 
mad. Dagen startede med 
morgensang og morgenbrød, 
hvorefter turen gik rundt om 
Lyngby Sø. 

 
Vejret var med os, og vi blev 
belønnede med en smuk gåtur, hvor 
vi samlede planter, plukkede 
blomster, og havde tiden til at få 
nogle gode samtaler med hinanden. 

 

 
Efter frokost i det fri, spillede vi spil, prøvede at 
identificere de planter, vi havde samlet på 
gåturen, og bandt fine kranse af lyng. 

 
Der blev bagt pandekager over bål, og snittet 
grøntsager i lange baner til aftenens ristaffel. 

 

 
 

 
 

Tak til alle, der kom og var med til at 
gøre vores fællesskabsdag hyggelig 
og rar. Vi håber at gentage succesen 
og se endnu flere være med næste 
gang "#$%. 

Af Signe Leth 
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Fra menighedsmødet d. 12/9: Projektansættelse med  
opstart af kor og fokus på kommunikation 

 
Det er nu to og et halvt år 
siden, at menigheden ansatte 
mig som præst, og jeg er dybt 
taknemmelig for den støtte, 
opbakning, tillid og glæde, 
som jeg oplever i og fra 
menigheden. Jeg er 
naturligvis også meget 
taknemmelig for 
menighedens opbakning til 
den et-årige udvidelse af 
ansættelsen, og jeg håber 
meget, at det kan være 
medvirkende til endnu mere 
musik og liv i kirken. 
Menighedsrådets 
personaleudvalg og jeg har 
besluttet, at vi som 
udgangspunkt bl.a. vil plante 
spiren til et nyt kor i kirken. 
Det har ikke endeligt 
definerede rammer, men vil 
formes af såvel det, som jeg 
kan byde ind med af erfaring 
og evner, såvel som de ønsker 
og evner som korets 
medlemmer kommer med. 
Det er et tilbud til alle I, som 
er i og omkring kirken, og 
desuden vil vi prøve at række 
ud til alle dem i 
lokalområdet, som måske 
står og savner et kor at synge 
i. 

Koret starter op efter 
efterårsferien, og 
indtil jul vil vi øve 
hver onsdag aften kl. 

19-21.30. Så har du lyst 
til at være med, så 
reservér allerede nu 
dine onsdagsaftener 
fra uge 43. 

 
Præsten, reserveforhandlingslederen og menighedsrådsformanden  

under menighedsmødet d. 12/9 
 

Det kommer også til at være 
gratis at synge med frem til 
jul. Med tiden skulle det også 
gerne lede til, at søndagens 
gudstjenester kunne beriges 
med mere korsang, lige såvel 
som jeg vil arbejde på, at der 
kommer flere instrumentale 
musikkræfter i spil. Et andet 
muligt og ønskeligt 
fremtidsscenarie er, at der 
med tiden vil være andre 
aktiviteter i forbindelse med 
koraftenerne, så vi får en 
hverdag om ugen med ekstra 
meget liv i kirken. 
 
På kommunikationsfronten 
har vi allerede i år fået 
Nyhedsbrevet, som Mads 
Leth er redaktør på. Du læser 
lige nu det 8. blad i rækken. 
Kirken har fået en 
Instagram-konto, og planen 
er nu at få gjort 
Facebooksiden mere aktiv, 
samt at få fornyet 
menighedens hjemmeside. 
Jeg er blevet bevilget timer til 
at arbejde med musik og 
kommunikation, men min 

opgave er mere end noget 
andet at involvere og inspirere 
frivillige kræfter, så hvis du 
kan byde ind med noget, eller 
har forslag, som hold dig ikke 
tilbage med at kontakte mig. 
 
Jeg håber i hvert fald meget, 
at vi om et års tid vil 
konkludere, at 
projektansættelsen har været 
en god investering for hele 
menigheden. 
Rigtig god oktober måned til 
jer alle! 

Af Rune Funch 

 
Dessert til frokosten ved 

menighedsmødet: Æbletærte bagt af 
Hanna med æbler fra kirkens 

æbletræ 

 

 

 
Den øvrige del af frokosten til 

menighedsmødet stod Jeanette for. 

DEN 
UBARMHJERTIGE 

KIRKE 
 

HUSK, at du søndag den 10/10 
klokken 10.00 kan komme til 
kirkeevent i Lyngby og høre 
Jan Kornholt tale om, den 

ubarmhjertige kirke. Hvorfor 
er der folk, der forlader kirken 

og aldrig vender tilbage? 
Hvorfor træder vi på hinanden 

– selv i kirken? Hvorfor er 
kærlighed og barmhjertighed 
ikke noget, der bare kommer 
af sig selv? Velkommen til en 
tankevækkende morgenkaffe 

med friskbagte boller, 
inspirerende oplæg og 

samtaler, der gør os alle 
klogere på livet. Bemærk 

tidspunktet er klokken 10.00! 
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Adventshygge i Viggahus 
Vi er muligvis ude i meget god tid, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen søndag den 14. november, hvor 
der er mulighed for at forberede den søde juletids 
komme sammen med din menighedsfamilie. 
 

Der bliver arrangeret fælles kørsel fra kirken til 
Viggahus, hvor vi mødes kl.14. Eftermiddagen starter 
med en gåtur i skoven, hvor vi samler materialer til at 
binde kranse og lave dekorationer. Der vil også være 
bål, konfekt- eller småkageværksted og mulighed for 

at spille spil. Vi slutter kl.18. Der kommer mere 
information om tilmelding i november-udgaven af 
nyhedsbrevet. 

Det eksponentielle figentræ 
For fem år siden købte min 
hustru ved en vejbod en 
stikling fra et bornholmer-
figentræ til vores have. Den 
spinkle, lille plante var 
dengang kun på størrelse med 
min hånd, så forhåbningerne 
om i overskuelig fremtid at 
kunne plukke friske figener 
fra egen have, var nok 
sparsomme. Men i sommeren 
2018 bar det lille træ 
minsandten frugt for første 
gang: én fantastisk figen, der 
smagte fremragende. 
Sommeren efter var der to 
figener på de tynde grene, 
året efter bar træet fire 
figener, og i år var der otte 
flotte, velsmagende figener, 
der kunne høstes i august. 1, 
2, 4 og 8… en fordobling for 
hvert år der er gået. Det er jo 
det, man også kalder for 
eksponentiel vækst, og hvis 
figentræet fortsætter med at 
udvikle sig på denne måde, så 
tror jeg altså, at jeg i 
sommeren 2030 bliver nødt til 
at opsige mit job, skifte 
karriere og slå mig ned som 
figenbonde og økologisk 
frugtleverandør. Til den tid vil 
træet jo bære 4096 figener, og 
jeg må tidsnok i gang med 
forberedelserne til at høste de 
8192 frugter, der kommer året 
efter ved at købe sylte-
krukker, og kogegrej til at 
håndtere høsten. I 2035 får 
jeg vist brug for både lagerhal 
og gaffeltruck, for det 
eksponentielle træ bærer 

131072 lækre figener. Der er 
et verdensmarked at erobre, 
og det her bliver hurtigt til 
”Lignelsen om figentræet med 
alt for meget frugt” –
modsætningen til den 
lignelse, vi hører Jesus 
fortælle i Lukasevangeliets 
kapitel 13, 6-9:  
 
Så fortalte han denne lignelse: 

»En mand havde et figentræ, 

som var plantet i hans 

vingård, og han kom og ledte 

efter frugt på det, men fandt 

ingen.  Han sagde da til 

gartneren: I tre år er jeg nu 

kommet og har ledt efter frugt 

på dette figentræ uden at finde 

nogen. Hug det om! Hvorfor 

skal det stå og tage plads op 

til ingen nytte?  Men han 

svarede: Herre, lad det stå et 

år til, så skal jeg få gravet 

omkring det og givet det 

gødning.  Måske bærer det så 

frugt næste år. Hvis ikke, kan 

du hugge det om.« 

 
Så selvom den eksponentielle 
vækst naturligvis ikke 
fortsætter for evigt for mit 
lille bornholmerfigentræ, er 
det alligevel forunderligt at 
tænke over høsttidens mange 
mirakler: små frø, der spirer, 
bliver til planter, der 
blomstrer, sætter frugt, sår 
nye spirer, der bliver til nye 
træer, der bærer nye frugter… 
Halleluja - Guds skaberværk 
er et mirakel! 

Af Mads Leth  
Det eksponentielle figentræ er så småt klar til at smide bladene i 

september 2021, men om 10 måneder bærer det 16 dejlige figener! 
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Oktober-November 2021 
 

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 

OKTOBER 
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Pia Nielsen 
 
Søndag d. 10. oktober kl. 10.00: Den ubarmhjertige kirke. 
Cafégudstjeneste med Jan Kornholt (se omtale i bladet) 
 
Søndag d. 17. oktober kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Søndag d. 24. oktober kl. 19.00: Taizégudstjeneste ved Rune Funch 
 
Onsdag d. 27. oktober kl. 19-21.30: Kor i kirken starter (omtale i bladet) 
 
Fredag d. 29. oktober kl. 19.00: Brætspil i kirken 
 
Søndag d. 31. oktober: Ingen gudstjeneste i Lyngby, men vi er inviteret 
til at deltage i gudstjenesten i Korskirken (Herlev Hovedgade 44) kl. 10.30 
 
NOVEMBER 
 
Onsdag d. 3. november kl. 19-21.30: Kor i kirken 
 
Søndag d. 7. november kl. 10.30: Allehelgengudstjeneste med nadver 
ved Rune Funch 
 
Onsdag d. 10. november kl. 19-21.30: Kor i kirken  
 
Søndag d. 14. november kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Søndag d. 14. november kl. 14-18: Juleklip og -konfekt i Viggahus  
(Sæt kryds i kalenderen og læs mere om eftermiddagen i bladet) 
 
Onsdag d. 17. november kl. 19-21.30: Kor i kirken  
 
Søndag d. 21. november kl. 10.30: Cafégudstjeneste ved Britta 
Kornholt, Mads Leth og Rune Funch. Efter gudstjenesten er der en let 
frokost efterfulgt af menighedsmøde i krypten. 
 
Onsdag d. 24. november kl. 19-21.30: Kor i kirken  
 
Fredag d. 26. november kl. 19.00: Brætspil i kirken 
 
Søndag d. 28. november kl. 19.00: De ni læsninger ved Hans 
Mechlenborg 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 7. november. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet 
modtages med glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 3. 
november. 
 

 

 


