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Februar, fastetid og fordrevne flygtninge 
Fastelavnssøndag er den søndag, der falder præcis syv uger før påskedag, som igen falder som den første søndag efter den første fuldmåne 
efter forårsjævndøgn (d. 20. marts). Det kalenderregnestykke betyder, at vi i år skal fejre fastelavnssøndag den 27. februar. Traditionen 
foreskriver, at selve fastetiden begynder askeonsdag, hvilket vil sige onsdagen efter fastelavnssøndag – altså i år onsdag d. 2. marts, for så 
er der nemlig lige præcis 40 dage til påske (søndagene fraregnet). Forbilledet for fasten er naturligvis Jesus, der faster i ørkenen i 40 dage 
og 40 nætter. Fortællingen kan vi læse i Matthæusevangeliets Kapitel 4. Her får vi et godt indblik i, hvad fasten egentlig handler om i form 
af djævelske fristelser, prøvelser, ensomhed og i det hele taget kampen mellem det gode og det onde. Fasten er derfor et godt tidspunkt at 
stille spørgsmålstegn ved, hvad man lader sig fylde af. Hvad fristes man af? Hvad siger man ja til og nej til? Det er en tid til besindelse og 
eftertænksomhed. Men også en tid til at være taknemmelig og minde sig selv om, at kampen mellem godt og ondt, mellem liv og død, 
mange steder rundt omkring i verden er langt mere alvorlig, end den er i Danmark. I dette korte nummer af nyhedsbrevet skriver Signe 
Leth om situationen i Myanmar, som i disse dage kan markere et tragisk 1-års jubilæum for militærkuppet med tusinder af fordrevne 
flygtninge til følge. 
 
Den første februar 2022 kunne vi markere et trist jubilæum for 
Myanmar. Det var etårsdagen for militærets kup af den folkevalgte 
regering. For et år siden blev landet transformeret fra et spirende 
demokrati tilbage til et land i et stramt militært greb, med trusler, 
vold og mangel på frihed til følge.  
 

 
Foto: https://baptistnews.com/article/pay-attention-to-whats-
happening-in-myanmar-baptist-pastors-plead/#.Yf2Fq_jcDyQ 

 
Kuppet blev mødt med massive, ikke-voldelige protester og civil 
ulydighed. I starten var militæret afventende, siden er de blevet 
mere og mere brutale i deres metoder for at lukke ned for 
protesterne. I de mere fjerntliggende områder udenfor international 
bevågenhed, bor de oprindelige folk, og også rigtig mange af de 1,7 
millioner baptister i Myanmar. Her foregår der væbnede kampe og 
brutalitet, som vi ikke kan forestille os. 
 
Vi får nyheder, der vidner om ødelæggelse af skoler, kirker, 
hospitaler og om op mod 400.000 nye internt fordrevne. Vi hører om 
massakrer, drab på nødhjælpsarbejdere, tortur og voldtægt begået af 
militæret i første omgang mod en ubevæbnet civil protestbevægelse. 
Den væbnede modstand har dog også taget til i takt med folkets 
desperation, med flere drab og mere vold som konsekvens. 
 

 
Foto: Signe Leth, Chin State, Myanmar 

Jeg har besøgt Myanmar mange gange i forbindelse med mit 
arbejde, men også i mit tidligere engagement i internationalt 
missionsudvalg i Baptistkirken i Danmark – f.eks. til baptistkirken i 
Myanmars 200-års jubilæum i 2013. Det var en imponerende fejring, 
og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad fremtiden for 
Baptistkirken i Myanmar er? Jeg forsøger at holde kontakten med 
vores partnere og kolleger via krypterede online kommunikations-
former, og de fortæller om hvordan livet under militærstyret er 
utroligt vanskeligt og barskt. De vidner om et liv i frygt, i sult, uden 
mulighed for skolegang for deres børn, eller medicin og pleje for 
deres syge og uden kontakt til familie, menighed og venner, der er 
spredt over hele landet eller udenfor Myanmar. Det, der holder 
håbet oppe, er deres tro, og viden om, at der er et større fællesskab, 
der holder håbet i live gennem forbøn. 

 
Foto: AFP/Ritzau/Scanpix 

 
Baptistkirken i Danmark hjælper de internt fordrevne i 
Myanmar og beder også om vores forbøn og finansielle støtte. 
Asia Pacific Baptist Federation oplyser, at siden kuppet i 
februar 2021 er der over 400.000 (nye) internt fordrevne i 
Myanmar. Mange af disse mangler både tag over hovedet, mad 
og adgang til sundhedsydelser, hvilket corona-pandemien kun 
er med til at gøre endnu værre. Der er derfor stadig brug for 
opbakning til Baptist Kirkens projekt i Chinstaten, der 
fokuserer på at støtte internt fordrevne, bl.a. ved at etablere 
lokale sundhedsteams og hjælp til hjemløse. 
Vi opfordrer alle til at bede for Myanmar. Udover forbøn kan 
indsatsen også støttes ved at indbetale et beløb på MobilePay 
330048 eller kontonr. 3201 10042879 mærket ’Myanmar’. 
Så lad os ære de, der har mistet livet det sidste år i kampen 
for frihed, og hylde de, der holder håbet oppe, og kampen for 
frihed i live gennem vores forbøn og økonomiske støtte. 

Af Signe Leth 
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Februar-Marts 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 
 
Kirkens kontonummer: 
Nordea: 2252 - 8260 053 967 
 
MobilePay: 
800123 

FEBRUAR 
 
Onsdag d. 2. februar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Fredag-Lørdag d. 4.-5. februar: BiD lederkonference i Fredericia 
 
Søndag d. 6. februar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Britta Kornholt 
 
Onsdag d. 9. februar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 13. februar kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 16. februar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Fredag, den 18. februar kl. 19: Spilaften i kirken 
 
Søndag d. 20. februar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Onsdag d. 23. februar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 27. februar kl. 10.30: Cafégudstjeneste v/Mads Leth og Rune Funch. 
 
MARTS 
 
Onsdag d. 2. marts kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 6. marts kl. 10.30: Nadvergudstjeneste med barnevelsignelse 
v/ Rune Funch. Efter gudstjenesten er der en let frokost og 
menighedsmøde i krypten. 
 
Onsdag d. 9. marts kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 13. marts kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Pia Duebjerg 
 
Onsdag d. 16. marts kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 20. marts kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Onsdag d. 23. marts kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 27. marts kl. 10.30: Cafégudstjeneste om Cecil Bødker 
v/Britta Kornholt, Mads Leth og Rune Funch. Gæstesolist Ayoe Angelica 
(Læs mere i næste Nyhedsbrev) 
 
Onsdag d. 30. marts kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 6. marts. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages 
med glæde. Deadline for indhold til bladet er torsdag d. 3. marts. 
 

 

 


