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KIRKEN ER ØRKENENS OASE 
 
Godt nytår og velkommen til 2022! I årets første udgave af 
Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev er temaet ”ørkenen”. Som 
bekendt huserer pandemien desværre stadig. Smittetallene i 
Danmark er netop nu tårnhøje, og covid-restriktionerne 
påvirker os alle i kirken, i familien, på jobbet, blandt vennerne 
og i fritiden. Det kan synes som en udmattende ørkenvandring 
at blive tvunget til gang på gang at skulle indrette tilværelsen 
efter virussens forgodtbefindende.  
Ørkenen er et dybt fascinerende sted, der på én og samme tid 
er dragende smukt og skræmmende goldt. Ørkenen er både 
inspirerende og forfærdende. Den er både udmattende og 
livsbekræftende. At være midt i ørkenen er lidt som at befinde 
sig i en endeløs labyrint, hvor orienteringssansen er sat ud af 
spil.  
Jesu blev testet ørkenen i 40 dage, og det jødiske folk måtte 
vandre i ørkenen i hele 40 år. Så lang tid kommer den 

 

 
 
igangværende covid-ørkenvandring dog næppe til at vare, og 
heldigvis er der også små oaser i enhver ørken, hvor man kan 
få et pusterum, få slukket tørsten og finde fred. Kirkens 
fællesskab er lige præcis sådan en oase! 

Af Mads Leth 

 
 

Gittes ørkenvandring for at blive baptist 
 
For nogle er vejen ind i 

baptistkirken ligetil, men for 

andre kan det være en 

ørkenvandring at nå dertil. 

Redaktionen har bedt Gitte 

Nasgård fortælle, hvordan 

hun blev døbt i ørkenstaten, 

Egypten. 

 

 
 

 
Da jeg var 20 år, blev jeg en 
julidag døbt i den koptiske 
kirke i Egypten. Det foregik i 
en kirke ved navn Sankt 
Maria kirken i Cairo i bydelen 
El Faghala. Det var ved en 
privat ceremoni, altså ikke 
som en del af en gudstjeneste. 
 
Det skete 3 dage før, at jeg 
giftede mig i den samme 
kirke. Brylluppet foregik 
præcis på min et års 
bryllupsdag. Jeg var nemlig 
blevet gift på Gladsaxe 
Rådhus året før. 

 
Min mand var medlem af den 
koptiske kirke, og ønskede 
meget, at vi skulle giftes i 
hans hjemland. Det krævede 
dog, at jeg også var medlem af 
kirken, og det kunne jeg kun 
blive ved at blive døbt. 
Ganske vist havde jeg fået 
oversat min dåbsattest fra 
Folkekirken til engelsk, men 
det var ikke godt nok. Den 
koptiske kirke betragtede en 
dåb fra en luthersk kirke som 
ugyldig.  
 
Jeg vidste godt, at kirken ikke  
 

 
ville acceptere min barnedåb. 
Jeg gik nemlig til arabisk på 
Folkeuniversitetet sammen 
med en kvinde, der ligesom 
mig ville gifte sig i Cairo med 
en kopter. Hun var 
teologistuderende, og vi 
undersøgte begge to alt, hvad 
vi kunne finde om den 
koptiske kirke. Hun havde det 
dårligt med at skulle døbes på 
ny. Jeg derimod syntes godt 
om tanken om at blive døbt 
som voksen. Siden jeg var 14 
år, havde jeg haft et 
baptistisk dåbssyn. 

Fortsættes på side 2 à 
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à Fortsat fra side 1 

 

Selve dåben foregik på 
engelsk, og det skete ved 
fuldstændig neddykning. Tre 
gange skulle man neddykkes 
for at understrege, at det 
skete i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn. Kirken 
havde et dåbskar stort nok til 
én voksen person. Præsten 
stod ved siden af. Jeg havde 
en hvid kjortel på, som 
tilhørte kirken. Præsten 
havde noget helligt olie, som 
han brugte til at slå korsets 
tegn på min pande og bryst. 
Det virkede meget højtideligt, 
og så var jeg blevet en kristen 
i den koptiske kirke. 

Dagen efter skulle jeg så have 
nadver i kirken. Det forgik 
efter en gudstjeneste, hvor der 
var fyldt med mennesker. 
Præsten havde sagt, at jeg 
skulle faste fra midnat. Det 
var reglen i kirken med faste 
før nadver. Det overholdt jeg, 
men desværre var jeg så svag 
af mangel på vand og mad, at 
jeg besvimede 
undergudstjenesten. 
Gudstjenesten tog lang tid, 
det føltes nok også længere for 
mig, da jeg ikke forstod 
sproget. Man skulle stå op, og 
der var utroligt varmt i kirken 
– den varmeste tid på året i 
Egypten. Kvinderne til 
gudstjenesten var på 1. sal, og 

mændene var nede i 
kirkesalen. Da jeg vågnede 
igen, stod der en masse 
venlige kvinder omkring mig, 
der ville give mig noget vand. 
Men jeg afslog og sagde, at jeg 
skulle have nadver om lidt og 
derfor måtte jeg ikke drikke 
noget.  
 
Årene gik og jeg boede her i 
Danmark sammen med min 
mand. Jeg kom i en årrække i 
den engelsktalende bibelkreds 
inde ved Nørreport, som KFS 
(Kristeligt Forbund for 

Studerende) stod for. Der kom 
især udenlandske studerende, 
nogle indvandrere, og 
danskere som var gift med en  

udlænding. 
 
Da der var gået 10 år, 
besluttede jeg mig til at blive 
baptist. Jeg havde set en 
annonce i avisen, at Per 
Nørgaard i Korskirken ville 
fortælle noget om baptister. 
Jeg ankom, som den eneste 
der ikke kom i kirken. Jeg 
begyndte så at komme i 
Korskirken. Per Nørgaard og 
jeg var enige om, at to gange 
dåb måtte være nok. Første 
gang, da jeg var 5 måneder 
gammel og derefter som 
tyveårig. Derfor er jeg aldrig 
blevet døbt i baptistkirken i 
Danmark, men optaget på 
bekendelse. 
 

 
 
 
 

 

Kor i kirken 
Lyngby Baptist-

kirkes nystartede 

kor øver hver 

onsdag i tids-

rummet fra 19.30 

til 21. Rune Funch 

er korleder, og der 

er plads til lige 

netop din sang-

stemme også! 

 
 
 

 
 

Verdenspremiere på Lyngby Baptistkirkes nye kor til ”Vi synger julen ind” i december 2021 
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K-klassen, ørkenperlen og Abraham 
 

 

Abraham, Rune og Kristuskransen 

 
I disse tider kan det være svært at 
forudse noget, men om alt går vel, så vil 
vi mødes med K-klassen i Lyngby i 
weekenden d. 22.-23. januar. 
K-klassen er kristendomsklassen, som 
samler unge fra Lyngby, Herlev, Tølløse, 
Nyrup og Holbæk baptistmenigheder. 
Når vi alle er samlet, kan vi blive over 
20, men indtil nu har vi vel været en 12-
15 samlet pr. weekend. Vi samles ca. syv 
weekender om året, samt en enkelt dag 
eller to udover det. 
I K-klassen bruger vi Kristuskransen 
som udgangspunkt for undervisningen. 
Indtil nu har vi været igennem Guds-
perlen, jeg-perlen, dåbs-perlen, og næste 
gang bliver det ørken-perlen. Da vi også 
deltager i cafégudstjenesten søndag d. 
23/1, er det jo oplagt at holde en 
gudstjeneste med temaet ”ørken”. 
 

Hvis du vil forberede dig lidt til 

gudstjenesten, så kan du prøve at 

bemærke, hvad du får af tanker, indre 

billeder, følelser, når du læser ordet 

ØRKEN. 

Vi kan læse rigtig meget om ørkenen i 

Bibelen. Jeg synes, det praktisk taget er 

umuligt at forestille sig, hvordan det har 

været for det jødiske folk at vandre 

hjemløst rundt i ørkenen i 40 år … 40 år!  

Selv bare efter Jesu 40 dage uden mad og 

drikke, er det ikke så svært at forstå, at 

han blev fristet. Paulus var nogle år i 

ørkenen (han omtaler det Arabien, Gal. 

1,17-18) efter sin omvendelse på vejen til 

Damaskus, og Johannes Døberen siger 

om sig selv, at han er en, der råber i 

ørkenen, eller måske i ensomheden. Det 

græske ord i det nye testamente for ørken 

er 'eremo', og betyder både ørken og 

ensom eller ensomhed. Ordet eremit 

kommer af eremo. 

 

I K-klassen er Lyngby repræsenteret af 
Abraham Leth og mig. Så her får I lige et 
lille interview med og en lille 
introduktion til Abraham, og hvordan 
det er at deltage i K-klassen: 
 
Abraham, hvor gammel er du? 
Abraham: 13 år 
Hvad klasse går du i? 
Abraham: Jeg går i 7. klasse på 
Filipskolen, en kristen friskole på 
Amager, hvor vi bor. 
Hvad synes du om at være med til K-
klassen? 
Abraham: Det er spændende, fordi det er 
ikke sådan noget, man plejer at gøre til 
hverdag. 
Kan det anbefales? 
Abraham: Ja! Fordi det er sjovt, og så 
møder man nye venner. 
Hvad er det bedste eller sjoveste, vi har 
lavet indtil nu? 
Abraham: At vi skulle slå med nogle 
terninger med billeder på, hvor man så 
skulle lave en historie om sin dag med de 
billeder, der var. Det var svært, men det 
var også sjovt. 
Er der noget, som ikke er så sjovt? 
Abraham: Ikke rigtigt. Eller, der kan 
godt komme lidt larm, når man skal 
sove. 
Har du nogensinde været i en ørken, og i 
så fald, hvor? 
Abraham: Ja. I Sahara, i Marokko, som 
ligger i Afrika. 

 

 
Abraham i Sahara 

 
 
Hvad var det mest spændende ved at 
være i ørkenen? 
Abraham: At ride på en dromedar, eller 
at sove udenfor under stjernehimlen. 
Man kunne se Mars. Det var sådan en 
rød ”stjerne”. 
Hvad var det ”værste”? 
Abraham: Det var virkelig varmt og tørt. 
Det var ikke sådan fugtigt, det var tørt. 
Kan det anbefales? 
Abraham: Ja, det kan det godt. 
Hvis du skulle fortælle en særlig ting om 
dig selv, hvad skulle det så være? 
Abraham: Jeg kan godt lide havet. Alle 
ting ved havet, både at bade og at sejle. 
Jeg er søspejder, og så har jeg også 
vinterbadet i tre sæsoner, og har været 
både reje, sæl og isbjørn. Og så spiller jeg 
også badminton. 
 

Af Rune Funch 
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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 

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 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 
 
Onsdag d. 19. januar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Lørdag d. 22. januar: K-klasse i Lyngby med overnatning. 
 
Søndag d. 23. januar kl. 10.30: Cafégudstjeneste om ørken v/ Mads 
Leth, Pia Duebjerg og Rune Funch. K-klassen medvirker. 
 
Onsdag d. 26. januar kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 30. januar kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Mads Leth 
 
 
FEBRUAR 
 
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 
 
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. Bent Hylleberg medvirker. 
 
 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 6. februar. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages 
med glæde. Deadline for indhold til bladet er torsdag d. 3. februar. 
 

 

 


