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Allehelgen og døden 
Den 31. oktober om aftenen 
forvandles Københavns gader 
og stræder i bro- og 
villakvartererne til et orange 
hav af uhyggeligt udskårne 
græsker, plasticrekvisitter fra 
rædselskabinetter og børn 
udklædt som blodige 
vampyrer, varulve og 
zombier, der går fra dør til 
dør og råber: ”Slik eller 
ballade”. Velkommen til 
Allehelgensaften – eller 
Halloween, som højtiden jo 
kaldes på den anden side af 
Atlanten. ”Amerikaniseret 
humbug”, synes nogen. 
”Efterårshygge i mørket”, 
siger andre. Under alle 
omstændigheder er 
allehelgenstiden over os! 

 
I kirkelig sammenhæng fejres 
Allehelgens Dag den første 
søndag i november. I den 
katolske kirke var det 
oprindeligt dagen, hvor man 
hædrede og tilbad alle de 
helgener, der ikke helt var 
”store nok” til at få deres helt 
egen helgendag, men i nyere 
tid benyttes dagen til at 
mindes dem, der er gået bort 
i årets løb – de afdøde. 

 
Død og humor 
Døden er en underlig 
størrelse – på en eller anden 
måde fascinerende og 
skræmmende på én og 
samme tid. Døden er både 
tabu men samtidig  

uundgåelig. Kan man for 
eksempel tillade sig at gøre 
grin med døden? Kan man 
være morsom på dødens 
bekostning eller er sagen så 
gravalvorlig, at det ikke er 
”comme il faut”? 

 
Allerede i starten af 1300-
tallet prøvede Dante 
Alighieri at gøre døden 
morsom i ”Den 
Guddommelige Komedie” – 
en storslået fortælling om 
døden, skærsilden, helvede 
og paradis. Værket blev en 
stor succes, da det udkom, og 
komedien blev læst og 
genfortalt af både kirkens 
lærde folk og den bredere 
befolkning. Hvis man læser 
”Den guddommelige 
komedie” i dag vækker den 
ikke ligefrem latterbrøl hos 
den moderne tids læser, men 
Dantes værk eller uddrag 
derfra er nu alligevel en 
læseoplevelse værd. 

 
 
 

Frygt for døden 
Så vidt vides, er mennesket 
som det eneste væsen 
udstyret med bevidsthed – og 
det gælder selvfølgelig også 
bevidsthed om døden – 
dødsbevidsthed. For mange 
mennesker giver det sig 
udslag i en regulær frygt for 
døden. Mange er bange for at 
dø. Døden venter derude – 
det ved vi alle. 

Den er ukendt, den er uvis og 
den er stensikker. Måske er 
angst for døden et fænomen, 
der knytter sig specielt til 
vores kultursfære. Den nu 
afdøde læge og 
samfundskritiker Tage Voss 
har i hvert fald sagt om døden, 
at: ”I den vestlige kultur bruger 
vi det meste af livet på at flygte 
fra døden. I andre kulturer dør 
man, når tiden er inde”. Og 
forfatteren Carsten Jensen har 
skrevet, at: ”Viden om døden er 
den eneste realisme, vi aldrig 
tillader os i vor kultur, hvor vi 
på skærmen vænner os til synet 
af andres død, mens vi 
opdrages til at fornægte vores 
egen”. 

 
Sejr over døden 
Nogle af Jesu største mirakler 
omhandler ligeledes døden og 
dødens tabu. I Johannes-
evangeliets kapitel 11 vers 32-
44 har vi eksempelvis 
fortællingen om Jesu 
opvækkelse af Lazarus: 
Da nu Maria kom ud, hvor 
Jesus var, og så ham, faldt hun  

ned for hans fødder og sagde: 
»Herre, havde du været her, var 
min bror ikke død.« Da Jesus 
så hende græde og så de jøder 
græde, som var fulgt med 
hende, blev han stærkt opbragt 
og kom i oprør og sagde: »Hvor 
har I lagt ham?« »Herre, kom 
og se!« svarede de. Jesus brast i 
gråd. Da sagde jøderne: »Se, 
hvor han elskede ham.« Men 
nogle af dem sagde: »Kunne 
han, som åbnede den blindes 
øjne, ikke også have gjort, at 
Lazarus ikke var død?«. 

Da blev Jesus atter stærkt 
opbragt, og han går hen til 
graven. Det var en klippehule, 
og en sten var stillet for den. 
Jesus sagde: »Tag stenen væk!« 
Martha, den dødes søster, 
sagde til ham: »Herre, han 
stinker allerede; han ligger der 
jo på fjerde dag.« Jesus sagde 
til hende: »Har jeg ikke sagt 
dig, at hvis du tror, skal du se 
Guds herlighed?« Så tog de 
stenen væk. Jesus så op mod 
himlen og sagde: »Fader, jeg  
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takker dig, fordi du har hørt 
mig. Selv vidste jeg, at du 
altid hører mig, men det var 
for folkeskarens skyld, som 
står her, at jeg sagde det, for 
at de skal tro, at du har 
udsendt mig.« Da han havde 
sagt det, råbte han med høj 
røst: »Lazarus, kom herud!« 
Og den døde kom ud, med 
strimler af linned viklet om 
fødder og hænder og med et 
klæde viklet rundt om 
ansigtet. Jesus sagde til dem: 
»Løs ham og lad ham gå.« 

 
Fortællingen kan læses og 
fortolkes på flere planer – 
både konkrete og symbolske.  
plan og på et symbolsk plan. 
Lad os starte med den 
konkrete fortælling. Mens 
Jesus er i Galilæa kommer 
der bud efter ham. Han får at 
vide, at Maria og Marthas 
bror Lazarus fra Betania er 
alvorligt syg. Overraskende 
nok reagerer Jesus på dette 
bud ved ikke at foretage sig 
noget i to dage. Han bliver 
sammen med disciplene, der 
hvor han er, og venter. Måske 
med god grund for Betania 
ligger i Judæa ganske tæt på 
Jerusalem – dvs. tæt på de 
mange, mange fjender som 
Jesus efterhånden har fået. 
Der er ingen tvivl om, det vil 
være meget risikabelt og 
særdeles farligt for både Jesus 
og disciplene at tage til 
Betania for at besøge den syge 
Lazarus. 

 
Der er imidlertid også en 
anden grund til, at Jesus ikke 
straks tager til Lazarus’ hus. 
Han venter bevidst til 
Lazarus dør. I teksten ovenfor 
siger Jesus nemlig direkte til 
disciplene, at han ved, at 
Lazarus er død, hvilket han 
vil udnytte til at bringe folk til 
tro. Dvs. allerede før Jesus 
drager mod Betania ved han, 
at han skal  

 
Opvækkelsen af Lazarus, Rembrandt ca. 1630 

 

tilværelse, der stadig henviser 
til mørket – tilværelsen uden 
Jesus. Verden er altså ikke 
enten sort eller hvid – mørk 
eller lys. Selvom vi går mod 
lyset vil der stadig være sider 
af os, der har med mørket at 
gøre. Det vigtigste er blot, at 
vi pejler efter lyset – efter 
Jesus – verden lys! 

 
Døden i livet 
Død er det modsatte af liv, 
dynamik og bevægelse. 
Hvornår lever man? Hvornår 
er man død? Der opereres med 
forskellige former for 
dødskriterier: hjernedød, 
hjertedød eller måske endda 
døden i livet. Jesus frelser os 
nemlig ikke kun fra den 
fysiske død – men også døden 
i livet. Han tilbyder os 
Gudsriget – det evige liv – 
dvs. et liv med dybde og 
mening. Et liv med kærlighed, 
mildhed, retfærdighed og 
opofrelse – et liv med de store 
værdier i fokus. Glædelig 
Allehelgen 2021! 

 
Af Mads Leth 

 

 
 

 
De ni læsninger 
søndag d. 28/11, kl. 19.00 

 
Ledelsen af den 

efterhånden 100 år 
gamle tradition fra 

England med vekslen 
mellem læsninger fra 

Bibelen og musik er i år 
lagt i Hans Mechlen-
borgs hænder. Bodil 

Krabbe og Louise Hjort 
vil krydre anledningen 

med smuk musik. 
 

Velkommen i kirke 
til de ni læsninger! 

 
 

udføre et stort mirakel: at 
opvække Lazarus. 

 
Da de ankommer til Betania 
bliver Jesus opbragt over de 
mange tårer, der fældes pga. 
Lazarus død. Han går hen til 
klippehulen, hvor Lazarus 
ligger begravet, og får væltet 
stenen til side. Stanken er 
overvældende – de er tre dage 
siden Lazarus er død – 
forrådnelsen er i fuld gang. 
Men Jesus kommanderer med 
den afdøde: ”Lazarus, kom her 
ud”. Og miraklet sker. Den 
afdøde opvækkes og vakler ud 
af dødens grav hen til livets 
Jesus. 

 
Folkeskarerne er selvsagt 
vilde af begejstring. Jesus 
udfører det største mirakel af 
dem alle – han besejrer døden! 
Allerede her får disciplene og 
de andre en forsmag på det, 
der snart skal ske med Jesus 
selv. Ganske kort tid efter 
begivenhederne her bliver det 
faktisk besluttet, at Jesus 
skal slås ihjel. Få dage efter 
Lazarus’ opvækkelse kalder 
ypperstepræsterne og 
farisæerne til samråd og tager  

beslutningen om at slå 
Kristus ihjel. 

 
Fra døden til livet 
På det symbolske plan er 
fortællingen om Jesus og 
Lazarus mindst lige så 
interessant og meget mere 
relevant for os her 2000 år 
senere. Jesus inviterer 
Lazarus til at foretage en 
afgørende rejse: rejsen fra 
døden til livet. I fortællingen 
bliver det symboliseret smukt: 
Lazarus rejser sig fra 
dødslejet og går fra 
gravhulens mørke ud i lyset. 
Han bevæger sig fra 
forrådnelsen og fordærvet til 
det uforanderlige – det, der 
ikke forgår: Jesus. 

 
Jesu invitation til Lazarus er 
selvfølgelig samtidig en 
invitation til alle andre 
mennesker – en invitation om 
at bevæge sig fra mørket til 
lyset – en invitation til at 
pejle efter verdens lys frem for 
at forblive i mørket. 
Ligklæderne hænger efter 
Lazarus som han går hen mod 
Jesus. De symboliserer 
selvfølgelig de dele af ens 
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Efterår i skoven 
 

Nu flammer skoven trindt 
om land 
For nogle år siden hørte jeg, 
at nogle mente, at det var den 
oprindelige titel på 
Grundtvigs smukke 
efterårssalme. At der simpelt-
hen var sket en fejl på et 
tidspunkt, så flammer var 
blevet til falmer i stedet for. 
Og på en måde kan begge 
passe lige godt på oplevelsen 
af efteråret. Det er et spørgs-
mål om sindsstemning, hvor-
når vi går tur i skoven og 
hvad vi vælger at se. Lige nu 
kan jeg næsten fornemme 
ildens fortærende flammer, 
når jeg går i skoven og kigger 
på de røde, orange og gule 
nuancer på træernes blade. 
Jeg kan blive helt varm 
indeni, glæder mig dybt og 
føler mig beæret over, at jeg 
bliver givet muligheden for at 
opleve denne årstid. 

 
De fire årstider 
For en del år siden besøgte 
jeg en ven i San Diego, og nød 
virkelig den lune temperatur 
i luften døgnet rundt. Han 
fortalte mig, at temperaturen 
der ligger mellem 10 og 25 
grader året rundt, og så 
regner det kun i vinter-
halvåret, og det er endda ret 
begrænset. Dengang blev jeg 
lidt misundelig, og tænkte, at 
det måtte være så skønt at 
slippe for grå og mørke års-
tider med regn og slud og sne. 
I dag ville jeg nødigt undvære 
oplevelsen af årsrytmen, som 
vi har den i Danmark. 

 
Nu falmer skoven trindt 
om land 
Der går dog ikke mange uger, 
så vil oplevelsen af den 
falmende skov tage over, når 
vi kigger på træerne. Allerede 
nu kan vi også fornemme den 
brune farve blandt alle de  

 

Jesus Kristus siger ”Jeg er 
livet”, og det liv er evigt 
forvandlende og fornyende! 

 
Onsdag aften til kor og til flere 
af gudstjenesterne i november 
vil vi synge ”Nu falmer skoven 
trindt om land ...”, og med 
taksigelse i hjerterne kan vi 
synge: 

 
Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang 
for ordet og for livet. 
 

Af Rune Funch 

andre. Hvilken følelse vækker 
den farve i dig? Jeg har aldrig 
været særlig glad for den 
brune farve. Alene udtrykket 
”lortebrun” degraderer farven 
til noget uønsket. Jeg kender 
én, der som lille havde brun 
som sin yndlingsfarve. Hun 
syntes, at det var synd for 
farven, at der ikke var nogen 
som kunne lide den. Hvilken 
empatisk natur. 
Prøv at lægge mærke til den 
brune farve, når du går en 
tur. Selv den findes i et utal af 
nuancer, hvis vi kigger godt 
efter. Og kigger vi dybt i det 
visnede blad, vil vi også der 
med en vis fantasikraft kunne 
fornemme at det rummer 
grobund for nyt spirende liv. 
Hvor gul, orange og rød stadig 
har en hvis stemning af liv 
over sig, så mærker vi i den 
brune farve at døds- og 
forrådnelsesprocessen er gået 
i gang. Men tænk, når 
bladene falder til jorden og 
bliver tilsat myresyre fra 
myrerne bliver bladene hen 
over vinteren forvandlet til et 
nyt lag af muld med spire- og 
grokraft for det kommende 
forårs planter. 
 
Om forvandling 
”Tilpas jer ikke denne verden, 
men lad jer forvandle, ved at 
sindet fornyes” skriver Paulus  

i Romerbrevet (12,2). Oplever 
vi først Guds nåde og 
kærlighed i vores liv, vil den 
afspejle sig ikke kun i mødet 
med vore medmennesker, men 
også i vores forhold til 
skaberværket. For mig at se 
bliver naturen, Guds 
skaberværk, derved en af de 
bedste lærermestre i denne 
proces, at lade os forvandle 
(metamorforisere), ved at vore 
sind fornyes. 

 
En dyb forbindelse med og 
medleven med naturen vil 
helt naturligt ændre vores 
adfærd fra udnyttelse og 
rovdrift eller ligegyldighed til 
en medfølen og medleven med 
skaberværket. 

 
Så i stedet for at bruge for 
meget energi på at være 
bekymret for jordens fremtid, 
vil jeg opfordre jer alle til at 
gå ud i naturen, lade jer 
inspirere og blive rørt, 
vækket, fyldt af 
taknemmelighed og ærefrygt, 
glædes over farverne, 
forvandlet af dens skønhed, af 
livet og rytmerne, og jeg er 
overbevist om, at vores indre 
forvandling vil virke 
forvandlende på verden 
omkring os. Det var mit 
umiddelbare bidrag til COP26 
og klimadebatten for nu. 

Julehygge i Viggahus 
d. 14/11 kl. 14 

Vi glæder os til at være sam-
men med unge og gamle, børn 
og voksne til menighedens 
fælles julehygge i Viggahus. 
Alle er velkomne, så inviter 
gerne en ven med, som kunne 
have glæde af en eftermiddag i 
skoven, ved bålet, omkring et 
brætspil eller som ville glæde 
sig over at få kickstartet 
julehyggen med at kreere en 
flot julekrans, dekoration eller 
lavet de første julegodter. 
 
Eftermiddagens program: 
13.30: Afgang fra kirken 
14.00: Ankomst og gåtur i 
skoven omkring Viggahus, 
hvor vi samler materialer til 
kranse og dekorationer  
15.00: Gløgg og æbleskiver 
omkring bålet eller i hytten 
(afhængigt af vejret) 
Frem til kl.17.30 er der mulig-
hed for at lave dekorationer og 
kranse, og godte-værkstedet vil 
være åbent. Man kan også 
spille et brætspil eller hygge 
sig udendørs. 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker ved at sende 
en sms til Rune på tlf: 
42610972 eller skrive dig på 
tilmeldingslisten i kirken. 
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November-December 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 

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 
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 
 
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 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 5. december. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet 
modtages med glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 1. 
december. 
 

 

 


