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Nyhedsbrev  
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Fællesskabsdag i Lyngby Baptistkirke, 18/9 
 

 

 

Lørdag den 18. september er 
der fællesskabsdag i Lyngby 
Baptistkirke. Vi mødes til 
morgenkaffe og fællessang i 
kirken klokken 10, hvorefter 
vi sammen i det fantastiske 
solskinsvejr og den 
septemberblå himmel går til 
Lyngby Folkepark ved Lyngby 
Sø. Her vil der være mulighed 
for at spille forskellige spil, 
hvor unge som gamle kan 
være med, vandre en tur 
langs søbredden og 
hyggesnakke, hvorefter vi 
spiser frokost ved søen og 
efterfølgende går tilbage mod 
kirken. 
 
Ca. klokken 14 vil Ellen 
Fjordlund stå for en workshop 
med binding af 
blomsterkranse med lyng. Vi 
sørger for, at der er kranse og 
lyng til alle deltagere, som 
har tilmeldt sig til 

workshoppen. Lyngkranse 
kan holde sig smukke meget 
længe, især når de hænger 
lidt køligt. Men vil du gerne 
have noget mere eller andet i 
kransen, kan du selv 
medbringe silkebånd, roser, 
lavendel, røde eller orange 
bær eller andre vilde blomster 
eller blomster fra haven. 

 
Og fortvivl ikke, hvis du for 
eksempel er mere til brætspil 
eller bordfodbold end 
blomsterkranse. Der bliver 
nemlig også mulighed for at 
dyste i den slags i kirken om 

eftermiddagen, ligesom man 
også kan melde sig på 
kokkeholdet, der vil tilberede 
et lækkert økologisk 
aftensmåltid, som vi spiser 
klokken 18.  
 
Fællesskabsdagen afsluttes 
med hygge og andagt ca. 
klokken 20. 
 
Af hensyn til indkøb af mad 
og materialer til 
blomsterkranse vil vi gerne 
have en tilmelding til 
fællesskabsdagen, så skriv dig 
på listen i kirken, kontakt 
Rune Funch eller tilmeld dig 
elektronisk på dette link: 

 
kortlink.dk/2cumn 

 
Vi glæder os rigtig meget til at 
se dig til fællesskabsdag i 
Lyngby Baptistkirke! 
 

PS. Hvis vejret stik mod 
forventning og aftaler med 
Vorherre skulle vise sig at 
være vådt og regnfuldt, finder 
vi et alternativ til turen til 
Lyngby Folkepark og Sø. 
 

 

 

HUSK! 
Der er kirke-

frokost og 
menigheds- 

møde søndag 
d. 12/9 efter 

gudstjenesten 
kl. 10.30. 
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DEN UBARMHJERTIGE KIRKE 
 – et kirkeevent i Lyngby Baptistkirke 

d. 10/10 klokken 10 
 
Søndag den 10.10. kl.10:00 får 
vi besøg af Jan Kornholt, der 
er baptistpræst i 
Kløvermarkskirken i Holbæk.  
 
Jan er vokset op i en 
baptistpræstefamilie og har 
siden teenageårene været 
aktiv i ungdomsarbejdet og 
blev tidlig leder af Vejle 
Baptistkirkes ungdomsklub. 
Vejle blev også dén menighed, 
hvor Jan blev døbt som 21-
årig og begyndte at tage 
ansvar som 
menighedsmedlem, og som 23-
årig som medlem af 
menighedsrådet. Dermed blev 
menigheden også arnested for 
Jans første møde med den 
ubarmhjertige kirke. 
 
Efter studier på Baptisternes 

 
Teologiske Seminarium i 
Tølløse har Jan uafbrudt 
arbejdet i Baptistkirken i 
Danmark. Det er blevet til 37 
år på fuld tid. Det er Jans  
erfaringer fra eget liv og 
særligt de 37 år som præst,der 
har fået ham til at stoppe op 
og reflektere over den kirke 
han tjener. 
 
Vi kender nok alle sammen 
nogen, der før er kommet 
trofast i kirken, men så er der 
sket ét eller andet og de har 
forladt den og er ikke vendt 
tilbage. De fleste af os kender 
nogen, der har slået sig på 
kirken – ja – måske har vi 
selv oplevet kirkens 
ubarmhjertighed på egen 
krop. 

 

Jan vil i sit oplæg fortælle, 
hvordan han selv og mange 
andre har oplevet at blive 
såret og trådt på i kirken. De  
mange års erfaringer fra sit 
virke i Baptistkirken har budt 
på mange ubarmhjertigheder, 
som vil blive udfoldet. Jan 
ønsker at synliggøre og 
konkretisere, hvad kirken har 
gjort ved ham og andre, så 
kirken i dag bliver klar over, 
hvor farligt det kan være at 
slippe folk løs i kirken - for 
faktum er, at der er kirkefolk, 
der gør andre ondt uden at 
være klar over det. 
 
Jans oplæg vil være et opråb 
til kirken anno 2021, for i 
Jans optik, så er det at være  
kærlig og barmhjertig ikke  

 

noget vi er af os selv – det er 
noget vi behøver Guds hjælp 
og vejledning til. 
 
På trods af den 
ubarmhjertighed Jan har 
mødt igennem årene, så er  
han stadig taknemmelig for 
de arbejdsopgaver han har 
haft. Ligesom Jan i dag 
sagtens kan argumentere for, 
hvorfor vi har og skal have 
kirker og menigheder. Jan har 
lovet at sende os fra kirke 
denne søndag med livsmod og 
livslyst på trods af de knubs 
man kan få i mødet med den 
ubarmhjertige kirke. 
Kirkeeventet indledes med 
morgenmad og kaffe/te, som 
man kan nyde under Jans 
oplæg og den efterfølgende 
samtale. 

Af Britta Kornholt 
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Fra præsten 
 

 
Udsigt over Arresø 

 
Så bor jeg her. I en del af et 
sommerhus. Til leje. Måske en 
måned. Måske længere. Det 
er en velkendt boligsituation. 
Den er ikke nødvendigvis 
ønskværdig, men en del af 
mig synes at bringe mig selv i 
sådanne situationer igen og 
igen. 
Der er også en enorm frihed i 
at pakke bilen om 
formiddagen, køre 25 
kilometer, pakke ud, og så 
sidde her i et helt nyt hjem  

om aftenen. Men der er 
samtidig i mig en dyb længsel 
efter at kunne ”slå mig ned”, 
at få ”fast grund under 
fødderne”. 
 
Jeg kunne gå i seng i aften 
ked af det, frustreret, med en 
følelse af længsel. Men trods 
denne uro i det ydre, så føler 
jeg en dyb rodfæstethed i mit 
indre. Og jeg fyldes af 
taknemmelighed. 
Taknemmelighed over 

naturen. At vågne i et hjem 
med udsigt over Arresø og gå i 
seng i et nyt hjem efter en 
aftengåtur ned til Buresø. 
Taknemmelighed over et liv 
fyldt med smukke mennesker 
og menneskemøder, og en dyb 
vished om at jeg er omfavnet, 
støttet og elsket ubetinget. 
 
At lægge mig til at sove med 
et taknemmeligt hjerte, et 
tillidsfuldt hjerte, et glad 
hjerte er for mig så vigtigt. Og 

som det udtrykkes i 
Ordsprogenes bog, så er det 
ikke kun af sjælelig og åndelig 
betydning, men det virker 
helbredende og livgivende helt 
ind i det fysiske legeme. 
 
Glad hjerte giver godt 
helbred, modløshed udtørrer 
knoglerne. (Ordsp. 17,22) 
 
Fremfor alt: Vogt dit hjerte, 
for derfra udgår livet. (Ordsp. 
4,23).                    Af Rune Funch 

  
Aftenssol ved Burresø 
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September-Oktober 2021 
 

Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 

 

 

 

Menighedens præst: 

Rune Funch 
Præstelunden 13 
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 

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 
efterfulgt af let frokost og menighedsmøde. 
 
Lørdag d. 18. september kl. 10-20: Fællesskabsdag i kirken  
(se omtale i bladet). 

 
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. 
 

OKTOBER 
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Pia Duebjerg 
 
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 
 
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 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 3. oktober. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages 
med glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 29. september 
 

 
 
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 
 

 


