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Lyngby Baptistmenighed fylder 70 år! 
 
Lyngby Baptistmenighed blev stiftet i maj 1951 og kan derfor i 
netop denne måned fejre intet mindre end 70-års fødselsdag! 
For at markere den runde begivenhed har nyhedsbrevets 
redaktion været på smugkig i arkiverne og bringer i dette 
nummer en lille foto- og tekstkavalkade fra menighedens 
første år ved stiftelsen i 1951 og frem mod opførelsen af den 
nuværende kirkebygning og indvielsen af denne for præcis 54 
år siden i starten af maj 1967. Redaktionen ville meget gerne 
have talt med og interviewet nogle af de menigheds-
medlemmer, der endnu kan erindre og måske endda 
medvirkede ved kirkebyggeriet, men coronatiden vanskeliggør 
jo desværre sociale sammenkomster og aktiviteter en smule, 
så vi håber i stedet på i efterårets nyhedsbreve at kunne 
bringe en interviewrække med nogle af menighedens mange 
spændende medlemmer.  

 
I en af fotobøgerne i arkivet kan man læse følgende indledende 
tekst:  

 
”Denne billedserie er en kort beretning om, hvordan Lyngby 
Baptistmenighed på mindre end to år for egne midler og ved 
frivillig arbejdskraft byggede en kirke til cirka 1,2 millioner 
kroner”. 

 
Indsamlingsfolder til ny kirkebygning, 1964 

 
Det er imponerende at tænke på, hvor mange timer, kræfter og 
ressourcer, der er lagt i det fantastiske arbejde. 

 

 
Missionshuset ”Zion”, 1964 

 

Da Lyngby Baptistmenighed blev stiftet i maj 1951 med 75 
medlemmer på listen overtog man missionshuset ”Zion” på 
Bagsværdvej, der hidtil havde tjent som missionsstation for 
Kristuskirkens menighed. I de første år af Lyngby 
menighedens virke var der vækst, og kun fem år senere i 1956 
var der 112 medlemmer, og i 1963 var medlemstallet over 150 
med den konsekvens, at de fysiske rammer i ”Zion” var blevet 
alt for trange. 

 
Gudstjenestestatistik fra 1965 med et gennemsnit på 80 deltagere 

 
I arkivet kan man videre læse følgende spændende beretning: 
 
”Den gamle kirke Zion, som af udseende mindede mere om et 
missionshus end om en kirke, lå på Bagsværdvej 29 i Lyngby. 
Bygningen blev indviet til kirke den 31.10.1897 og fik således 
lov til i 68 år at tjene som Guds hus. Den sidste gudstjeneste 
med barnevelsignelse og dåb, fandt sted den 28.02.1965” 

 
Sidste gudstjeneste i Missionshuset ”Zion”, 1965 

 
”Kun kort tid herefter begyndte et firma nedrivningen af Zion 
med henblik på opførelsen af et den ny kirke på samme grund. 
Men således kom det ikke til at gå. Amtet havde andre planer 
om store vejudvidelser, hvilket bevirkede, at den gamle grund 
ville blive for lille til et så stort byggeri. Til gengæld herfor fik 
menigheden tilbudt en betydelig bedre grund beliggende 
Bagsværdvej 25, hvor menigheden den 28.06.1965 satte spaden 
i jorden”.  
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Nedrivningen af ”Zion” i fuld gang 

 

 
Borgmesterbesøg ved de første spadestik til den nye kirke 

 
”Med Richard Jørgensen og hans søn i spidsen som byggeriets 
daglige leder og med menighedens medlemmer og venner som 
arbejdskraft gik man i gang først med at opføre et spejderhus. 
Efter cirka 3 måneder var grunden til kirken udgravet, og 
dækket som skulle danne gulv for kirkesalen pålagt.” 
 

 
Udgravningen med spejderhuset i baggrunden 

 

”En strålende solskinsefterårsdag den 05.09.1965 samledes 
man for at indmure grundstenene i kirkens nordøstlige 
frontspids. Nu fulgte en lang og besværlig vinter, hvor der på 
trods af kulden blev arbejdet godt. Den 5. april 1966 fandt 
rejsegildet sted. Man kunne nu danne sig et billede af kirkens 
ydre dimensioner.” 

 
Rejsegilde d. 5. april 1966 

 
Stilladsarbejde (med lidt andre sikkerhedsregler end i dag!) 

 
”Under byggeriet var menighedens anledninger henlagt til 
folkekirkens menighedshus på Sorgenfrivej. Hvor man havde 
lejet sig ind. Endnu inden hele kirken var færdig flyttedes 
gudstjenester til den nu færdige krypt under den fremtidige 
kirke, hvor den første gudstjeneste fandt sted nytårsdag 1967.” 
 

 
Arbejde med kirkerummet 
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Arbejde med glaspartiet i kirkerummet 

 

 
Murværket pudses 

 

 
Indvielsesgudstjeneste d. 4. maj 1967 

 
”Arbejdet med indretning og færdiggørelsen af det store 
kirkerum herunder montering af den store mosaikrude og 
installering af det nyindkøbte elektronorgel varede 5 måneder, 
og kun få timer inden indvielsen den 4. maj 1967 gik de sidste 
arbejdere hjem.” 

Hjertelig tillykke til menigheden med de 70 år. Når man 
kigger fotos i arkivet og læser ovenstående beretning, kan man 
jo kun være optimistisk med hensyn til menighedens liv og 
virke i de kommende 70 år! 
 
Af Rune Funch & Mads Leth, der har været på udkig efter fotos 

og tekster i arkivet og undervejs fået assistance af og en god 
snak om gamle dage med Bente Haahr 

 
 

 
Musikgudstjeneste, sangaften,  

hjerter i takt og menighedsmøde 
Søndag den 30. maj var oprindelig planlagt 
til at være en Taizégudstjeneste, men da vi 
har valgt at lægge menighedsmødet efter 
gudstjenesten, bliver det i stedet en lidt mere 
traditionel gudstjeneste, dog med fokus på 
musik og sang. 
 
En gruppe svenske forskere lavede i 2013 et 
studium, som påviste, at hjerterne begynder 
at slå i takt, når vi synger sammen. Så 
hvilken bedre måde at varme op til 
menighedsmødet, end ved at synge sammen, 
hvilket vi har gjort alt for lidt i det seneste 
års tid. 
 
Sangaften 
Som optakt til musikgudstjenesten vil der 
onsdag den 19. maj kl. 19.30 være en 
sangaften i kirken, for alle som trænger til at 
synge nogle forårssange og salmer, og vi vil 
også øve nogle flerstemmige sange til 
musikgudstjenesten. Alle er velkommen og 
alle kan være med! 
 

 
 

 
Fælleskirkelig kirkevandring 

I det økumeniske fællesskab i Lyngby optager 
vi igen traditionen med kirkevandring. Vi skal 
besøge tre kirker onsdag den 9. juni, 
heriblandt vores egen, og dagens tema bliver 
frihed. Vi begynder i Skt. Knud Lavards Kirke 
(katolsk kirke) kl. 18 med en andagt og får 
efterfølgende en forfriskning. Herefter 
vandrer (eller kører, for dem som ikke kan gå 
så langt) vi til vores kirke, Baptistkirken, hvor 
vi kl. 19 vil holde en lille andagt, byde på en 
lille forfriskning og derefter vandre til 
Christianskirken til den sidste andagt kl. 20 
efterfulgt af kaffe og hygge i gårdhaven. 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være 
med. Det er en skøn måde at møde nogle fra 
de andre kirker i Lyngby og dele vores tro på 
tværs af kirkeretninger. 
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Maj-juni 2021 
 

Lyngby Baptistkirke 
Stiftet 1951 

 

Menighedens præst: 
Rune Funch 
Østersø 10B, Søsum 
3670 Veksø Sjælland 
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 

MAJ 
 
Søndag d. 2. maj kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch med efterfølgende 
fejring af menighedens 70-års fødselsdag. Medvirkende: Ida Riegels – cello. 
 
Onsdag d. 5. maj kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 9. maj kl. 10.30: Gudstjeneste ved Mads Leth. 
 
Søndag d. 16. maj kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og 
Hanna Ø. Nielsen. 
 
Onsdag d. 19. maj kl. 19.30: Sangaften (Læs mere i bladet) 
 
Søndag d. 23. maj kl. 10.30: Pinsegudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 30. maj kl. 10.30: Musikgudstjeneste ved Rune Funch, efterfulgt af 
let frokost og Menighedsmøde. 
 

 
JUNI 
 
Søndag d. 6. juni kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Pia Duebjerg 
 
Onsdag d. 9. juni kl. 18.00: Fælleskirkelig kirkevandring (læs mere i bladet) 
 
Søndag d. 13. juni kl. 10.30: Gudstjeneste ved Lars Thorndal 
 
Søndag d. 20. juni – ingen gudstjeneste 
 
Mandag d. 21. juni kl. 17-20: Midsommersang 
 
Søndag d. 27. juni: Gudstjeneste ved Rune Funch 
 
 
 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 6. juni. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages med 
glæde. Deadline for indhold til bladet er onsdag d. 2. juni. 
 

 
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 

 

 


