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Om forår, forvalterskab og skaberværk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naturen og alle jordens 
skabninger – iberegnet os selv 
– er skabt nogle vil sige af 
naturkræfterne siden ”The Big 
Bang” og andre vil adressere 
denne skabthed til Gud og 
nogle af os vil sige, at de to 
positioner hænger sammen og 
kan ikke adskilles. 
Vi er væsner, der er vokset ud 
af de samme kosmologiske, 
geologiske og biologiske 
processer som stjernetåger, 
bjerge og tusindfryd – men vi 
har noget, der er helt unikt for 
menneskeheden – vi kan 
reflektere, og vi kan se os selv 
udefra og vi kan adskille os fra 
andre dele af naturen, selvom 
vi er dybt indfældet i den – det 
er vores styrke og det er vores 
svaghed. 

 
Faldet 
Det er bl.a. det fortællingen 
om Adam og Eva, der spiser af 
den forbudte frugt, forsøger at 
forklare. De første to 
mennesker melder sig på en 
måde ud af naturens kredsløb, 
som Gud har skabt – døden 
bliver menneskets fjende. 
Fortællingen forklarer, hvorfor 
vi har en anden status end 
dyrene. Eva og Adam blev 
skabt med en fri vilje, som de 
brugte til at søge indsigt i 
verdensordenen, og herfra er 
det jo gået over stok og sten – 
mennesket har brugt sin 
fornuft til at udvikle egne 
livsvilkår – og tak for det. 
MEN mennesket har glemt sin 
indfældethed i naturen – det 
er det, der er FALDET. 
 

 
FALDET 

Vi har distanceret os fra det 
øvrige skaberværk, men er 
dog stadig en del af det 
øvrige skaberværk og er 
tydeligvis draget af naturen 
skønhed og vildhed. 
 
Guds grønne kateral 
Skabelsesteologien er en 
teologisk retning, der 
hævder, at mennesket kan 
erkende Gud ud fra det 
skabte og ikke kun ud fra 
Guds åbenbaring i Bibelen. 
Vi kan erkende Gud igennem 
skaberværket – på vores 
mange gåture i Guds grønne 
katedral. Vi kan fornemme 
og føle, at Gud er der og 
binder os sammen med alt 
andet skabt – en skøn tanke, 
som binder os sammen med 
ikke kun andre kristne, men 
med alle troende i hele 
verden – ja med alt levende. 
 
Skaberværket 
At kalde naturen og kloden 
for et skaberværk er at stille 
sig ydmyg i forhold til den. I 
Salme 24 står der:  
 
Alt er Herrens: Hele verden 
med alt, den rummer, for det 
var ham, der byggede den på 
havene, byggede den på 
floderne.  
 
Det er en smuk tanke at 
pege på naturen og sige: Den 
er ikke vores – naturen 
låner vi og den deler vi med 
alt andet levende og den er 
vi – vi er indfældet i skaber-
værket. Vi kan dog ikke 
fornemme os frem til, hvad 
Gud er – dertil behøver vi 
ordet og åbenbaringen – 
fortællingerne om Jesus – for 
her udlægges det guds-
billede, som naturen 
prædiker. Og her skilles 
vores veje nogle gange med 
andre mennesker eller andre 
troende, der har andre guds-
billeder og fortolkninger. 

Fortsættes side 2 à 

De første forårstegn i Norden 
Erantis, vintergæk på vej 
Lille men sej 
Se forårsblomster dækker 
jorden 
 
Et under vi kan stole på 
Alt får liv igen 
Et løfte til at leve med 
Alt får liv igen 
 
Disse linjer er et uddrag af 
præludiet ved café-
gudstjenesten d. 28. februar – 
vinterens sidste dag. For nu er 
det endelig blevet forår, og det 
markerer vi i kirkens nyheds-
brev med denne lille artikel 
om forår, forvalterskab og 
skaberværk. Artiklen er en 
slags sammenskrivning af de 
talte ord ved omtalte café-
gudstjeneste. God læselyst og 
glædelig og velsignet marts 
måned til jer alle! 
 
… 
 
Det er et under at opleve, 
hvordan alt begynder at spire 
og gro i disse første 
forårsdage. Men kan vi 
forvente og være sikre på, at 
det vil fortsætte sådan også 
ind i fremtiden, og har vi hver 
især og som menneskehed et 
ansvar for at også de 
fremtidige generationer kan 
glæde sig over det smukke liv 
som spirer frem alle vegne i 
forårsmånederne? 

Jesus lærer os, at vi skal elske 
vores næste, men hvem er 
vores næste? Oftest tænker vi 
vores næste, som de menne-
sker vi møder på vores vej, 
men er vores næste måske 
også de kommende genera-
tioner? Dem som endnu ikke er 
født? Og omfatter ”vores 
næste” måske alt levende på 
jorden? 
 
Når vi i skabelsesberetningen 
kan læse, at vi er sat til at 
herske over ”havets fisk, 
himlens fugle, kvæget, alle de 
vilde dyr og alle krybdyr, der 
kryber på jorden” (1. Mosebog 
1,26), hvordan skal vi så forstå 
opgaven? Hvordan skaber man 
som regent, konge eller 
dronning en god og sund 
organisme? Ved at 
tyrannisere, diktere og øve 
rovdrift, eller ved at lytte, 
skabe balance og harmoni og 
ved at vejlede? Det er vi nødt 
til at forholde os til både som 
enkeltindivider med egen krop, 
sjæl og sind, såvel som 
forælder, lærer, menighedsråd, 
borgmester, chef, 
statsminister, præsident eller 
som menneskehed i forhold til 
den klode vi af Gud er sat til at 
forvalte. 
 
Menneskets indfældethed i 
naturen 
Vi mennesker er naturvæsner 
– vi er indfældet i naturen. 
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Men når vi abonnerer på at 
være skabte, så har vi en 
forpligtethed overfor 
hinanden og derfor er det at 
kalde naturen og os selv for 
skabt faktisk en pointe vi skal 
holde fast i. Det er en 
fredsfremmende pointe. 

 
Vi er en del af det vildt 
ufattelige og komplekse 
netværk af dybt forbundne 
relationer og kredsløb, som 
biologer stadig ikke helt har 
kortlagt. At smadre bio-
diversiteten ved vi efter-
hånden godt er en rigtig skidt 
idé – at bænkebidere er 
vigtige for regnskoven ved vi 
også godt – på sin vis hænger 
bænkebiderens og vores liv 
sammen – vi er gensidigt 
afhængige af hinandens gøren 
og laden – for smadrer vi 
balancen, så vil det i sidste 
ende gå ud over begge arter. 
Gør dig selv den tjeneste at 
læse skabelsesberetningen en 
gang imellem og tænk over, 
hvorvidt det betyder noget for 
dig at tænke på universet og 
din indfældelse i det som 
noget, der er skabt og som du 
er en del af. Her en lille bid af 
skabelsesberetningen fra 
1.Mosebog gengivet fra 
Bibelen anno 2020: 

 
I begyndelsen skabte Gud 
himlen og jorden. Dengang 
var alt rungende tomt, og der 
var uldrene mørkt over dybet. 
Men Gud lod sit åndedræt 
blæse over vandet. Gud sagde: 
Bliv lys – og straks kom der 
lys.  Gud syntes godt om lyset, 
og gud skilte det fra mørket og 
kaldte lyset for dag, og mørket 
for nat. Og det blev aften, og 
det blev morgen. Det var den 
første dag. Nu sagde Gud, der 
skal være en hvælving midt i 
dybet, så der bliver et sted, 
hvor der ikke er vand. Og Gud 
formede en hvælving, så 
vandet blev delt. Noget af 
vandet var over hvælvingen og 
noget resten nedenunder. Gud 
kaldte hvælvingen for himmel. 

 
Og herefter kan man læse om, 
hvordan der midt i vandet 
bliver fast jord, og siden bliver 
alt levende skabt og placeret 
på kloden. Et univers, der 
ifølge skabelsesberetningen 
bærer på Guds åndedræt. 
 
Når vi glemmer 
indfældetheden i naturen 
Der er gennem historien 
mange eksempler på, vi 
mennesker glemmer 

indfældetheden i naturen. 
Adam og Eva og faldet var det 
første. Tænk for eksempel på 
nogle af de værste sygdomme 
og pandemier, vi har oplevet 
gennem tiderne. Fra 
middelalderen og nogle 
århundreder frem huserede 
for eksempel pesten – den 
sorte død – i Europa. Over 25 
millioner mennesker mistede 
livet i løbet, og så sent som i 
1711 var der byldepest i 
København, hvor 1/3 af byens 
befolkning mistede livet. 
Tænk på den spanske syge – 
influenzavirussen, der i 1918-
20 dræbte 50 millioner 
mennesker. Tænk på ebola-
udbruddet i Vestafrika i 2013. 
Tænk på SARS-virus, MERS-
virus, kopper, svinepest, 
fugleinfluenza eller helt 
aktuelt: covid 19. Alle disse 
sygdomme har blandt andet 
det til fælles, at de er 
eksempler på såkaldte 
zoonoser – dvs. sygdomme, der 
er opstået i dyr og så overført 
til mennesker. De er 
eksempler på biologiske 
”katastrofer” forårsaget af 
menneskets manglende evne 
til behandle vores husdyr eller 
naturen med behørig respekt. 
 
Misforstået Darwinisme 
Kloden og naturen er et 
kolossalt virvar af nøje 
tilpassede kredsløb og 
balancer. Fotosynteser, 
forrådnelsesprocesser, 
kulstofkredsløb, kvælstof-
kredsløb, vandkredsløb og 
fødekæder. Det er minutiøst 
designede økosystemer, der 
får det hele til at være i 
BALANCE! Sådan har det 
været i årtusinder, men vi 
menneskers hovmod er 
muligvis ved at ændre på den 
balance. Darwin opfandt i sin 
omdiskuterede evolutionsteori 
begrebet: ”Survival of the 
fittest”, som på dansk meget 
uheldigt ofte oversættes til 
”Den stærkes overlevelse”. 
Men det er altså en 
fejloversættelse.  
 
Det, Darwin talte om var: 
”Den mest tilpasningsdygtiges 
overlevelse”. Og her fejler 
mennesket. Vi tror ikke 
rigtigt, vi behøver at tilpasse 
os til vores omgivelser, og 
satser i stedet idiotisk nok på, 
at omgivelserne må tilpasse 
sig os. Vi overforbruger energi 
og naturressourcer, CO2-
udledningen eksploderer, 
regnskoven fældes, vi holder 
husdyr på en ikke-bæredygtig 

måde, så kredsløbene bringes 
ud af balance. 

 
Det er som om, at planeten i 
årevis har prøvet at fortælle 
os, at vi er nødt til at sætte 
tempoet ned. Skrue ned for 
befolkningsvæksten, 
forbruget, rejserne, mælken 
og de røde bøffer, 
forureningen, trafikken og 
den hastighed hvormed vi 
lever vores liv. 
 
Er covid et produkt af vores levevis? 
Måske er covid-19 er blevet så 
stor en krise netop på grund 
af vores levevis og vores 
overforbrug af klodens 
ressourcer. 

Hvis ikke vi rejste verden 
rundt i et væk, var 
sygdommen måske aldrig 
kommet hele vejen fra Wuhan 
til resten af verden – eller den 
anden vej? Hvis ikke vi spiste 
mishandlede dyr af tvivlsom 
herkomst, så var virus måske 
ikke engang opstået? Hvis 
ikke så mange mennesker 
havde dårligt helbred på 
grund af livsstilssygdomme, 
fedme, rygning og et 
stillesiddende kontorliv, så 
var vi måske ikke blevet så 
hårdt ramt og havde ikke 
været nødsaget til at lukke 
alt ned? 
 

Fortsættes side 3 à 

Det bliver godt igen 
Fællesskabsweekend d. 9.-11. april 

 

For få uger siden var der  10 graders frost, og weekenden efter 
kunne man pludselig sidde ude i solskin og 12 graders varme 
og drikke kaffe i haver og parker og se små forårsblomster 
titte frem. 

Naturen har plantet et håb om, at det nok skal blive godt igen. 
Når det bliver godt igen, så skal vi ses meget mere fysisk og så 
skal vi synge og bruge vores kroppe til andet end at sidde 
foran en skærm! 

I Lyngby Baptistmenighed er vi så optimistiske, at vi tror på, 
at det efter påske igen kan være muligt at mødes, og derfor 
tilbyder vi en slags genoptræningslejr for alle, der er blevet 
rustne i forhold til at omgås andre mennesker. Vi har booket 
Viggahus, som vil være rammen om en fællesskabsweekend 
9.-11.april, hvor temaet er ”Grøn er vårens hæk”. Maden vil 
være grøn og bæredygtig – ligesom saften, vinen og kaffen. 
Samtalerne og aktiviteterne vil have et grønt tema og vi skal 
være ude det meste af tiden. I løbet af weekenden vil vi også 
sammen planlægge søndagens gudstjeneste, som vi enten 
afvikler i Viggahus eller i Lyngby Baptistkirke. 

Reservér weekenden – som vi kun gennemfører, hvis vi kan 
leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Man kan 
medbringe sit eget telt eller booke sig ind på en seng. Det vil 
være gratis at deltage, men den grønne forplejning skal man 
betale for. Kontakt Rune Funch, hvis du har spørgsmål 
angående weekenden. 
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à Fortsat fra side 2 
 
Det gode forvalterskab 
I kristen sammenhæng taler 
vi om menneskets 
”forvalterskab”, fordi Gud 
satte mennesket på jorden for 
at forvalte hans skaberværk. 
På dansk har ordet 
’forvaltning’ en halvkedelig 
klang. Det leder tankerne hen 
mod kedelige papirbunker og 
bureaukrati i en 
statsforvaltning eller teknisk 
forvaltning. På engelsk kaldes 
forvalterskab ”stewardship”. 
Det er et fantastisk ord! En 
steward i denne sammenhæng 
har ikke noget med 
kaffeservering i SAS-flyet fra 
København til Aalborg at 
gøre. En steward var i gamle 
dage kongens regionale 
stedfortræder. Han var sat til 
at ”passe på” og ”tage sig af” 
kongens ejendom – 
markedspladser, slotte, skove, 
byer, jagtmarker og floder i et 

givet område. Stewardens 
fornemmeste opgave var at 
sikre sig, der var balance i 
tingene og at ingen udnyttede 
eller drev rovdrift på kongens 
ejendom. 

 
Så måske er der midt i 
nedlukningen, smittetrykket, 
hurtigtestkøen, vaccinerne, 
pressekonferencerne med 
Søren Brostrøm og Mette 
Frederiksen og 
beregningsmodellerne et 
budskab fra Gud til os: Vi er 
nødt til at blive bedre 
forvaltere af Guds skaber-
værk. Det her det går 
simpelthen ikke! Vi kan ikke 
fortsætte som før pandemien. 
Vi skal ikke tilbage til den 
gamle hverdag. Den gamle 
hverdag var problemet. Vi 
behøver ydmyghed overfor 
skaberværket, og vi skal 
tilpasse os omgivelserne og 
ikke tro, de betingelsesløst 
tilpasser sig os. 

Af Rune Funch,  
Britta Kornholt  

og Mads Leth 

Da årets sommerstævne er aflyst i år, har en lille 
arbejdsgruppe af menighedens medlemmer set lidt på 
muligheden for at lave en lokal sommeruge med 
udgangspunkt i Lyngby Baptistkirke. Det er der indtil videre 
kommet nedenstående oplæg ud af. Stedet er ikke endeligt 
afgjort men rent tidsmæssigt hælder vi til lørdag til onsdag i 
uge 25-26 (dvs. 26/6-30/6). Vi kunne godt tænke os, at det også 
bliver sådan, at man blot kan komme og deltage de dage, man 
har lyst, så man ikke skal sætte en hel uge af til 
arrangementet. 
 
Det kunne være dejligt, hvis du også synes, nedenstående 
lyder spændende eller måske endda kunne tænke dig at være 
med i planlægningen af ugen. Så sig endelig til. Indtil videre 
består arbejdsgruppen af Rune, Britta, Dennis, Signe og 
Mads. 
 
Og nu til selve oplægget, der har fået arbejdstitlen: 

… 

Den grønne katedral 
Fem dage med naturen og fællesskabet i 

centrum 
 

 
 

Hvordan kan vi hver især, som familier og i 
fællesskab passe bedre på Guds skaberværk og 
forvalte klodens ressourcer på en mere 
bæredygtig måde? 

Det vil vi sammen udforske gennem 
familieaktiviteter, kreative workshops, 
kulinariske oplevelser, aktivt naturliv, 
samtalesaloner, bøn, fordybelse, sang mm. 

 
Ugen vil også byde på: 

• Caféområde med brætspilshjørne, live 
musik, kvalitetskaffe og -te.  

• Med fokus på fordybelse og slow living vil 
der være tilbud om daglig yoga, 
meditation, morgenbadning, løbeture, 
vandreture, bålmad og du kan også bare 
sove længe og tage dig en chill uge “under 
parasollen”. 

 
Stikord (eller hashtags som det kaldes i disse 
tider): Nærvær, bæredygtighed, forvalterskab, 
fællesskab, ansvar, livsstilslejr, godt vejr, latter, 
fordybelse. 

 
Hvornår: Uge 26, Lørdag d. 26/6 - onsdag d. 30/6 
 

 
 

 
Stewardship 

 

 
Meditative musikgudstjenester 
 

Som noget nyt vil der på tre onsdage i 
løbet af marts og april blive afholdt 
meditativ musikgudstjeneste ved 
Rune Funch. Det bliver aftener med 
bøn, læsning, stilhed, musik og 
korsang. Så velkommen i kirke på 
følgende onsdage kl. 19.30: 

17. marts, 7. april og 21. april. 
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KALENDER 
Marts-April 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 

MARTS 
 
Søndag d. 7. marts kl.10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch.  
 
Mandag d. 8. marts kl. 18.00: Spejderopstart 
 
Søndag d. 14. marts kl. 10.30: Gudstjeneste ved Pia Nielsen (Marias 
bebudelse) 
 
Mandag d. 15. marts kl. 18.00: Spejderne mødes 
 
Onsdag d. 17. marts kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch 
 
Søndag d. 21. marts kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og 
Hanna Ø. Nielsen 
 
Mandag d. 22. marts kl. 18.00: Spejderne mødes 
 
Søndag d. 28. marts kl. 10.30: Palmesøndagsgudstjeneste ved Rune Funch 
 
 

APRIL 
 
Søndag d. 4. april kl. 10.30: Påskegudstjeneste ved Rune Funch 
 
Onsdag d. 7. april kl. 19.30: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch 
 
Fredag d. 9. april – søndag d. 11. april: Fællesskabsweekend 
 
Mandag d. 12. april kl. 18.00: Spejderne mødes 
 
Søndag d. 18. april: Sammensgudstjeneste ved Ekkart Kindler og Hanna Ø. 
Nielsen 
 
Mandag d. 19. april kl. 18.00: Spejderne mødes 
 
Onsdag d. 21. april: Meditativ musikgudstjeneste ved Rune Funch 
 
Fredag d. 23. - lørdag  d. 24. april: BiDs Lederkonference i Fredericia 
 
Søndag d. 25. april: Kirkeevent – Den ubarmhjertige kirke ved Jan Kornholt 
 
Mandag d. 26. april kl. 18.00: Spejderne mødes 
 
Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer søndag 
d. 4. april. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget andet modtages 
med glæde. Deadline for indhold til bladet er tirsdag d. 30/3.  

 
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 

 

 


