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Nyhedsbrev  
januar 
2021 

 

 

Nyhedsbrev – Hvad er meningen? 
 
Kære læser. Rigtig godt nytår 
og velkommen til 2021! Du 
sidder nu med et eksemplar af 
Lyngby Baptistkirkes 
Nyhedsbrev på skærmen eller i 
hånden. Nyhedsbrevet, eller 
kirkebladet om man vil, er et 
nyt initiativ, der har til formål 
at styrke såvel den interne 
som den eksterne 
kommunikation vedrørende 
Lyngby Baptistkirke.  
 

 

 
Som mange måske husker, 
havde kirken for år tilbage 
nyhedsbrevet ”Under 1” som 
desværre stoppede i 2016. Nu 
prøver vi altså at ”genoplive” 
kirkebladstraditionen – men 
hvorfor nu det? Først og 
fremmest fordi et nyhedsbrev 
er en rigtig oplagt måde, 
hvorpå kirkens fællesskab 
kan styrkes!  
 
Hvad nyhedsbrevet skal 
indeholde kan du i høj grad 
være med til at bestemme. 
Måske skal det være 
tænkevækkende ord fra 
præsten? Måske spændende 
reportager fra gudstjenester 
eller andre aktiviteter i 
kirken? Måske portrætter og 
interviews med nogle af 
menighedens medlemmer? 
Måske sidder du med en 
rigtig god idé? 
 

 
Eller måske har du endda lyst 
til at være med til at lave 
kirkeblad eller nyhedsbrev 
fremover? Send en mail til 
Mads Leth på 
lethmads@gmail.com. Skriv 
også gerne med ris eller ros 
vedrørende de sider, du læser 
nu.  
 
Planen er, at nyhedsbrevet vil 
udkomme den første søndag i 
hver måned fremover. Det 
udsendes elektronisk til alle 
menighedens medlemmer og 
desuden bliver der trykt nogle 
papireksemplarer til at stille 
bagerst i kirkesalen samt til 
de medlemmer og venner af 
kirken, der eventuelt måtte 
ønske at få nyhedsbrevet 
tilsendt! 

 
Rigtig god læselyst med første 
nummer – og husk: send 
endelig en mail med ris, ros, 
gode idéer eller hvis du har 
lyst til at være med til at lave 
blad. 

 
Af Mads Leth 

HUSK: 
Menighedens 

årsmøde afholdes 
efter gudstjenesten 

kl. 10.30 søndag d. 7. 
marts 2021 

 

    

Kyndelmisse – en markering af den levende 
vekselvirkning mellem lys og mørke 
    
Jeg sidder på min mørke 
arbejdsplads den 21.januar 
(vintersolhverv) og er nødt til 
at have lys tændt om 
formiddagen for at kunne 
læse. Det er som om mørket 
helt omslutter mig og 
insisterer på at blive set og 
mærket. Jeg kan faktisk godt 
lide mørket, for så kan jeg 
tænde lys og sidde i lysskæret 
og hygge mig og være lidt 
fokuseret på det, som lyset 
falder på. 

Der findes nogle helt 
fundamentale biologiske og 
psykologiske årsager til, at 
mørket virker både 
skræmmende og 
fascinerende/hyggeligt på os 
mennesker. For et par 
millioner år siden vandrede 
vores forfædre rundt på den 
østafrikanske savanne. De 
havde ikke nattesyn, og derfor 
var det en evolutionær fordel 
at frygte mørket, for i mørket 
ventede måske et glubsk 
rovdyr på sin aftensmad. 
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Derfor blev generation efter 
generation af mennesker 
mørkerædde. Vores sanser 
kommer i alarmberedskab 
eller skærpes, når det er 
mørkt – det er en arv fra vores 
forfædre. Jeg selv har ovenpå 
den arv også set alt for mange 
uhyggelige film, så jeg kan 
godt være utryg, når jeg skal 
ud med skrald i buldermørke.  
 
Ligesom det var en 
evolutionær fordel at frygte 
mørket, så var det også en 
evolutionær fordel at blive 
tiltrukket af lyset. På den 
østafrikanske savanne for et 
par millioner år siden 
begyndte vores forfædre at 
skabe lys i mørket. De 
begyndte at kunne mestre 
ilden og den kunne holde 
rovdyrene på afstand. De 
fleste pattedyr vil flygte ved 
synet af flammer, men ikke os 
mennesker – vi er tiltrukket 
af ilden og lyset. Jeg elsker at 
sidde og kikke ind i bålets 
flammer eller ind i en 
brændeovn.  

Selvom alt er buldermørkt 
omkring mig, så er jeg tryg i 
ildens skær. 
 
Fascinationen for lys og 
frygten for mørket er også et 
tema i kirken Her peger vi på 
lyset, Kristus, så dem, der 
vandrer i mørke, har noget at 
navigere efter. Jesus omtaler 
også sig selv som verdens lys 
og vi bliver også opmuntret til 
at være lys i mørket. Men for 
at få øje på lyset skal det ses 
på baggrund af mørket – så vi 
må lære at leve med begge 
dele. I den mørkeste tid gør vi 
det ved at fejre jul, at lyset 
kom til verden. Vi gør det også 
i starten af februar, når vi 
markerer kyndelmisse.  
Kyndelmisse er en gammel 
kristen helligdag som falder 
den 2. februar. Kyndelmisse 
er en fordanskning af den 
latinske betegnelse Missa 
Candelarum. På bondejysk 
har man kaldt kyndelmisse 
for kjørmes.  

På denne dag velsignede man 
i kirken de lys, der skulle 
bruges i kirken resten af året. 
Kyndelmisse finder sted 40 
dage efter Jesu fødsel. Ifølge 
Moseloven var kvinder urene 
indtil 40 dage efter de havde 
født, så Jesu mor, Maria, 
kunne ikke komme i templet 
før denne karantæneperiode 
var gået.   
 
Derfor kaldes dagen også 
Mariæ renselsesdag. Nu var 
der endelig lys forude for 
Maria og hendes mulighed for 
at begå sig i samfundet igen. 
 
På landet var det statustid 
først i februar – halvdelen af 
vinteren var gået og forrådet 
skulle gøres op. Det fejrede 
man med Kjørmes-gilder, som 
var sammenskuds-fester, hvor 
man spiste suppe, flæsk, 
pølser og pandekager. En 
kærkommen fest midt i en 
kold og mørk tid på landet. 

Kyndelmisse var både lysfest 
og fællesspisning i Danmark. 
Ved kyndelmisse skulle 
bonden have halvdelen af 
foderet til dyrene tilbage, da 
dyrene først kunne komme på 
græs i maj måned, så det var 
også en afgørende dag i 
bondens liv.  
 
Halvdelen af vinteren er gået 
først i februar, derfor synger 
vi at kyndelmisse slår sin 
knude. Nu bliver det langsomt 
varmere - nu går det den 
anden vej. Det håber vi og det 
vil vi markere i Lyngby 
Baptistkirke ved 
gudstjenesten søndag den 
7.februar kl.10:30. Lys vil 
blive tændt, prædiketeksten 
er lignelsen om sædemanden 
fra Markus 4,1-20 og Cellist 
Ida Riegels vil medvirke med 
hendes underskønne 
cellomusik. 

Af Britta Kornholt 
 
Se mere om cellist Ida Riegels 
her: https://www.ida-
riegels.dk/home/biografi/ 

    

Undervisningsonsdage 
 
Da der har været flere 
forskellige ønsker og 
forespørgsler i menigheden, og 
efter et vellykket forløb 
med ”Introduktion til 
meditation i kirken” i 
efteråret med rum til både 
fordybelse og fællesskab, vil 
jeg tilbyde aftener med 
forskelligt indhold hver den 1. 
og 3. onsdag i måneden i 
forårshalvåret. Vi begynder 
allerede Helligtrekongers-
aften den 6. januar, og 
aftenerne er indtil videre 
planlagt frem til juni. 
Nedenfor kan du se 
programmet for det første 
kvartal. Aftenerne har både 
til hensigt at styrke og berige 
den enkelte, såvel som at 
skabe en rum, hvor vi kan 
styrke og berige fællesskabet i 
og omkring kirken. 
 
Da flere ikke havde mulighed 
for at deltage i efteråret, vil 
der i foråret være endnu et 
forløb af ”Introduktion til 
meditation i kirken”. De tre 
aftener vil ligge den første 
onsdag i februar, marts og 
april måned. 
Der er også udtrykt et ønske 
om at synge mere sammen 
 

 
udover den skønne fællessang 
til søndagenes gudstjenester. 
Vi er et fællesskab med stor 
sangglæde (og mange gode 
stemmer), og der vil derfor i 
første omgang blive afholdt 
tre sangaftener i foråret i hhv. 
januar, marts og maj. Der vil 
være mulighed for at lære nye 
salmer og sange, synge nogle 
af årstidens sange, og vi vil 
øve os lidt på at synge 
flerstemmigt bl.a. med de 
flerstemmige sange fra Taizé. 
 
Derudover vil der være nogle 
tema-aftener med en 
introduktion til temaet, 
samtale, små øvelser, 
meditation og bøn. De første 
to er Helligtrekongersaften og 
Askeonsdag. 
 
6/1 – Helligtrekonger 
Meditation over beretningen 
om de tre vise mænd (Matt. 
2,1-12). En aften om de indre 
og ydre ledestjerner i vores 
liv. En aften hvor vi ser 
tilbage på året som er gået, og 
vi også retter vores 
opmærksomhed mod det nye 
år. En aften med samtale, 
små øvelser og meditationer 
samt fællesskab på tværs. 

 
20/1 - Sangaften 
Denne aften vil vi sammen 
synge og skabe varme i 
fællesskabet med nogle af de 
smukke vintersange og 
salmer, og vi vil lære stemmer 
på og synge de flerstemmige 
sange fra Taizé, som vi skal 
synge til Taizégudstjenesten 
den 31. januar. 
 
3/2 – Introduktion til 
meditation i kirken – 1. del 
– Ordet 
Den første af tre aftener med 
introduktion til meditation, 
med udgangspunkt i 
indledningen af 
Johannesevangeliets ord: 
 
”I begyndelsen var Ordet, og 
ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud. Han var i 
begyndelsen hos Gud. Alt blev 
til ved ham, og uden ham blev 
intet til at det, som er. I ham 
var liv, og livet var 
menneskers lys. Og lyset 
skinner i mørket, og mørket 
greb det ikke.” 
 
17/2 - Askeonsdag 
Askeonsdag er første dag i 
fasten. Faste – at skabe plads 
til noget nyt.  

Billedligt talt kan man sige, 
at vi retter vores 
opmærksomhed væk fra ”det 
daglige brød” for en periode, 
for at vores bevidsthed må 
rettes mod det himmelske 
brød (Joh. 6,32-35). Så et 
fravalg bliver et tilvalg. 
Vi vil denne aften gennem 
samtale og meditation se, om 
der er noget i vores liv, som 
det kunne være sundt for os 
at vælge fra i fastetiden, og 
hvad det måske kunne være 
sundt at vælge til. Aftenen vil 
også byde på små 
meditationer og bønner, som 
vi kan tage med os ind i 
fastetiden. 
 
3/2 - Meditation i kirken – 
2. del – Livet 
 
17/3 – Sangaften 
 
4/4 - Meditation i kirken – 
3. del – Lyset 
 
Alle interesserede er 
velkommen til at deltage, men 
pga. den nuværende situation 
er det nødvendigt med 
tilmelding til de enkelte 
aftener til mig på:  
tlf. 42 61 09 72 eller mail: 
rune@lyngbybaptistkirke.dk. 
 

Af Rune Funch 
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Mennesket kan ikke leve af brød alene! 
    

 
 

 

 
 

 
I 2020 har stort set intet 
været som det plejer. Det 
forgangne år er i hvert fald, 
uden sammenligning, det 
mest bemærkelsesværdige år, 
jeg har oplevet i min levetid. 
Og tiden fra februar til 
december 2020 kommer vel 
ingen af os til nogensinde at 
glemme. I alle verdens riger 
og lande og i alle samfundets 
mange afkroge blev der 
kæmpet mod pandemien. Vi 
famlede os frem – oftest i 
blinde - og søgte efter 
løsninger på problematiske 
situationer, som de færreste 
af os havde prøvet at stå i før. 
Gang på gang gjorde vi os 
kloge på en virus som viste sig 
at være mere ugennemskuelig 
end som så. 

 
Personligt kan jeg huske 
mange eksempler på, hvordan 
covid-19 virussens udvikling 
kom helt bag på mig. Da jeg i 
starten af marts hørte, at 
sygdommen ville blive til en 
verdensomspændende 
pandemi som hen ad vejen 
kunne risikere at koste 
millioner af menneskeliv og 
endnu flere arbejdspladser på 
verdensplan, forsvor jeg dette. 
Da jeg senere på foråret første 
gang hørte nogen sige, vi alle 
kommer til at bære mundbind 
i det offentlige rum, tænkte 
jeg, det må være en vittighed, 
og da jeg i maj måned hørte 

 
sundhedsministeren sige, at 
covid-19 sikkert kommer til at 
plage os langt ind i 2021 og 
muligvis også 2022, bestred 
jeg ligeledes den påstand. Nu 
er jeg holdt op med at gøre 
mig klog på sygdommen. Jeg 
har svært ved at gennemskue 
hvad der er op og ned – og 
hvad der er rigtigt og forkert 
at gøre. Man hører og læser så 
meget, og ikke engang 
eksperterne virker til at være 
særligt enige.  

 
Pandemien har også gjort det 
besværligt at være kirke. I 
april og maj holdt vi ikke 
gudstjenester i Lyngby, og 
stort set alle øvrige aktiviteter 
var på vågeblus. Vi måtte 
nøjes med online andagter, 
virtuelle møder og 
opmuntrende breve. Vi fik 
åbnet op igen, men da julens 
højtid nærmede sig, og 
smittetrykket samtidig steg 
til nye højder, og 
indlæggelsestallene på 
landets sygehuse galopperede 
afsted, opstod der nye 
udfordringer. Skulle man 
aflyse julegudstjenesterne i 
landets kirker eller lade dem 
gennemføre? Debatten rasede. 
På den ene side var der dem, 
der mente, at det var særligt 
vigtigt at afholde 
julegudstjenester i en mørk og 
trist tid som denne. Biskop i 
Roskilde Stift Peter Fischer-
Møller udtalte for eksempel: 
 
 

 
”Når vi fortsat på 
sundhedsmyndighedernes og 
regeringens anbefaling – med 
stor ansvarlighed – holder 
gudstjenester på forskellig vis 
i denne jul, er det ikke for 
kirkens skyld. Det er for 
folkekirkens medlemmers og 
den danske befolknings skyld, 
fordi vi i en mørk tid har brug 
for det lys og det håb, 
evangeliet rummer.” 
 
På den anden side hævdede 
kritikere, at det var 
usolidarisk og hyklerisk at 
gennemføre julegudstjenester, 
når andre dele af samfundet 
er tvunget i knæ af pålagte 
nedlukninger: udskudte 
sygehusbehandlinger, tomme 
biograf- og teatersale, forladte 
museumsudstillinger og så 
videre. 

 
I Lyngby Baptistkirke valgte 
vi som et at de få steder i 
landet at afholde 
julegudstjeneste – naturligvis 
under al mulig hensyntagen 
til sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger og påbud. Det 
blev en hyggelig eftermiddag 
med små 20 deltagere i sikker 
covid-afstand mellem hver 
enkelt. Men om det var rigtigt 
eller forkert at gennemføre er 
svært at afgøre. 
 
I januar 2021 sidder vi som 
bekendt fortsat fast i  
 

 
coronasuppedasen – også i 
Lyngby Baptistkirke. Så hvad 
gør vi nu med 
gudstjenesterne? Vi prøver at 
gennemføre dem under så 
forsvarlige forhold som 
overhovedet muligt. Kirken 
kan jo på ingen måde 
sammenlignes med en 
biografsal, en museumsgang 
eller et shoppingcenter. Kirke 
er noget andet og noget mere.  
 
Kirkens vigtigste opgave er 
fællesskabet mellem 
mennesker om det glædelige 
budskab om Guds tilgivelse og 
Jesu kærlighed til vores 
skrøbelige verden, hvilket vi i 
den grad har brug for i en 
kold og uoverskuelig tid som 
denne. Jesus siger det meget 
rammende i Matt. 4,4: 
”Mennesket skal ikke leve af 
brød alene, men af hvert ord, 
der udgår af Guds mund.”. 
Derfor velkommen til 
gudstjeneste i Lyngby 
Baptistkirke på enhver af 
søndagene i januar klokken 
10.30 – se kalenderen på 
bagsiden for yderlige detaljer.  
 
Gudstjenesterne bliver afholdt 
efter de vilkår, som 
sundhedsmyndighederne har 
opsat, så de bliver 
sandsynligvis lidt kortere og 
anderledes end, du er vant til. 

 
 

Af Mads Leth 
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KALENDER 
Januar-Februar 2020 

 

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 

JANUAR 
 
Søndag d. 3. januar kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Onsdag d. 6. januar kl. 19-20.30: Helligtrekongersaften ved Rune Funch 
(se omtale i bladet) 
 
Søndag d. 10. januar kl. 10.30: Gudstjeneste ved Mads Leth. 
 
Søndag d. 17. januar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Ø. Nielsen 
 
Onsdag d. 20. januar kl. 19-20.30: Sangaften ved Rune Funch  
(se omtale i bladet) 
 
Fredag, 22. januar kl. 19:30: Brætspil i kirken  
 
Søndag d. 24. januar kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch. 
 
Søndag d. 31. januar kl. 10.30: Taizégudstjeneste ved Rune Funch. 
 
FEBRUAR 
 
Onsdag d. 3. februar kl. 19-20.30: Introduktion til meditation i kirken ved 
Rune Funch (se omtale i bladet) 
 
Søndag d. 7. februar kl. 10.30: Nadvergudstjeneste ved Britta Kornholt. 
Kyndelmisse. Cellist Ida Riegels medvirker. 
 
Søndag d. 14. februar kl. 10.30: Gudstjeneste ved Rune Funch. 
Fastelavn 
 
Onsdag d. 17. februar kl. 19-20.30: Askeonsdag. Indledning til fasten ved 
Rune Funch (se omtale i bladet) 
 
Søndag d. 21. februar kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Ø. Nielsen 
 
Fredag, 26. februar kl. 19:30: Brætspil i kirken 
 
Søndag d. 28. februar kl. 10.30: Cafégudstjeneste ved Britta Kornholt, 
Mads Leth og Rune Funch 
 
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 

 

 


