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Vi vil gerne være brobyggere 
Hele foråret har vi ved 
siden af vores arbejde, 
og alt det andet vi får 
tiden til at gå med, 
været optaget af, 
hvordan vi kan bygge 
bro til dem vi ikke 
deler livssyn og 
mening med. Det er 
blevet til to hele 
weekender på 
brobyggeruddannelsen, 
som er etableret af 
Özlem Cekics Center 
for Dialogkaffe, 
Brobyggerne. Vi har 
sammen med en skøn 
sammensat flok 
undersøgt, hvorfor vi 
indimellem taler helt 
forbi hinanden, og vi er 
blevet udfordret til at 
tale med dem vi ikke 
er enige med. 
I foreningen 

Brobyggerne er vores 
vision et samfund, der 
bygger på og fremmer 
de danske traditioner 
om forskellighed og 
uenighed, hvor alle 
kan føle sig 
ligeværdige og 
velkomne i en samtale 
der er kritisk og 
konstruktiv.  
Denne vision stemmer 
overnes med den 
vision vi også har for 
vores menighed i 
Lyngby: At kunne 
være et kærligt, 
rummeligt og åbent 
uenighedsfællesskab i 
Lyngby – med god 
musik og sang og 
velsmagende mad"#$% 
En baptistmenighed 
er et fortolknings- 
fællesskab, hvor vi 

Her er Britta i dyb samtale med andre brobyggere om 
forskelsbehandlingen af flygtninge fra Syrien og Ukraine.  

En problematik vi ved allerede nu kræver meget dialogkaffe 
 

ikke nødvendigvis 
skal være enige om, 
hvordan Bibelen skal 
udlægges eller hvilke 
konsekvenser det 
kristne budskab skal 
have for os. På en 
måde er brobygning 
baptismens DNA. 
Derfor tænkte vi os 
heller ikke særligt 
meget om, da vi 
meldte os under 

er at få folk til at 
mødes, der ikke plejer 
at mødes – fordi vi 
tror på, at dialog kan 
mindske fordomme og 
misforståelser. Måske 
ligefrem hindre ufred i 
verden. En gruppe 
unge brobyggere vil 
arrangere en 
fodboldkamp mellem 
et muslimsk og et 
jødisk fodboldhold og 

 
Her er et billede af det første hold fra brobygger-

uddannelsen, som vi var så heldige at blive optaget på 

fanerne hos 
Brobyggerne. 
Vi er nu i gang med at 
arrangere events og 
udvikle 
dialogværktøjer 
sammen med andre 
brobyggere, som vi 
ikke kendte for få  
måneder siden. Målet 

efter kampen spise 
sammen i synagogen. 
En anden gruppe er 
medarrangør af en 
ramadanmiddag, hvor 
aftenens indhold 
bliver at øve sig på at 
tale med dem man har 
fordomme overfor. 
Dennis har været på 
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à fortsat fra side 1 
 
besøg i en strikkeklub 
i Tingbjerg i 
forbindelse med 
planlægning af et 
event og blev mødt 
med et ”ai..hvorfor 
skal der være 
danskere med? De vil 
os ikke….”. Men efter 
en kop kaffe og en 
lang snak, så var han 
nærmest adopteret af 
de mest kritiske 
kvinder i 
strikkeklubben. Britta 
har udviklet et 
dialogværktøj med sin 
samarbejdsgruppe, 
der skal afprøves til et 
dialogarrangement i 
Kokkedal, hvor de 

dansk-danske beboere 
og dem med anden 
etnisk baggrund har 
for mange 
nabokonflikter. 
For at føre en dialog 
skal man være to og 
for at føre dialog med 
dem der er meget 
forskellige fra én selv, 
så skal man bevæge 
sig derhen, hvor de er. 
Vi har brug for nogle, 
der godt vil tale med 
f.eks. dem der bor i 
Tingbjerg eller dem, 
der bor i Kokkedal, så 
har du lyst til at 
deltage i vores 
dialogarrangementer, 
så kontakt én af os. 
Der er brug for 
mennesker, der vil 

dele deres tro, 
livsfortælling og skøre 
påhit. Vi er nødt til at 
tale sammen for at 
kunne bygge samfund 
sammen. 
Men det vigtigste 
udbytte af vores 
uddannelse er, at vi 
har fået øjnene op for, 
at selv i de helt nære 
samtaler med familie, 
venner og kolleger, der 
skal vi være meget 
bedre til at 
kommunikere og stille 
gode spørgsmål, så vi 
faktisk søger 
forståelse for dem vi 
taler med fremfor at 
have travlt med selv 
at få sagt alt det vi 
har på hjerte. Vi håber 

også, at vi en dag vil 
være modige nok til at 
spørge dem der 
spreder had og fake 
news på de sociale 
medier, hvad der 
driver dem og forsøge 
at forstå deres 
bevæggrunde. Men 
lige nu er det de 
fysiske møder med 
andre mennesker vi 
prioriterer efter to år 
med corona og 
”sammen hver for sig”. 
Nu vil vi være 
sammen! Send en 
SMS til Dennis på 
50820508, hvis du vil 
være med til et 
brobygger-
arrangement. 
 

Af Britta Kornholt & 
Dennis Anthony 

     
Kommende arrangementer – Gode påsketilbud til dig… 

 
Coronapandemien ser heldigvis i vores del af verden ud til at være så meget på retur, at 

aktivitetsniveauet også forøges hastigt. I de 
kommende uger er der en række virkeligt gode 
tilbud til dig! Her skal fremhæves: Økumenisk 
event tirsdag den 5.april kl.19 i Lyngby 
Kirkes sognegård, Stades Krog 9. Det handler om 
interreligiøs dialog – noget som verden har mere 
brug for netop nu end måske nogensinde før?! Ved 
arrangementet medvirker den libanesiske 
brobygger Ziad Fahed, der har anvendt Taizé-
liturgier til at samle kristne på tværs af kirkeskel i 
Libanon. Rune Funch og dygtige musikere sørger 
for Taizésange og bønner ved arrangementet, der 

afholdes på engelsk og der vil blive serveret kaffe/te. Husk også påskegudstjenesterne i vores 
egen kirke. Der er Palmesøndags-
gudstjeneste d. 10. april, og så fejrer vi 
Kristi opstandelse med påskegudstjeneste d. 
17. april – begge søndage er kl. 10.30, og det er 
Rune Funch, der prædiker. Allerede nu er det 
også vigtigt at reservere weekenden 13.-15. maj, 
hvor vi holder Fællesskabsweekend i 
Viggahus. Meget mere info følger i næste 
nummer af nyhedsbrevet.  
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Udvalgte højdepunkter fra marts 
måneds begivenheder i kirken 

 

 
Kirkens nystartede kor vokser! Her medvirker de ved 
nadvergudstjenesten d. 6. marts. Koret øver i kirken 
hver onsdag kl. 19.30, og de mangler lige præcis din 

sangstemme! 
 

 
Cafégudstjeneste d. 27.marts på hvad der ville have 
været Cecil Bødkers 95-års fødselsdag. Medvirkende 

var Ayoe Angelica – Cecils barnebarn – der 
fortolkede nogle af sin mormors digte med sang. 

 

 
Deltagelse  i Folkekirkens 

Nødhjælps årlige 
landsindsamling efter 
gudstjenesten d. 13/3. 

 

 
  

Kagebuffet og hygge 
ved bordene til 

cafégudstjenesten 
 

 Rune Funch & Ayoe Angelica 
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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 
 
Kirkens kontonummer: 
Nordea: 2252 - 8260 053 967 
 
MobilePay: 
800123 

 
APRIL 
Søndag d. 3. april kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Pia Nielsen 
 
Tirsdag d. 5. april kl. 19-21: En aften om interreligiøs dialog med 
Taizéandagt i Lyngby Kirkes sognegård 
 
Søndag d. 10. april kl. 10.30: Palmesøndagsgudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Søndag d. 17. april kl. 10.30: Påskegudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 20. april kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 24. april kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
MAJ 
Søndag d. 1. maj kl. 10.30: Nadvergudstjeneste v/ Rune Funch 
 
Onsdag d. 4. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Torsdag d. 5. maj kl. 19: Menighedsmøde (spisning kl. 18) 
 
Søndag d. 8. maj kl. 10.30: Gudstjeneste v/ Finn Dyrhagen 
 
Onsdag d. 11. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Fredag d. 13.-søndag d. 15. maj: Fællesskabsweekend i Viggahus 
 
Lørdag d. 14. maj kl. 11.00: Bryllup i kirken (Marlene og Ulrik) 
 
Søndag d. 15. maj kl. 10.30: Cafégudstjeneste i Viggahus v/ Pia 
Duebjerg, Britta Kornholt og Rune Funch 
 
Onsdag d. 18. maj kl. 19.30-21: Kor i kirken 
 
Søndag d. 22. maj kl. 10.30: Sammensgudstjeneste ved Ekkart 
Kindler og Hanna Nielsen 
 
Torsdag d. 26.-søndag d. 29. maj: Himmelske dage i Roskilde 
 
Torsdag d. 26. maj kl. 22.30: Aftengudstjeneste i Roskilde 
Domkirke ”Håb og himmelfart”, hvor kirkens kor og præst medvirker. 
Søndag d. 29. maj: Fest- og afslutnings-gudstjeneste på 
Domkirkepladsen i Roskilde 
 

Næste nummer af Lyngby Baptistkirkes Nyhedsbrev udkommer 
søndag d. 1. maj. Indlæg, foromtaler, kommentarer og meget 
andet modtages gerne. Deadline for indhold til bladet er torsdag 
d. 29. april. 

 

 


