Lyngby Baptistkirke
Program for marts til juni 2019

Danske Kirkedage i Herning fra den 30.05. til den 02.06

Et folkeligt mødested og en festival, hvor gudstjenester, koncerter,
debatmøder og byvandringer blandes med kirke, samfund og kultur.
Den 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks Største
kirkelige folkefest og festival i Herning – Himmelske Dage på Heden. - I løbet
af fire dage vil der være myriader, af gudstjenester, foredrag, koncerter,
workshops, tid til eftertanke og et stort show i Jyske Bank Boxen.
Det er allerede nu muligt at købe billet på: himmelskedage.dk
Der foregår så mange inspirerende ting, kan slet ikke opremses her - så se
gerne programmet www.himmelskedage.dk/program
Fællesgudstjenester i juli:
7. juli – Lyngby – kollektindsamling til projekter i Myanmar og Afrika
14. juli – Formentlig Kristuskirken
21. juli - Herlev
28. juli – Købnerkirken

Kære Menighed
Her er det spændende program for de kommende 3 måneder – vi synes,
der er noget for alle og håber, du har lyst til at være med!

Søndag, den 24.3. kl. 10.30 – Gudstjeneste – Lars ThorndaI
NB: Umiddelbart efter gudstjenesten er der ekstraordinært
menighedsmøde, hvor vi skal tage stilling til indstillingen om ansættelse.
SOMMERSTÆVNE' 19
GenOPDAG det gode fælleskab – den 21.-27. juli (Uge 30)
Der er noget til hele familien på Sommerstævne. Vel mødt på Lindenborg
Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, Lejre, 4000 Roskilde.
Baptistkirken i Danmark og Det danske Missionsforbund. Under
sommerstævnet afholder Baptistkirken Landskonference 1 den 22.7. kl. 1017 Læs mere: www.sommerstaevnet.dk – her kan man også tilmelde sig.

Har du ikke mulighed for at deltage, så husk at sende din stemmeseddel
til Pia inden den 23. marts kl. 18.
Søndag den 31.3. kl. 10.30 - Tema: Hvad kan have indflydelse på vores
relation til Gud, til os selv og til andre mennesker?
Foredrag/undervisning afholdes af Absalon Østerø og har Bibelen som
udgangspunkt. Absalon er færing og har boet i Nuuk, Grønland, de
seneste 38 år med sin færøske kone og er på gennemrejse i Danmark.

Søndag den 5.5. kl. 10.30 Koncert med Engle.dk og menighedens fødselsdag.
Engle.dk duo spiller musik med indhold, som kan sætte tankerne i gang om livet
og det, der kommer efter. Den alsidige duo spiller både egne og kendte sange
samt spiller til fællessang. Duoen består af Signe Nørgaard Fischer og Tom Lindby.
Signe er sangerinde og sangskriver. Hun er uddannet lærer og har desuden en
kandidat-uddannelse i Dansk Didaktik. I 2014 udgav hun sit roste debutalbum,
“Hjertelyd”. Inspirationen til sine sange finder hun i menneskelivet, i naturen og
ikke mindst i en dansk sangtradition, der har fulgt hende siden opvæksten på
højskole.
Tom er multi-instrumentalist, sanger, komponist og producer. Har senest skrevet
og sammen med Natural Born Hippies udgivet den nye officielle sang for Mandela
Bangles Long Walk To Freedom, “Mandela Under The Sun”. Han har spillet med
dusinvis af bands i ind og udland og medvirket på og produceret ligeså mange
udgivelser. På CV-et er udover Natural Born Hippies også Kim Wagner, Marie
Frank, Søs Fenger, Erann D.D. Wafande, Hush, Xantom, Salamidrengene og
mange flere.

engle.dk

Nutidsmusik i kirkerummet
Brætspilsaftener i kirken. Vi sørger for kaffe, te, sodavand og lidt slik (og måske
også lidt frugt) Der er selvfølgelig også nogle spil. Hvis I vil spille noget særligt, så
må I gerne selv medbringe spil. Vi mødes enten i kirkens mødelokale eller i lokalet
på første sal. Næste brætspilsaften er den 22. marts.
Spejderne:
Holder møde hver mandag kl. 18.
Historiegruppen:
Mødes efter aftale. Har du lyst til at være med til at ”dykke ned i historien”, så er
du meget velkommen til at kontakte Thorkild Christensen for nærmere
information. Historiegruppen mødes næste gang den 28. marts i kirken

Søndag den 12.5. kl. 10.30-12
Kirkeevent: Glæden er det sikreste værn mod krig.
Glæden er altid en genklang af Guds glæde og angsten kun dens skygge.
Vi får besøg af Eberhard Harbsmeier, der selvbiografisk og teologisk vil
fortælle om 2. verdenskrigs indvirkning på glæde og angst i Danmark og
Tyskland. Eberhard Harbsmeiers barndom er præget af efterkrigstiden og
opgøret med den mørke fortid, hvor hans forældre var dybt involveret i
modstandskampen i den ”bekendende kirke”. Med afsæt i sin fars store værk
om glæde, som ikke blev publiceret, mens han levede, vil Eberhardt tage
handsken op og udfordre sin samtid med glædens politiske dimension.
Følgende to citater fra faderens værk indrammer på fin vis de følelser
efterkrigstidens mennesker var spændt ud imellem og vel også rammer
nutidens verdensborgere:
Glæden er det sikreste værn mod krig. For glæden overlader hævnen til Gud.
Den glæder sig over, at Gud styrer verden og ikke mennesket. Men
mennesket har ansvaret for, at Guds vilje sker og ikke vores egen…
…Men angsten er dens skygge. Glæden indtager et standpunkt, der ligger
hinsides alle former for had. Den bruger sin fornuft til fred. Den lader sig ikke
rive ned i desperate handlinger, den holder hovedet koldt. Glæden kan
anerkende og respektere, at andre også vil leve. Og selvom de er nok så
forbryderiske, så er de stadig Guds skabninger. Gennem dem har han noget at
sige til os.
Eberhard Harbsmeier er dansktalende
tysker, teolog, præst, forfatter, tidligere
rektor for Teologisk Pædagogisk Center i
Løgumkloster og har været underviser i
praktisk teologi på Københavns
Universitet

Efter et oplæg på 30-40 min. Er der en kaffepause og derefter mulighed for at
stille spørgsmål. Vi skal selvfølgelig også synge et par salmer.

Dato
Marts
Søn. 24.03.
Tors. 28.03
Søn. 31.03.

Tidspunkt

Anledning

Kl. 10.30
Kl. 14.00
Kl. 10.30

Gudstjeneste – Lars Thorndal (NB! Ændring i.f.t. tidligere udsendt program)
Historiegruppen mødes.
Tema: Hvad kan have indflydelse på vores relation til Gud, til os selv og til andre mennesker.
Foredrag/undervisning afholdt af Absalon Østerø. Hanna er gudstjenestevært. (se omtale)

April
Søn. 07.04.
Søn. 14.04

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Nadvergudstjeneste – Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh, Christianskirken i Lyngby, gæster os. Kollektindsamling til Baptist.dk
(palmesøndag) Taizé-inspireret gudstjeneste med Rune Funch – en gudstjeneste med flerstemmig sang, læsning, bøn og stilhed som
forberedelse til påskeugen. De som gerne vil lære stemmer på sangene er velkomne til en lille forberedende øvelse fra kl. 9.45

Søn. 21.04.

Kl. 10.30

Søn. 28.04.
Maj
Søn. 05.05
Søn. 12.05.

Kl. 10.30

Søn. 19.05.
Fre. 24.05
Søn. 26.05.
Juni
Søn. 02.06
Tors. 06.06.

Kl. 10.30
Kl. 19.30
Kl. 10.30

Søn. 09.06
Man. 10.06

Kl. 10.30
Kl. 10.30-12

Kl. 10.30
Kl. 18.00

Kl. 11.00

Søn 16.06
Fre. 21.06
Kl. 17.00

Kl. 10.30

Søn 23.06
Søn 30.06

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Program for marts til juni 2019 – Lyngby Baptistmenighed

Påskedag-Gudstjeneste. Britta Kornholt og Pia Duebjerg. Organist Bodil Krabbe.
SammensGudstjeneste for alle
Koncert med Engle.dk og menighedens fødselsdag. (se omtale)
Kollektindsamling til menighedens arbejde. Efterfølgende fejring af menighedens fødselsdag J
Kirkeevent – Glæden er det sikreste værn mod krig – Glæden er altid en genklang af Guds glæde og angsten kun dens skygge.
Besøg af Eberhard Harbsmeier – (se omtale)
SammensGudstjeneste for alle
Brætspilsaften i kirken.
Gudstjeneste

Vi henviser til Herlev. Ring til Hans Mechlenborg vedr. transport
Økumenisk Kirkevandring. Vi begynder i Lyngby Kirke, Lyngby Kirkestræde 1, går derefter til Lyngby Frikirke, Toftebæksvej 13, og tager
efterfølgende toget til Nærum (eller bliver kørt), hvor vi slutter af i Adventistkirken, Concordiavej 16. Tema: Helligånden. Der er forfriskninger undervejs og kaffe i Nærum.
Pinsedag – ingen gudstjeneste, men
2. Pinsedag: Økumenisk pinsegudstjeneste på Frilandsmuseet, hvor alle kirker i Lyngby deltager. En festlig pinsefejring, medvirken af
præster fra frikirker og folkekirken, stort fælleskor, musik og nadverfejring. Sidste år deltog ca. 300.
Stig Grenov, lærer og politiker, kommer og prædiker. Kollektindsamling til Kvindenetværkets projekt ”Fra jord til bord”
Midsommerarrangement kl. 17. Hiv din højskolesangbog ned fra hylden (eller lån en i kirken) og kom og vær med, når vi synger efter højskolesangbogen. Du kan også være med til at vælge sange. Vær med hele tiden eller bare en halv time på vej hjem fra arbejde. Der bliver
servering undervejs. Vi glæder os til at se dig.
Vi er inspireret af maratonsang i Vartov, hvor de samme dag synger fra kl. 7 til solnedgang.
SammensGudstjeneste
Gudstjeneste

