Program for:
August – september – oktober
2019
Historiegruppe

Aftenstund
v. Christina Marcher
Lundegaard og Rune Funch

Odinsvej 1 – 2800 Lyngby
Præst: Rune Funch – mobil 42 61 09 72 - mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk

Runes gudstjenester i perioden:
4. august kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Rune Funch – At klatre i Zakæus' spor.
Vi tager denne søndag udgangspunkt i den lille mand Zakæus, og vil se, om vi kan lade os
inspirere af hans mod og vilje, så også vi må opleve den frihed i mødet med Kristus, at vi
uden tøven giver i kærlighed.
18. august kl. 10.30
Taizégudstjeneste, Rune Funch – At finde hvile.
En meditativ gudstjeneste med sange fra Taizé, læsninger, bøn
og stilhed til eftertanke. Fra kl. 10 vil der være mulighed for at
lære sangene og lære stemmer på sangene, så det bliver
en smuk flerstemmig sang til gudstjenesten.
8. september kl. 10.30
Cafégudstjeneste, Mads Leth og Rune Funch – Frihed.
En formiddag med oplæg ved Mads Leth og samtale om bordene
over temaet frihed. Der vil være kaffe, te og brød, samt masser af
god musik ved Rune Funch med flere.
15. september kl. 10.30
Gudstjeneste, Rune Funch – Hvem er egentlig min næste?
Med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner vil vi se på udviklingen af
opfattelsen af næsten ved Jesu lære, samt hvordan vi kommer dertil, hvor vi helt naturligt
handler i kærlighed overfor alle, vi kan kalde vores næste.
6. oktober kl. 10.30
Nadvergudstjeneste, Rune Funch – Fra død til liv.
”Hvorfor giver Gud lys til de elendige, hvorfor giver han liv til de
fortvivlede?”, spørger Job. Hvorfor er der elendighed? Hvorfor vil
Gud lys og liv for alle, i alle?
Hvorfor opvækker Jesus enkens søn i Nain? Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi vil stille
og prøve at belyse denne søndag.
20. oktober
Taizégudstjeneste v/ Rune Funch – At finde fred
En meditativ gudstjeneste med sange fra Taizé, læsninger, bøn og stilhed til eftertanke.
Fra kl. 10 vil der være mulighed for at lære sangene og lære stemmer på sangene, så det
bliver en smuk flerstemmig sang til gudstjenesten.
29. september kl. 19.00
Aftenstund, Christina Marcher Lundegaard og Rune Funch.
En stille time med tid til eftertanke, nærvær og bøn.

Fra klokken 19.00 vil der være levende meditativ musik i kirkerummet. Du kan sætte dig og
lytte til tonerne eller ordene. Du kan tænde et lys, bede eller skrive en bøn, reflektere over
aftenens bibelvers eller drikke en kop te eller kaffe. Du kan også sidde i stille refleksion over
ugen, der er gået, rette opmærksomheden mod den kommende uge, eller blot være til stede
i nuet. Tiden er din, rummet er dit.
Klokken ca. 19.20 vil der være en andagt med sange fra Taizé, læsning, bøn og nogle
minutters stilhed. Efter andagten vil der igen være en kort stund med levende musik, hvor
du er velkommen til at blive, og du er velkommen til at gå, når det føles rigtigt for dig. Må du
gå fra kirken og gå den kommende uge i møde i det tempo, som passer dig.
Undervisningsforløb
I efteråret laver præsten et kort undervisningsforløb
over tre mandage om frihed for det enkelte menneske
og frihed som fællesskab.

Præstetanker
Om emnet siger Rune (uddrag af interview):
“Jeg vil gerne bidrage med en frihedsimpuls. Jeg håber, at folk kan komme, også til en præst,
og stille spørgsmål og føle sig frie til at tænke og til at være hele dem. Vores opgave er at
blive mere hele mennesker og at rumme hele os selv. Hvis vi kan skabe kirkesamfund, hvor
mennesker bliver mere hele af at være, frem for at de måske føler, at de skal lukke sider af
sig selv ned, for at der er plads til dem, så mener jeg, vi kan skabe nogle virkelig smukke,
sunde kirkefællesskaber, der kan være til gavn - ikke bare for kirken selv, men for hele
verden. Frihed er, som jeg oplever det, en af grundpillerne i Baptistkirken. Kan vi lade den
frihed, det er at være oplyst af Kristus, virke i os selv og i vores fællesskaber, og kan vi se
styrken i vores forskelligheder, så mener jeg, at vi er rigtig godt på vej.”
Aftenerne begynder med fællesspisning fra 17.30 til ca. 18.00, efterfulgt af undervisning
bestående af et oplæg, samtale og små øvelser som kan hjælpe til en større frihed i tanke,
ord og handling.
Tilmelding til fællesspisning sendes til Rune Funch på sms: 42 61 09 72 eller på mail:
rune@lyngbybaptistkirke.dk.
Lørdag, den 21. september – Verdensmålsbingo! Kom og vær med. Program følger snarest.
Samme dag er der Café Gloria i Roskilde - fra kl. 10.30-14 på Vindingevej 32 A. Lederen af
Kirkens Korshær i Roskilde, Gitte Dueholm, kommer og fortæller om sit arbejde blandt
udsatte mennesker. Der serveres en lækker brunch Pris: 80 kr. Tilmelding senest 15.9. til Elin
Hansen: elin.hansen@privat.dk eller Hanne Foersom: hannefoersom@gmail.com.

Program for august til oktober 2019 – Lyngby Baptistkirke
Dato
Søn. 21.07.
Søn. 28.07.
August:
Søn. 04.08.

Tidspunkt
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Anledning
Fællesgudstjeneste Herlev – NB: i Lyngby Baptistkirke
Fællesgudstjeneste – Købnerkirken,

Kl. 10.30

Søn. 11.08.

Kl. 10.30

Søn. 18.08.

Kl. 10.30

Søn. 25.08.
Fre. 30.08.
September:
Søn. 01.09.
Søn. 08.09.

Kl. 10.30
Kl. 19.30

Nadvergudstjeneste
Rune Funch – At klatre i Zakæus' spor - Se omtale
Gudstjeneste
Pia Duebjerg
Taizégudstjeneste
Rune Funch – At finde hvile – Se omtale
Sammensgudstjeneste – Ekkart Kindler
Brætspilsaften

Man. 09.09.

Kl. 17.3019.30

Søn. 15.09.

Kl. 10.30

Tors. 19.09.
Lør. 21.09.

Kl. 14.00

Søn. 22.09.

Kl. 10.30

Man. 23.09

Kl. 17.3019.30

Fre. 27.09.
Søn. 29.09.

Kl. 19.30
Kl. 19.00
5. søndag

Oktober:
Søn. 06.10.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Kl. 10.30

Man. 07.10.

Kl. 17.3019.30

Søn. 13.10.
Søn. 20.10.

Kl. 10.30
Kl. 10.30

Fre. 25.10.
Søn. 27.10.

19.30
Kl. 10.30

Gudstjeneste
Cafégudstjeneste,
Mads Leth og Rune Funch– Frihed. Se omtale
Første af tre undervisningsaftener v/Rune Funch – Se omtale.
Der er fællesspisning fra kl. 17.30- ca. 18.00. Tilmelding til Rune på
sms: 42 61 09 72 eller mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk
Gudstjeneste efterfulgt af menighedsmøde
Rune Funch – Hvem er egentlig min næste? Se omtale.
Historiegruppen mødes hos Hanna Kristensen
”Verdensmålsbingo”. Sæt X i kalenderen allerede nu.
Program følger senere.
Sammensgudstjeneste
Hanna Nielsen og Ekkart Kindler
Anden af tre undervisningsaftener v/Rune Funch – Se omtale.
Der er fællesspisning fra kl. 17.30- ca. 18.00. Tilmelding til Rune på
sms: 42 61 09 72 eller mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk
Brætspilsaften
Aftenstund – En stille time med tid til eftertanke, nærvær og bøn
Rune Funch og Christina Marker Lundegaard. Se omtale.
Nadvergudstjeneste
Rune Funch – Fra død til liv. Se omtale.
Tredje af tre undervisningsaftener v/Rune Funch – Se omtale.
Der er fællesspisning fra kl. 17.30- ca. 18.00. Tilmelding til Rune på
sms: 42 61 09 72 eller mail: rune@lyngbybaptistkirke.dk
Gudstjeneste
Taizégudstjeneste
Rune Funch – At finde fred. Se omtale.
Brætspilsaften
Sammensgudstjeneste
Hanna Nielsen og Ekkart Kindler

Servicemeddelelse: Holmens Kirke fylder 400 år i år og afholder orgelkoncerter hver onsdag kl. 12.00 i
juli og august måned. Der er Bach på programmet og gratis adgang. ☺

