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Julen er over os!
Julen er håbets og fortrøstningens
tid. Vi mindes og fejrer Jesu Kristi
komme til verden. Et komme, som
banede vejen for tilgivelsen mellem
mennesker og mellem Gud og
mennesker.
Det var en helt igennem fantastisk
ting, der skete hin julenat. Tænk
dig, at Gud selv lod sig føde som
menneske. Ikke fordi han var tvunget, men ene og alene fordi han
elsker både dig og mig så højt, at
intet, absolut intet, skulle stå i vejen for den forsoning, som han så
brændende ønsker sig. Gud lod sig
føde, men ikke nok med det. Han
lod sig føde som et af de laveste
lave af alle mennesker. Han kunne
være blevet anset for et uægte
barn, idet Josef jo som bekendt
ikke var hans far. Det ville måske
ikke være den store katastrofe i
dag, men dengang var det ensbetydende med udstødelse af fællesskabet.
Han lod sig føde, ikke for at bestemme alting, men for at kunne
tjene mennesker. Han gik til de
fattige, de syge, de udstødte. Dem
som ingen regnede med, endsige
gad at have noget med at gøre.
Men han var Guds søn, og intet
var for ham umuligt.
Han besad ufattelig magt, ja faktisk
var han almægtig, men alt det gav
han afkald på i kærlighedens navn,
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da han lod sig føde julenat som et
svagt og afhængigt menneske. Det
er den kærlighed, som vi forsøger at
udleve, vi som bekender os til hans
navn. Vi er hverken stærke eller
perfekte. Men to ting er vi sikre på:

kærligheden til deres målsætning her
i livet. At han tilgiver os hver eneste
gang, vi gør fejl, og hjælper os til på
ny at gøre det bedre næste gang.

Jesus bragte Guds rige kærlighed til
os. Jo, julen har bragt velsignet bud.
Vi er sikre på, at den bedste, ja den Mere velsignet end noget andet. Vi
eneste måde, hvorpå vi kan udryd- ønsker alle en god jul og et godt og
de og underminere ondskab, grisk- velsignet Nytår.
hed og had, er ved at leve, som Je- Mange kærlige hilsener fra Købnersus gjorde. Ved at gøre dét mod vor kirkens præst, og på vegne af alle
næste, som vi ønsker, de skal gøre menighedens medlemmer
mod os. Og så er vi sikre på, at
Lars Thorndal.
Gud er til stede her i vores verden.
At han hjælper os alle med at blive
bedre mennesker. At han giver vejledning til alle, som ønsker at gøre

Tilbageblik på gospel workshop
Berettet af Jesper Mølgaard.

Den sidste weekend i november skulle det vise sig, om
menighedens satsning på at
afholde en stor gospelweekend ville blive en succes. Og
sagt med en let stolthed i
stemmen, så blev det en succes. Ca. 50 korinteresserede
mennesker havde meldt sig til
arrangementet, som bød på
korinstruktion af høj klasse
med afroamerikaneren Bob
B ailey, gos pel- br unchgudstjeneste og gospelkoncert med stærke musikalske
kræfter og gæstesolister. Efter
weekenden fik deltagerne
tilbud om at synge i Købnerkirkens nystartede gospelkor
(læs om dette andet sted her
på siden), og i skrivende
stund er vi oppe på ca. 25
interesserede.

nogle lodder og lidt mad i
kirkens julemarked, som afholdes samtidig i krypten.

---------

tilfreds med den måde, der
synges JA på, - altså YES,
for de fleste sange synges på
engelsk. Bob, der har sunget
med de største amerikanske
stjerner, indprenter overfor
deltagerne, at selv om det er
budskabet i sangene, der er
det vigtigste, så skal sangene
også lyde på den rigtige måde, også selv om man kommer til at spytte lidt, når man
synger.

Kort efter kl. 19 fredag aften
blev deltagerne præsenteret
for Bob Bailey, som hurtigt
kastede sig over den første
sang, der skulle indøves. Koret synger det bedste, de har
lært, men pludselig bryder
Bob ind og råber: ”STOP”
og forklarer, at det ikke hedder JAS, but YESS, og at det
er ok at spytte lidt for at få
den rigtige lyd. Bob er ikke

Kun afbrudt af en kort kaffepause synger koret sang
efter sang helt frem til kl.
22.30, hvor man skilles med
et ”på gensyn i morgen kl.
9.00”! Hele lørdagen frem til
kl. 16.30 bliver der indøvet
sange, og det lyder faktisk ret
godt! Denne øvedag får koret dog en lidt længere frokostpause, som flere af deltagerne benytter til at købe

Efter frokost øver koret igen
for fuld kraft på alt lige fra
de klassiske gospelsange,
f.eks. ”Oh, Happy Day”, til
danske salmer, der har fået et
mere moderne arrangement,
bl.a. adventssalmen ”Kimer i
Klokker”. Koret øver ikke
bare for deres egen fornøjelses skyld, nej, korets store
opgave er nemlig at synge
dagen efter ved søndagens
gospel-brunch-gudstjeneste.

www.amargospelkor.dk, for
Endelig gospelkor?! formand, til Jan Kaas Henriksen eller Jesper Mølgaard, en sådan er nemlig allerede
Nu ser det endelig ud til, at vi som er korets idé- og
kan få et stort ønske opfyldt, ”bagmænd”. Du kan også gå
nemlig et gospelkor i Køb- ind på korets hjemmeside,
nerkirken. I hvert fald er alle
de ”indledende øvelser” taget, og der er blevet dannet
en forening under Folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at vi kan få kommunal,
økonomisk hjælp til aflønning
af en korleder m.v.

Har du lyst at synge med,
være støttemedlem, eller vil
du bare vide mere, så henvend dig enten til Julie Holme Kristensen, som er korets

oprettet!

Foto: Lidt snyd,
men en forhåbning om, at det
er sådan her, det
kommer det til
at se sådan ud i
Købnerkirken,
når det nye gospelkor synger.
(AL)

Søndag formiddag blev gudstjenestedeltagerne mødt med
ordene: ”Velkommen i kirke, vil
du ikke have noget morgenmad?”
Ved indgangen til kirkesalen
fik man udleveret en blå plastikbakke, hvor man med
høflig selvbetjening kunne
betjene sig med: juice, rundstykker, tebirkes, wienerbrød,
ost, marmelade, og hertil kaffe og te samt frisk frugt, alt
medens korets pianist spillede
et præludium.

Koret leverede gospelsang
med stor energi, godt hjulpet
på vej af det 3 mand store
orkester, og Lars Thorndal
holdt en prædiken, der rørte
deltagerne og bl.a. handlede
om forventninger til dagen, til
livet, til Gud. En festlig gudstjeneste, som ikke blev mindre festlig af, at bænkene var
besat med ca. 100 spisende
gudstjenestedeltagere.
Weekenden sluttede af med
en stor koncert på spillestedet, Impulzen, i Tårnby. En
fantastisk afslutning på en
fantastisk weekend, hvor god
musik og sang gik hånd i
hånd med budskabet om Jesus.
Desværre var det af pladshensyn nødvendigt at forkorte Jespers inspirerende
beretning fra koncerten, men læs den i
sin helhed på opslagstavlen i kirken.
(AL)

Jul og nytår i Købnerkirken
Lørdag den 10. kl. 13.00 inviterer Kvindekredsen til julemiddag i krypten. Der
vil blive udsendt indbydelser til de over 60-årige, men alle er velkomne. Tilmelding til Grete Simonsen, 32 58 87 76.
Søndag den 18. kl. 14.00 indledes menighedens julefest i kirken med en kort
familiegudstjeneste, hvorefter vi alle samles til et par hyggelige timer i krypten.
Lørdag den 24. kl. 16.00 er der juleaftensgudstjeneste, hvor Lars Thorndal prædiker, og
der vil som sædvanlig blive indsamlet en kollekt til Bibelselskabet.
Søndag den 1. januar kl. 10.30 afholder vi nytårsgudstjeneste.
Søndag den 8. januar kl. 10.30 afholder vi nadver- og mindegudstjeneste, hvor vi mindes årets afdøde.

Evangelisk Alliances Bedeuge på Amager:

Flot igen!

Temaet for årets bedeuge er: ”Med livet i hænderne - bøn for
en mere retfærdig verden”. Se folderen i kirken eller læs mere
på www.evangeliskalliance.dk

Atter engang gav årets julemarked et flot resultat,
nemlig ca. kr. 10.000, som
vil blive brugt til Kvindekredsens arbejde i den
kommende tid. Tak for al
hjælp i forbindelse med
afviklingen af dagen. Kvindekredsen oplyser, at alle
gevinster er afhentet.

Se programmet på bagsiden af bladet for Amager-møderne.
Bedeugens afslutningsmøde foregår den 15. januar som sædvanlig i Bethesda, Israels Plads.

Cellegruppe

Børnegudstjeneste

Cellegruppen, som tidligere
mødtes hos Bettina og Per
har slået sig sammen med
gruppen, som mødes hos
Grete Simonsen, således at
alle, der ønsker at deltage i
disse møder, fremover mødes
hos Grete Simonsen hver
anden tirsdag, (den 2. og 4. i
måneden).
De, der ønsker at spise med,
mødes kl. 18.30, men ønsker
man blot at deltage i mødet,
er det kl. 19.30. Pris: 25 kr.
hvis man deltager i spisning,
og ellers 10
kr. til dækning af kaffe

Børnekirken gør det igen! og det bliver søndag den 15.
januar kl. 15. Gudstjenesten
afholdes i krypten, og der vil
som sidst være sang, bibelhistorie, børnenadver og meget
mere.

HUSK!

Børnekirken støtter!
Børnekirken har besluttet at
gå ind i projekt Kibera, der er
et missionsprojekt med udgangspunkt i BBU. Kibera er
en millionslumby i Kenya, og
Børnekirken vil hver søndag
samle ind til skolegang. Et
barn i Kibera kan for 3 kr.
komme i skole 1 dag.

Du er velkommen til at Økumenisk fællesskab
give en julegave til bladet
Det er Købnerkirkens tur til
på girokonto 705-2340.
at være vært ved den årlige
økumeniske gudstjeneste.
Denne finder sted søndag
den 22. januar kl. 17.00,
hvorfor forhandlingsmødet
rykkes til den 29. januar.

Julefest
Festudvalget har været i
gang igen! Som tidligere
nævnt finder årets julefest
sted søndag den 18. december kl. 14. Kom og
vær med til en rigtig hyggeeftermiddag som optakt til
familiejulen i hjemmene.
Af programmet kan afsløres: Sang om træet, julefortælling, dukketeater, - og
måske kommer julemanden endda forbi… hvis vi
altså har været søde! Prisen
for hele eftermiddagen er
kun 20 kr. for voksne og
10 kr. for børn under 12
år.

”Generationsskifte”
Alice Stolt har ønsket at stoppe som menighedens repræsentant i Missionskomiteen
med udgangen af året dels
grundet alder (??) og dels for
meget arbejde. Stor tak til
Alice for den kæmpe indsats,
du har lagt i dette arbejde. Vi
har som menighed følt os
rigtig godt orienteret om,
hvad der har foregået i BiD
og beklager beslutningen,
men forstår den måske alligevel godt.
Ingeborg Hansen har indvilliget i at overtage posten fra 1.
januar 2006. Velkommen og
rigtig god arbejdslyst til
Ingeborg!
AL

Samarbejde
Den 30.10. mødtes menighedsrådet med de forskellige
udvalg til en samtale om,
hvordan man opfattede den
nye struktur i det daglige arbejde. Det blev en god og
konstruktiv samtale, og for at
fremme kommunikationen
mellem menighedsråd og udvalgene, blev det besluttet, at
udvalgene (minimum formænd, men gerne så mange
som muligt fra udvalgene)
fremover mødes hver 3. måned med menighedsrådet,
således at udvalgenes daglige
arbejde opfølges kontinuerligt. Første gang bliver tirsdag
den 6. december.

Vi mindes:

Anna-Lise Alstrup, som døde
den 23.10.05. Anna-Lise blev
68 år og var medlem af menigheden i 31 år, - og
Ole Theilgaard, som døde
den 5.11.05. Ole blev 56 år og
var medlem af menigheden i
36 år.

Kirketider

DECEMBER

JANUAR

Torsdag den 1.
19.30-21.00 Undervisning i Korskirken.
Fredag den 2.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81.

Søndag den 1.
10.30 Nytårsgudstjeneste. Lars Thorndal.
Tirsdag den 3.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Onsdag den 4.
18.30 Lovsangskor.
Torsdag den 5.
19.30 Undervisning i Broholmkirken:
”Identitet” v/Ole Lundegaard.

Søndag den 4.
10.30 Advents- og nadvergudstjeneste.
Lars Thorndal.
Tirsdag den 6.
19.00 Udvalgs- & menighedsrådsmøde.
Lørdag den 10.
10.00 - 11.00 Børnedrama.
13.00 Julemiddag. Se inde i bladet.
Søndag den 11.
10.30 Adventsgudstjeneste. Jesper Mølgaard.
Efter gudstjenesten pynter vi juletræet.
Tirsdag den 13.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
Onsdag den 14.
12.00 Bibel- og bedemøde
18.30 Lovsangskor.
Lørdag den 17.
10.00 - 11.00 Børnedrama.

Søndag den 8.
10.30 Nadvergudstjeneste. Lars Thorndal.
Mindestund for årets afdøde.
Tirsdag den 10.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
Onsdag den 11.
19.30 Undervisning i Lyngby: ”På bønnens
vej” v/Ole Lundegaard.

Evangelisk Alliances Bedeuge:
Onsdag den 11. kl. 15.00:
Købnerkirken. Ingrid Meulengracht.
Torsdag den 12. kl. 19.30:
Solvang Kirke. Per Nielsen.
Fredag den 13. kl. 19.30:
Amagerbro Frikirke. Henning Astrup.

Søndag den 18.
10.00 - 11.00 Børnedrama.
Søndag den 15.
14.00 Familiegudstjeneste. Lars Thorndal. 10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Umiddelbart herefter julefest i krypten.
Kollekt til Hjemmemissionen.
15.00 Børnegudstjeneste.
Lørdag den 24. - Juleaften
Onsdag den 18.
16.00 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
12.00 Onsdagstræf. Ole Thorndal: ”Når
Kollekt til Bibelselskabet.
menigheder fusionerer”
18.30 Lovsangskor.
Torsdag den 19.
19.30 Undervisning i Lyngby: ”Identitet”
v/Frank Christiansen.

Vi ønsker hermed alle en
rigtig glædelig jul samt et
velsignet nytår!

Søndag den 22.
10.30 Nadvergudstjeneste. Lars Thorndal.
17.00 Økumenisk gudstjeneste i Købnerkirken.
Tirsdag den 24.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
Onsdag den 25.
12.00 Bibel- og bedemøde
19.30 Undervisning i Lyngby: ”På bønnens
vej” v/Ole Lundegaard.
Søndag den 29.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas Henriksen.
12.15 Ordinært forhandlingsmøde.

Adresser
Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto: 5203 1505828
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
Menighedens præst
Lars Thorndal, Spicas Alle 21
2770 Kastrup, tlf. 32 59 31 08
Træffes ikke mandag og torsdag
E-mail: praest@koebnerkirken.dk
Menighedsrådets formand
Jan Kaas Henriksen
Tlf. 32 94 07 87
E-mail: jan@kaas.as
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 32 84 95 00
E-mail: kassereren@koebnerkirken.dk
Kvindekredsen & Lokalereservation
Grete Simonsen
Tlf. 32 58 87 76
E-mail: grete@cafemoedestedet.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer den 29. januar. Indlæg
modtages med tak! Dead-line: Den
15. januar 2006.
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