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DU er også velkommen!
Et af kendetegnene for enhver kristen er troen på kødets opstandelse og det evige liv. Vi tror ikke, at
døden er afslutningen på alting,
men nærmere begyndelsen på noget helt nyt og langt mere omfattende end det liv, som vi lever her
på jorden. Ikke at vi skuer forventningsfuldt ud i horisonten mod den
dag, da vi skal herfra, men nærmere, at vi lever vores liv i tryghed,
fordi end ikke døden har nogen
magt over os.
Al magt er lagt i Jesu hænder, og vi
har lagt vores liv i hans! Kristne er
blevet beskyldt for, at deres tro på
livet efter døden afholder dem fra
at leve her og nu, før døden. Det er
så langt fra rigtigt! Vi ønsker at leve
livet fuldt ud, og vi ønsker også at
have kontakt til og give kærlighed
til alle, som lever med os i vores
samtid. Dette ønske vil vi forfølge i
langt højere grad i de kommende
år.
Vi ønsker at være en aktiv del af
det lokale miljø i den bydel, hvor vi
bor. Vi vil som kirke forsøge at give
vores bydel en vifte af tilbud, som
kan hjælpe os alle til at få et bedre
liv. Et bedre liv med os selv, med
vor partner og vore børn, med naboen og med de fremmede, som jo
også er en del af bydelen. Alle vil jo
gerne have et bedre liv, og kirken
har nøglen dertil. Nemlig kærlighe-
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hvem du er, hvor du kommer fra,
hvad du kan give, eller hvad du har
brug for, så har vi altid en plads til
dig her i Købnerkirken. Hold øje med
vores tilbud her i løbet af året, for der
vil helt sikkert også være noget til
Vi ønsker at leve i lyset af Jesus, dig. Se vores kirkeblad, vores udfordi vi tror, han var og er Guds søn, hængsskab eller gå ind på vores
fordi vi tror og oplever, at han sæt- hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
ter os fri til at leve og ikke bare Du skal vide, at vi vil byde dig veloverleve og ikke mindst, fordi han kommen med åbne arme. Vi ønsker
lærte os, hvad sand kærlighed i dig Guds rige velsignelse.
praksis betyder. Jesus sagde, at
alle mennesker har lige stor værdi.
Købnerkirkens præst, Lars Thorndal.
Også du har værdi! Ja, faktisk er du
uendelig værdifuld! Lige meget
den fra Gud og læren fra Jesus Kristus, som kort kan sammenfattes i
denne sætning: Gør det mod andre,
som du ønsker, de skal gøre mod
dig.

Et kor er født!
Som nævnt i sidste nummer
af Nyt fra Købnerkirken blev
alle de ”indledende øvelser”
taget i efteråret til dannelsen
af et gospelkor. Nu er koret
en realitet, og det har allerede
været samlet til øvelser flere
gange. Første gang mødte der
42 sangere op, så det tegner
jo rigtig lyst for fremtiden.
Vi er i den lykkelige situation,
at vi har Bob Bailey, som jo er
en meget anerkendt gospelsanger i USA, hos os i 3 måneder, og den periode vil han
bl.a. bruge til at få koret til at
fungere optimalt.

også meget gerne skulle finde en fast korleder, så vi kan
”klare os selv”, når Bob rejser hjem igen til foråret.
Har du ikke har lyst til eller
mulighed for at synge med,
men gerne vil støtte koret,
har vi brug for kor-venner.
Kor-venner er nogle, som kan
være til støtte på forskellig
vis, både økonomisk, praktisk og åndeligt. F.eks. når
koret øver, er der brug for
nogen til at sørge for kaffe og
andre praktiske opgaver.
Kor-venner er også nogen,
som tænker på koret, og som
tager koret med i sin forbøn.
Uanset hvordan du vil og kan
støtte, er du velkommen som
kor-ven.
Hvis du har lyst til at synge
med, være kor-ven - eller
bare vil vide mere, kan du gå
ind på korets hjemmeside:
www.amargospelkor.dk, eller
du kan henvende dig til korets formand, Julie Holme
Kristensen, på tlf. 3259
9110.

Bob Bailey

Annette Lund

At være - medlem i
en menighed
For mig betyder det: At have
pligter og rettigheder.

At tænke er at være, siger
Descartes.

Pligterne kender vi alle til: At
få kirken til at fungere. Pligten skal tages og udføres.
Uden pligterne kan man ikke
nyde rettighederne.

En afrikansk filosof siger: At
have relationer er at være.

Rettighederne indbefatter
også at have valgt en gruppe
mennesker at dele livet med.

At have en menighed, en familie af søstre og brødre i alle
aldre, er så meningsfyldt,
som noget kan være.
At være en del af et fællesskab, som har kærlighed og
omsorg som fundament giver
en styrke, som mange flere
skulle prøve.
Jeg siger bare tak for, at jeg
får lov til at være til - i og for
menigheden.
At være eller ikke at være,
siger Hamlets forfatter.

Dette betyder, at alle menighedens medlemmer hver
skal indbetale minimum
2.400 kr. i løbet af året. I
modsat fald overføres man til
listen for passive medlemmer.
Der kan være forhold, som
gør det vanskeligt at overholde en sådan forpligtelse, og
naturligvis bliver man ikke
straffet for det. Men hvis
man har problemer med at
betale det fulde beløb, skal
dette blot meddeles til Lis

Et lille udpluk
af forskellige
eksempler på
samvær og
aktivitet i
menigheden

Børnedrama

Nytænkning!
På forhandlingsmødet i november blev det besluttet at
indføre et minimums medlemsbidrag på 200 kr.
pr. måned pr. medlem.

Venlig hilsen
Jan S. Nicolaisen

Forleden var jeg til julefesten,
og min taknemmelighed over
at tilhøre en tilvalgt familie og
at være noget for dem var en
dejlig følelse.

………..
I skrivende stund er vi tæt på
at have lavet aftale med en
fast pianist, og planen er, at vi

Jeg er - fordi jeg har relationer, en menighed.

Kongsvad.
Vi står overfor store udfordringer i den kommende tid, og
derfor har vi brug for, at alle
bidrager til vores fælles forpligtelser.

Som det kan ses på billederne, har menighedens yngste
talent for skuespil og drama.
Ved årets julefest blev der
Tag positivt imod dette nye opført krybbespil, som de
yngste havde øvet på samtiltag.
men med Lone og Maj-Britt.
Fra 4. februar kl. 10.00 er
der atter børnedrama i krypten for de 3-6 årige hver anden lørdag. Her får børnene
mulighed for at lege, spille
skuespil og meget andet,
mens forældrene får fred til
at handle, og hvad man el-

lers skal nå lørdag formiddag.
Yderligere oplysninger om
børnedrama fås hos Lone
Anhøj eller Maj-Britt Rasmussen.

TILLYKKE TIL:
Nanna Benda,
der den 28.
november
fødte en lille
pige, som skal hedde Celina.
Annie Diedrichsen, der den 2.
marts fylder 50 år,
Inger-Lise Schou, der den 12.
marts fylder 75 år, og
Svend Pedersen, der den 23.
marts fylder 65 år.

Både for børn og voksne:

Onsdagstræf:
Ved onsdagstræffet i februar
får vi besøg af tidligere gadepræst Ellen Margrethe Gylling,
der kommer og taler over emnet: ”Gør dette mod en af
disse mine mindste!”

Søndag den 26. februar er det Fastelavn. I den anledning er
der som sædvanlig tøndeslagning i gården efter gudstjenesten og bagefter uddeling af præmier til bund- og kattekonger. Og mon ikke også der bliver serveret fastelavnsboller
m.m.? Kom og vær med til et par festlige timer, hvor vi alle
kan få lov at være børn.
Onsdagstræffet i marts måned bliver det årlige fælles
københavnske seniortræf, og
denne gang er det Købnerkirken, der er vært.

Sæt allerede nu X
Kvindernes Internationale Bededag

Børnekirken

finder i år sted i Nazaret Kirke, Ryesgade 105, 2100 Kbh. Ø.
Kl. 17.00 er der socialt samvær med en let servering, og kl.
19.00 er der møde, hvor den ny generalsekretær i Danske
Kirkers Samråd, Lene Suh Nicolaisen, taler.

Børnekirken støtter missionsprojekt Kibera. Kibera er
en millionslumby i Kenya, og
Børnekirken samler hver
søndag ind til skolegang. Et
barn i Kibera kan for 3 kr.
komme i skole 1 dag. Så
husk at give børnene lidt
mønter med om søndagen,
så de på denne måde kan
være med til at hjælpe.

Kvindekredsen:

Slut med girokonto

Det årlige forretningsmøde
afholdes i år søndag den 5.
februar efter gudstjenesten.
Der skal sendes kasser til
Burundi i begyndelsen af
marts måned. Da vi ikke har
fået ønskelister endnu, bedes
man holde øje med opslagstavlen i kirkens forhal, hvor
ønskelisten vil blive sat op, så
snart den er modtaget.

Menigheden har nu ikke længere nogen girokonto. Derfor
bedes bidrag m.v. fremover
indsat på kontoen i Amagerbanken, reg. nr. 5203, konto
nr. 1505828, eller lagt i kollektposen ved søndagens
gudstjenester.

i kalenderen torsdag den 20.
april kl. 19.30, hvor The Spirit
Of New Orleans kommer og
giver koncert .
Orkestret er et af de mest
rutinerede i Danmark og er
bl.a. kendt for sine flere hundreder koncerter rundt om i
danske og udenlandske kirker.
The Spirit Of New Orleans
blev dannet i 1990 på initiativ
af Preben Nissen, som stadig
leder orkestret. Baggrunden
var ønsket om at spille et repertoire bestående af gospel,
hymns, spirituals og traditionel jazz.
Gå ikke glip af denne anledning og få allerede nu dine
venner og bekendte til også
at sætte aftenen af til at komme i Købnerkirken.

I tilfælde af tvivlsspørgsmål er
man altid velkommen til at
rette henvendelse til bidragsGrete Simonsen sekretæren, Lis Kongsvad,
eller kassereren, Annette
Lund.

Tak igen! - fra Julie

Besøg af præsten

Hej alle jer i Købnerkirken.
Tusind tak for pengene, som
I til stadighed sætter ind på
min konto! Jeg er meget
taknemmelig for jeres hjælp
og takker Gud for jeres omsorg.

Vi rejser p.t. rundt i Australien
og tjener de forskellige YWAM
baser, og senere på måneden
skal vi til Cairo. Lige nu er der
pres på, for at jeg kan få mit
visum til at komme tilbage til
Australien. Igen, tusind tak!
Julie & Steven

Det kan være, at nogle af bladets læsere har interesse i (eller
måske endda brug for) at få besøg af menighedens præst,
Lars Thorndal. Det kan hænde, at han ringer
og inviterer sig selv - men hvorfor vente på
det?

Kirkebladet kvitterer med tak for følgende bidrag:

Hvis du har brug for et besøg og en snak, er du
altid velkommen til at gribe telefonen og ringe
32 59 31 08, så I kan aftale at mødes.

550 kr.: Sv. Toldam.

100 kr.: E. Holm, B. Andersen, 150 kr.: E. Andreasen,
200 kr.: NN, AJS, M-B. Rasmussen, J. & A. Brixen, HL, E. & C.
Olsen, Kr. Wendell, A. Pusch, nr. 115, R. Jensen,
Ialt 2.900 kr.

Det er jo blandt andet det, man har en præst
til!
Du er også velkommen til at give et bidrag.
bidrag

Kirketider
FEBRUAR

MARTS

Torsdag den 2.
19.30 Undervisning i Lyngby v/Ole Jørgensen: ”Identitet”.
Fredag den 3.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Bethel Kirken, Tingvej 11.
Lørdag den 4.
10.00 - 11.00 Børnedrama.

Fredag den 3.
17.00 og 19.00 Kvindernes Internationale Bededag i Nazaret Kirke.
Se nærmere inde i bladet.

Søndag den 5.
10.30 Nadvergudstjeneste. Lars Thorndal.
Tirsdag den 7.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 8.
12.00 Bibel- og bedemøde.
19.00 Udvalgs- og menighedsrådsmøde.
19.30 Undervisning i Lyngby v/Ole Lundegaard: ”På bønnens vej”.
Søndag den 12.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Kollekt til BWA.
Tirsdag den 14.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf.
Se nærmere inde i bladet.
Lørdag den 18.
10.00 - 11.00 Børnedrama.
Søndag den 19.
10.30 Nadvergudstjeneste. Allan Pilgaard.
Tirsdag den 21.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 22.
12.00 Bibel- og bedemøde.
19.30 Undervisning i Lyngby v/Ole Lundegaard: ”På bønnens vej”.
Søndag den 26. - Fastelavn.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Fastelavnsfest. Se inde i bladet.
Tirsdag den 28.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
19.00 Gospelkoret øver.

OBS: Lars Thorndal holder vinterferie
fra den 13. - 19. februar 2006. Henvendelse i denne periode til menighedsrådets formand, Jan Kaas Henriksen.

19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Korsvejskirken, Sirgræsvej 2, 2770 Kastrup.
Lørdag den 4.
10.00 - 11.00 Børnedrama.
Søndag den 5.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kaas
Henriksen.
Tirsdag den 7.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 8.
12.00 Bibel- og bedemøde.
19.00 Menighedsrådsmøde.
19.30 Undervisning i Lyngby v/Ole Lundegaard: ”På bønnens vej”.
Søndag den 12.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Fødselsdagskollekt.
Efter gudstjenesten fejres menighedens
stiftelsesfest i krypten.
Tirsdag den 14.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 15.
12.00 Fælles københavnsk seniortræf.
Lørdag den 18.
10.00 - 11.00 Børnedrama.
Søndag den 19.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jesper Mølgaard.
13.00 - 16.00 Undervisning i Lyngby:
”Børn, unge og etik”.
Tirsdag den 21.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 22.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Søndag den 26.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
12.15 Ordinært forhandlingsmøde.
Tirsdag den 28.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
19.00 Gospelkoret øver.

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 26. marts. Indlæg modtages med tak! DeadDead-line: Den 12.
marts 2006.

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
Email: annette.lund@privat.dk
Kasserer: Alice Johansen-Stolt
Bladets girokonto: 705-2340
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