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PÅSKE!
Påskens betydning står lidt i skyggen af julens. Sådan har det været i
al den tid, jeg har været til, og sikkert også lang tid inden. Måske fordi
julens budskab er så smukt og glædeligt, og påskens handler om død
og fornedrelse. Men påskens betydning kan ikke overvurderes, hverken
i kirken eller i hele vores samfund.
Der kom en mand, som fortalte om
Gud på en måde, som verden aldrig
havde hørt før. Han sagde, at Gud
elsker ethvert menneske ubetinget.
Han viste os også, hvad ubetinget
kærlighed egentlig betyder.
At det handler om at blive i stand til
at elske mennesker, som man ville
ønske, de ville gøre mod én selv. At
det handler om at blive så fuld af
ægte kærlighed, at man til sidst elsker så meget, at hadet i verden
bukker under i overgivelse. De fleste
synes, manden var en smule skør,
ja, nogle sagde endda, at han var
farlig.
Men en lille gruppe lyttede til hans

ord og troede, at det han sagde
var rigtigt. ”Ingen har en større
kærlighed end den, som er villig
til at give sit liv for sine fjender”,
og manden, som vi kender som
Jesus, viste, at det var den type
kærlighed, som han havde fået
med fra sin far i himlen for at vise
os. Jesus blev pisket, hængt ud
som forbryder og forræder, hånet
og spyttet på, og alligevel valgte
han at lade sig henrette, for at de
selv samme mennesker, som ønskede ham død, kunne få tilgivelse for deres had og en ny begyndelse i deres liv. Kærlighed handler ikke om død, men om livet,
livet før døden. Den kærlighed,
som Jesus havde i sit liv, deler
han med alle, som ønsker det.

Kom ind i kirken og mød andre mennesker, som deler den kærlighed og den
drøm, som Jesus havde for verden.
Kom ind, lyt og mærk, hvordan kærlighed, sand og ubetinget kærlighed, kan
give dig et langt, langt bedre liv end
det liv, som du kæmper for alene. Jesus døde, men han blev levende igen.
Det er derfor, vi er overbevist om, at
han virkelig var Guds søn, det er derfor, han er værd at lytte til.
Alle vi i Købnerkirken ønsker dig en
velsignet påske og et rigt og godt liv.
Gud velsigne dig.
Kærlig hilsen Lars Thorndal, præst

Skærtorsdagsarrangement:

Læs inde i bladet bl.a. om:

I lighed med sidste år fejrer vi Skærtorsdag sammen i krypten.
Vi mødes kl. 18.00 og spiser sammen et smukt anlagt agape-måltid over
temaet: ”Disciplenes festmåltid!”

•

Gospelkorets debut

•

Skærtorsdagsarrangement

•

Diverse aktiviteter i kirken

Pris for spisning: Voksne: 50 kr., børn 25 kr., familie max. 150 kr.

•

Runde dage

Senere på aftenen viser vi en nyere dansk film, som tager sit udgangspunkt i Jobs Bog, hvorefter vi samtaler om filmen over en kop kaffe.

•

Kulturcafe

•

Byvandring

Kom og vær med til at markere og mindes Påskens passion sammen
med familie og venner.

GOSPELKORETS OFFICIELLE DEBUT!
Den kom, før mange havde
ventet det — gospelkorets
medvirken ved en gudstjeneste i Købnerkirken. Men allerede halvanden måned efter,
at det var etableret, havde
koret deres officielle debut,
nemlig gudstjenesten søndag
den 19. februar 2006. Korets
tidlige debut skyldes ikke, at
det nu er fuldt flyvefærdigt, og
hele repertoiret er øvet og på
plads, - næ nej, det skyldtes
udelukkende ønsket om at
hylde én mand på hans fødselsdag, nemlig korets mentor, inspirator og trofaste støtte, Bob Bailey.

I anledning af, at Bob Bailey,
der jo normalt bor i USA, men
for tiden er i Danmark, rundede 50 år, havde hans danske
venner arrangeret en fødselsdagsbrunch for ham i Købnerkirkens krypt. I den forbindelse havde man bedt gospelkoret om at medvirke i gudstjenesten før fødselsdagsbrunchen.

Et lille ”pip”

der stråler ud af medlemmerne.

- fra kassereren og bidragssekretæren:

I dagens anledning havde
koret fået musikalsk hjælp af
et fem mands stort orkester,

Vi har desværre flere gange
været ude for, at der er blevet indbetalt menighedsbidrag i banken, som vi har
haft meget svært ved at identificere, idet der hverken er
med alt lige fra dansk morgen- oplyst navn eller bidragsnumbrød til de mere amerikansk mer.
inspirerede pandekager med
sirup. Som en fødselsdagshil- Vi er meget glade for, at så
sen sang gospelkoret, G-Force, mange er begyndt at indbetablandt andet en af Bob’s ynd- le direkte til banken og siger
lingssange:
More Than tak for ethvert bidrag, men
Anything. En sang der udtryk- det er vigtigt, at man husker
ker, at det eneste, der betyder at oplyse enten navn eller
noget her i livet, er kærlighed bidragsnummer, således at vi
kan få noteret det på rette
til Jesus.
sted. I modsat fald er det
noget af et detektiv-arbejde,
og somme tider kan det desværre være helt umuligt at
finde ud af, hvor pengene
kommer fra.

der bakkede koret op og fyldte Købnerkirken med musik
af høj kvalitet. Selvom koret
nu har fået en ny, fast korleder i Claes Wegener og pianist i Niels Engell, måtte Bob
lige op og dirigere ”sit” kor
under gudstjenesten.

Igen var der mange til gudstjeneste, over 150 havde
fundet vej til Købnerkirken,
og de fyldte godt op i kirken
og til den efterfølgende fødselsdagsbrunch.

Hvis der er tvivlsspørgsmål
vedr. indbetalingen, er man
altid velkommen til at kontakte bidragssekretæren, Lis
Kongsvad, på tlf. 3257
2764.
Bob takkede for sangen og
aflagde sit vidnesbyrd om,
hvordan han var kommet til
troen, og hvordan Jesus var
kommet ind i hans liv.

AL/LK

Efter gudstjenesten var krypEndnu en dejlig søndag i KøbDet var dejligt både at se og
ten fyldt med fødselsdagsgænerkirken.
høre gospelkoret samt mærke
ster, der kunne tage for sig af
den energi og entusiasme,
Af Jesper Mølgaard
et overdådigt tag-selv-bord

KULTURCAFÉ
Foredrag med kendte danskere om aktuelle emner, film,
koncerter eller måske bare en
times fred og ro til samtale
over en kop kaffe eller et glas
vin? Det er ikke ideer, der
mangler. Og med etableringen
af missionskontoen er der
skabt et økonomisk grundlag,
der gør det muligt at føre ideerne ud i livet.
Gennem et stykke tid har flere
og flere givet udtryk for, at
Købnerkirken mangler tilbud
til de mange mennesker, der
bor i vores lokalområde, og
som ikke lige interesserer sig
for gudstjenester og bedemø-

der. Derfor har menighedsrådet og udvalgsformændene
besluttet at nedsætte et lille
udvalg, der skal undersøge
mulighederne for at stable et
tilbud på benene med titlen
”Købnerkirkens Kulturcafé”.

for Købnerkirken og at åbne hvornår, ved vi ikke helt endKøbnerkirkens øjne for om- nu. Men har du lyst til at delverdenen!
tage i arbejde med at skabe
Der er allerede ideer nok til Købnerkirkens Kulturcafé, så
flere sæsoner. I flæng kan henvend dig til Jacob Anhøj,
nævnes: Foredrag om f.eks. Jan Nicolaisen eller Lars
Islam, børneopdragelse eller Thorndal.
Da Vinci Mysteriet, koncert
med Ama’r Gospelkor og filmaften med foredrag om C.S.
Lewis og meget mere.
Det er håbet at skabe et forum for debat, samtale og
samvær, hvor Købnerkirken
kan møde sine naboer og
være med til at gøre hverdagen lidt mere spændende for
os alle sammen.

I oplægget står bl.a.: Købnerkirkens Kulturcafé henvender sig til voksne mennesker
i Købnerkirkens nærområde.
Kulturcafeen har to formål:
at åbne omverdenens øjne Hvordan det skal ske og

Jazz/Gospel koncert i Købnerkirken

OBS!

Torsdag den 20. april kl. 19.30 byder vi velkommen til koncert med orkestret THE SPIRIT OF NEW ORLEANS.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag den 9. juni, for
denne dag indbydes alle til
Grillaften, hvor menigheden
sammen med gårdens beboere mødes til en hyggelig og
festlig aften i lighed med sidste år. - Og vi har selvfølgelig
allerede bestilt godt vejr!

Orkestret er et af de mest kendte og rutinerede i genren i Danmark og har givet mere
end tusind koncerter i både danske og
udenlandske kirker, koncertsale m.m. og
har desuden medvirket i radio og TV.
Kom og oplev en af deres fantastiske koncerter og tag venner og bekendte med til en
festlig aften i Købnerkirken. Der inviteres
naturligvis på en kop kaffe efter koncerten.
Entre: 60 kr.

Nærmere information i næste
nummer.
S&O-udvalget

INDBYDELSE

Byvandring

Hovedrengøring

Lørdag den 6. maj kl. 10 er det
sidste gang med børnedrama
inden sommerferien.
I den anledning indbyder vi
forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede
til at se stykket om de tre bukkebruse, som børnene har øvet
på.
Der vil være kaffe, saftevand,
boller og kage efter opvisningen, så kom og nyd de små og
deres tydelige talent for skuespil denne formiddag.

Social– og Omsorgsudvalget
har taget initiativ til en lørdag
eftermiddag med lidt kulturelt
indhold.

Så er det atter blevet tid til den årlige hovedrengøring, hvor
vi alle - store, små, tykke, tynde, unge og lidt ældre - mødes
til en aktiv og hyggelig dag, hvor vi giver kirkesalen, krypten,
og hvad der ellers trænger, en kærlig hånd.

Lørdag den 20. maj inviteres
der nemlig til Byvandring på
Christianshavn med Frank
Jørgensen som guide. Glæd
dig til et par hyggelige timer
gennem de gamle gader med
masser af spændende historie, - og måske nogle forfriskende indslag ved vores
guide!

Og husk: Jo flere vi er, jo nemmere går det, og jo hyggeligere
er det, - for det kan faktisk godt være hyggeligt at gøre rent,
når man bare er i godt selskab samtidig.
I år bliver det ekstra nemt at være mange aktive samtidigt,
for vi har nemlig været så heldige, at vi har fået to nye støvsugere foræret af den filippinske menighed, så vi nu har i
alt 3 støvsugere, og derved skulle der være rig mulighed for
alle til at bidrage med en indsats.
Så vi ses lørdag den 8. april kl. 11.

Herefter holder vi sommerferie
Vi mødes kl. 14.00 ved Raveog begynder igen lørdag den linen i Torvegade.
30. september 2006.
Arrangementet forventes slut
Maj-Britt & Lone
kl. 17.

Cellegruppe
Cellegruppen mødes den 2.
og 4. torsdag i måneden kl.
18.30 og spiser sammen.
Det koster 20 kr. pr. gang.
Ovennævnte billede er fra en tidligere
Hvis man ikke har tid eller
byvandring også med Frank i spidsen, så det er en erfaren guide, vi lyst til at spise med, men
blot gerne vil være med til
skal ud at gå med!
selve programmet, kan man
vente med at komme til kl.
19.30.

Besøg af præsten

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?
Hvis du har brug for et besøg og en snak, er ud
altid velkommen til at gribe telefonen og ringe 32
59 31 08, så I kan aftale at mødes.
Det er jo blandt andet det, man har en præst til!

Grete Simonsen
Tlf. 3258 8776

Runde dage:
Ingeborg Hansen og Ruth
Petersen har begge 50 års
dåbsdag den 1. april,
Berit Grøndahl, Jan Kaas
Henriksen, Jesper Mølgaard,
Lisbeth G. Mølgaard og Malene Ringvad har alle 25 års
dåbsdag den 3. maj,
Lisbeth G. Mølgaard fylder 50
år den 26. maj, og
Ruth Petersen fylder 85 år
den 30. maj.

Hjertelig Tillykke!
Kirkebladet kvitterer med tak for følgende bidrag:
100 kr.: A. & B. Groth, LK, L. Rosby,
200 kr.: A. & J. Brixen.

Kirketider
APRIL

MAJ

Lørdag den 1.
10.00 Børnedrama.

Tirsdag den 2.
19.00 Gospelkoret øver.

Søndag den 2.
10.30 Nadvergudstjeneste. Lars Thorndal.
Tirsdag den 4.
19.00 Gospelkoret øver.
Fredag den 7.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Købnerkirken.
Lørdag den 8.
11.00 - 15.00 Rengøringsdag. Se inde i
bladet.
Søndag den 9. - Palmesøndag.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Tirsdag den 11.
19.00 Ingen korøvelse!
Onsdag den 12.
12.00 Bibel– og bedemøde.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Torsdag den 13. - Skærtorsdag.
18.00 Fællesspisning m.v. Se inde i bladet.
Søndag den 16. - Påskedag.
10.30 Dåbs– og nadvergudstjeneste.
Lars Thorndal.
Tirsdag den 18.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 19.
12.00 Onsdagstræf. René Hartzner fortæller om sit liv, bl.a. om Mission Øst
efter murens fald.
Torsdag den 20.
19.30 Koncert med The Spirit Of New
Orleans. Se nærmere inde i bladet.
Lørdag den 22.
10.00 Børnedrama.
Søndag den 23.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas Henriksen.
Kollekt til Det Litauiske Baptistsamfund.
Tirsdag den 25.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 26.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Torsdag den 27.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
Søndag den 30.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.

Fredag den 5.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Luthersk Missionsforening, Kirkegårdsvej
21.
Lørdag den 6.
10.00 Børnedrama - afslutning. Se inde i
bladet.
Søndag den 7.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jesper Mølgaard.
Tirsdag den 9.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 10.
12.00 Bibel- og bedemøde.
19.00 Udvalgs– og menighedsrådsmøde.
Torsdag den 11.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.
Søndag den 14.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
Kollekt til kirkens vedligeholdelse.
Tirsdag den 16.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 17.
12.00 Onsdagstræf. Ingrid Meulengracht:
”Mit livs eventyr”.
Lørdag den 20.
14.00 Byvandring. Se inde i bladet.
Søndag den 21.
10.30 Nadvergudstjeneste. Ole Jørgensen.
Tirsdag den 23.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 24.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Torsdag den 25.
18.30 Cellegruppe hos Grete Simonsen.

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: kasserer@koebnerkirken.dk
Kvindekredsen & Lokalereservation
Grete Simonsen
Tlf. 32 58 87 76
E-mail: grete@teambambi.dk

Næste nummer af kirkebladet udkommer den 28. maj. Indlæg modtages
med tak! DeadDead-line: Den 14. maj 2006.

Søndag den 28.
10.30 Gudstjeneste. Lars Thorndal.
12.15 Menighedens ordinære forhandlingsmøde.
Tirsdag den 30.
19.00 Gospelkoret øver.

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

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

