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Bliv ikke siddende!
Dette er en sand historie: Larry
Walters er truckdriver og bor i et
"stille" rækkehuskvarter nær Los
Angeles lufthavn. Larry gør det samme
hver lørdag, når han har fri: Han går
ud i sin have med en 6-pack og en
liggestol. Larry sætter sig i liggestolen
og drikker sine 6 øl, og sådan går alle
hans lørdage.
Men en dag vil Larry gøre noget ekstra
ud af sin lørdag. En af hans venner
arbejder på Meteorologisk Institut og
har adgang til vejr-balloner. Larry taler
med sin ven, og en lørdag formiddag
mødes de og binder 45 vejrballoner i
Larrys liggestol. Hans tanke er den, at
han lige så stille vil hæve sig 50 - 100
meter over kvarteret og flyve hen over
naboernes haver og vinke ned til dem.
Med sig i liggestolen har Larry sin 6pack og et gevær. Med geværet vil
han regulere højden ved at skyde
ballonerne en efter en, indtil han igen
lander sikkert på jorden.
Larry giver besked om at kappe
fortøjningen, og som planlagt stiger
Larry med 6-pack og gevær til vejrs.
Han stiger, og han stiger - indtil
omkring 5 kilometers højde. I
liggestolen sidder Larry stiv af skræk
og tør ikke røre sig. I 5 timer kredser
han rundt over lufthavnen med sin 6pack i liggestolen. Al flyvning til og fra
Los Angeles er indstillet, og efterhånden følger millioner af mennesker
med åndeløs spænding med i mediernes dækning af Larry Walters’
flyvetur.

Ganske langsomt begynder
gassen at gå af ballonerne,
og Larry nærmer sig jorden.
Ambulance, politi og adskillige TV stationers reportere
står parat, da Larry endelig
rammer jorden - uskadt! Den
første reporter, som når frem
til Larry med sin mikrofon,
stiller ham tre spørgsmål:
"Var du bange? Vil du gøre
det igen? Hvorfor gjorde du
det?" Til det første spørgsmål
svarer Larry "Jep!" Til det
andet spørgsmål er svaret
"Nej!" Men det tredje
spørgsmål må Larry tænke
lidt længere over, for hvorfor
gjorde han det? Endelig
svarer han: "Der kommer et
tidspunkt, hvor du ikke bare kan blive ikke siddende i din selvsikrede ro og
tryghed, men vov at tro og handle,
siddende der!"
som Jesus siger. "Du skal elske
Jep! At leve er at turde! Det kræver Herren din Gud af hele dit hjerte. Og
mod at leve som kristen, for det er at du skal elske din næste som dig selv!"
give uden garanti for selv at få noget
ud af det. Jesus siger: "Den, der søger
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at redde sit liv, skal miste det, men
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den, der mister det, skal vinde det!" At
miste sit liv betyder at give sig selv i
forhold til Gud og i forhold til
mennesker - i kærlighedsforhold! I den
slags forhold ved man ikke, hvordan
det vil gå - man handler i tro.
Bibelens budskab påstår, at troen kan
bære et menneske gennem alt - selv
gennem døden! Grundtvig digtede om
troen: "O vidunder-tro! Du slår over
dybet din gyngende bro!" Derfor: Bliv

Gik du glip af noget?

Baptistkirken nedlægges - ikke alligevel!

Hvis ikke du deltog i forårets Kulturcafé
aftener, er svaret et klart JA! Hvis det
havde været muligt, havde vi meget gerne
præsenteret en DVD for alle, der ikke var
der, såvel som for os, der var til stede, så
vi havde kunnet genopleve begge aftener
igen og igen, for det var hver for sig nogle
fantastiske aftener, man kan ærgre sig
over var nødt til at slutte på et tidspunkt.

"Af opvækkelse spores intet. Faa og saa
godt som Ingen besøger vore Forsamlinger. Arbejderne er ikke alene faa, de
er saa godt som Intet!"

I april måned havde vi besøg af Tomas
Møllehave. Det blev en uforglemmelig
oplevelse for den flok, der var kommet.
Alle uden undtagelse morede sig, så man
var tæt på en mavepine, men samtidig
flød det med alvorsord ind imellem
vittighederne og det fantastisk flydende
sprog, Tomas præsterede. Der var ingen absolut ingen - pauser i hans fremstilling
af livet og tankerne omkring dette, og
selvom tilhørerne morede sig, fik alle helt
sikkert noget med hjem at tænke over.
I maj havde vi besøg af Ann Lund, som var
en lige så fantastisk - men alligevel helt
anden - oplevelse. Anns foredrag hed
”Kunst & Kærlighed”, og hun fortalte om
sit liv som handicappet, hvordan det var
gået til, at hun var blevet lammet, og at
hun havde lært at se på mulighederne i
stedet for begrænsningerne i livet. Så
selvom man måske kunne tro, det var
deprime-rende at opleve et ungt
menneske lam-met og i kørestol, fik vi
bevist lige nøjagtigt det modsatte og fik
også her rigtig meget at tænke over.

Sådan skrev baptisten Søren Hansen i
1865 om de danske baptisters situation.
Baptistkirken var på det tidspunkt
splittet af indre stridigheder, og tilgangen af nye medlemmer var hørt op.
På mange måder ligner situationen i
1865 den tilstand af kaos, konflikt og
indbyrdes kritik, der har præget de
danske baptister det sidste års tid.
Situationen kulminerede før jul, da
Baptistkirkens ledelse smed håndklædet
i ringen og meldte sin kollektive afgang
ved Missionsstævnet til sommer. En
deling eller ligefrem lukning af
baptistkirken blev pludselig en meget
nærværende mulighed.
I 1865 kom hjælpen uventet og udefra.
Den tyske baptistleder, Johan Gerhard
Oncken, indkaldte sammen med sin ven
og medarbejder Julius Købner til møde
på Midtsjælland midt i høsttiden. Dette
møde blev skelsættende og begyndelsen
på en ny tid for de danske baptister.

På de danske baptisters komitemøde i
april 2009 kom hjælpen lige så uventet men denne gang kom den indefra. Til
stor overraskelse for de ca. 60 deltagere
indtrådte intet mindre end et mirakel. Et
til formålet nedsat udvalg havde
forberedt sig godt og fremlagde en skitse
Vi håber, du nu vil tænke på dette, så du til en helt ny struktur og en helt ny måde
ikke vil snyde dig selv næste gang, der at arbejde på i Baptistkirken. Skitsen
blev positivt modtaget, og efter to dages
indbydes til Kulturcafé!
AL
og nætters arbejde kunne et forslag til

ny struktur og nye vedtægter for
Baptistkirken vedtages med kun en
enkelt stemme imod. Stemningen, da
mødet sluttede, kan ikke beskrives overvældende, euforisk, lykkelig er
blot fattige ord i den sammenhæng.
Men vi, der var til stede, vil resten af
vores liv huske mødet som det måske
vigtigste møde i de danske baptisters
nyere historie.
Siden komitemødet er der blevet
arbejdet videre, så de nye vedtægter
nu er klar til andenbehandling og
forhåbentlig endelig vedtagelse på
sommerens Missionsstævne. Jeg kan
på det varmeste anbefale alle danske
baptister at deltage i drøftelserne på
Missionsstævnet i Mariager 19. - 25.
juli. Uanset udfaldet bliver det et af de
vigtigste møder nogensinde i Baptistkirkens historie.
Du kan læse forslaget til de nye
vedtægter på www.fremtid.info
Hvis du vil vide mere om mødet på
Midtsjælland i 1865, kan du læse
historien om Julius Købner på
www.koebnerkirken.dk
Jacob Anhøj

I vil kunne høre mere om arbejdet i det
nyhedsbrev, Alice sender ud. Spørg
også gerne mig, hvis I er interesDen 30. april blev der holdt et serede. Hvis nogen skulle få lyst til at
oplysningsmøde i Kristuskirken, hvor vi arbejde med, vil jeg også gerne høre
vidt og bredt talte Gade- Natkirke. Det det.
var en berigende aften, der sluttede med
en tur til Domkirken, hvor der den aften Der vil blive brug for mange forskellige
også var Natkirke. På vej derind fik vi lov evner, så laver du musik, vil du være
til at øve os på gademission. Vi havde en forbeder, eller kunne du tænke dig at
del frugt til overs fra mødet, som vi delte gå med på gaden, møde mennesker
ud til folk, vi mødte. Det var en god og fortælle om Jesus, ja, så er
måde at præsentere sig som Kirke på muligheden her.
Gaden.
Undertegnede kan træffes på telefon
nummer: 27 37 23 22 og på email:
klaus.lundberg@tdcadsl.dk

Nyt fra Gade-Natkirke projektet
Så sker der noget! Sådan begyndte en
mail, jeg fik fra vores præst, Jan Kornholt,
for nylig. Jan inviterede mig officielt til at
deltage i styregruppen for det GadeNatkirkearbejde, der er i gang med at
starte op i København med udgangspunkt
fra Kristuskirken på Nørrebro.
Det er med en stor tak for tilliden til alle i
menigheden, at jeg nu går ind i dette
arbejde. Jeg har allerede deltaget i et
møde søndag den 26. april på BiD’s
sekretariat, hvor menighedernes ledere,
Alice Sprotte (Gade- Natkirkepræst) samt
et par af os fra den nu etablerede
styregruppe, Karina Vang (Kristuskirken)
og undertegnede talte om de nærmere
rammer for arbejdet.

Kærlig hilsen Klaus Lundberg

Gospelkoncert for A L L E!
Som overskriften antyder, indbydes der atter til gospelkoncert. Koncerterne er
altid for alle, men det er en kendt sag, at ikke alle er lige begejstrede, når det
bliver for højt og energisk, som gospel jo har for vane.
Derfor er der nu en kærkommen lejlighed for ALLE til at opleve en koncert med
gospelkoret tirsdag den 9. juni kl. 19.30.
19.30 Denne dag vil koret som afslutning på
sæsonen nemlig give en ”intim-koncert”. Det kan måske lyde mærkeligt, at det
kan være intimt, når koret består af over 100 medlemmer, men faktum er, at
koret efterhånden har en lang række numre i den stille genre, hvilket er netop
den slags sange, som en meget stor del af menighedens medlemmer efterlyser.
Disse vil koret fremføre denne aften, og eneste musik vil være keyboard - altså
ingen band denne gang.

Tillykke til...

Ida Anhøj og Silas Soelberg Olesen,
som lørdag den 4. april blev viet i
Købnerkirken. Begge hedder nu
Anhøj Soelberg.

Så kom og vær med til at
ønske koret og hinanden god
sommerferie og få en fantastisk musikalsk oplevelse med
på vejen.
Billetter á 80 kr. kan købes i
døren. Det er en god idé at
komme i god tid, da der som
bekendt er tradition for, at
kirken bliver fyldt, når koret
giver koncert.

Fælles sommergudstjenester

I lighed med tidligere år gennemføres
der fælles københavnske gudstjenester
i juli måned. I Købnerkirken bliver det
denne gang den 12., hvor Jan Kornholt
prædiker. Læg mærke til, at tidspunktet
Kvindekredsen er traditionen tro klar med årets sommerudflugt, som denne i Korskirken, den 5. juli, er kl. 11. De
gang går til Vordingborg, hvor frokosten skal indtages på Hotel Kong Valdemar, øvrige søndage er det hver gang kl.
10.30, som vi er vant til.
der ligger lige over for parken omkring Gåsetårnet.
Udflugten finder sted onsdag den 10. juni,
juni og når dette læses, er
tilmeldingsfristen allerede overskredet, men skulle du have glemt at tilmelde
dig, kan du jo skynde dig at kontakte Grete og se, om der stadig er plads.

Sommerudflugt

Runde dage:

Igen i år bliver en gruppe fra City Kirken samlet op på vej mod Vordingborg, og
så er der ellers som sædvanlig bestilt godt vejr og højt humør hele dagen.

21. juni: Asger Nielsen, 70 år
24. juni: Kim Bangsbostrand, 50 år
6. august: Hanne Krog, 65 år

Nærmere oplysninger fås hos Grete Simonsen, 32 58 87 76.

Tillykke!

Årets grillfest i gården

finder sted fredag den 19. juni kl. 18.
18
Vi mindes:
Der er som sædvanlig tændt op i
grillerne, så man kan stege sit
medbragte kød, og Social- & OmsorgsLis Rosby, som døde den 8. maj udvalget sørger for tilbehøret samt
2009 på Bispebjerg Hospital, 82 år efterfølgende kaffe/kage. Der vil være
gammel. Lis
var medlem af underholdning for børnene, ligesom vi
får spændende, musikalsk besøg
Købnerkirken i 13 år.
udefra. Pris 25 kr.

H U S K:
Du er altid velkommen til at give et
bidrag til bladets økonomi. Vi takker for
alle bidrag - store som små.
Bladets girokonto:
705-2340

Kirketider
JUNI

JULI

Søndag den 7.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kaas.
Tirsdag den 9.
19.30 Gospelkoncert. Se omtale.
Onsdag den 10.
9.30 Skovtur. Se omtale.
Torsdag den 11.
19.00 Menighedsrådsmøde.

Søndag den 5.
11.00 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Korskirken, Herlev Hovedgade. Lasse
Åbom.

Søndag den 14.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Fredag den 19.
18.00 Grillfest i gården. Se omtale.

Søndag den 21.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.

Søndag den 28.
10.30 Gudstjeneste. Ole Engel.

Adresser
Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto: 5203 1505828
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk

Søndag den 12.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Købnerkirken. Jan Kornholt.
.

Menighedens præst
Jan Kornholt
Lærdalsgade 5, 4.th.
2300 København S
Tlf. 44 91 44 88
Mobil: 21 49 44 12

Søndag den 19.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Lyngby Baptistkirke, Odinsvej. Holger
Lam.
Søndag den 19. - Lørdag den 25.
Missionsstævne i Mariager.
Tilmeldingsfrist: 22. juni. Se mere på
www.missionsstaevne.dk

Menighedsrådets formand
Jan Kaas Henriksen
Tlf. 32 94 07 87
E-mail: j@nkaas.net
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Jacob Anhøj: Tlf. 32 55 17 53
Per Svensen: Tlf. 32 97 50 55
Annette Lund: Tlf. 32 84 95 00

Søndag den 26.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Kristuskirken, Baggesensgade. Ove Vang
Jensen.

Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 32 84 95 00
E-mail: mail@annettelund.dk

AUGUST
Søndag den 2.
10.30 Nadvergudstjeneste.
Søndag den 9.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas.

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

Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 9. august. Indlæg
modtages glad og gerne! DeadDead-line:
Den 1. august 2009.

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

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

