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Det smitter!
Svineinfluenza
Lige nu er vi udsat for smittefare fra
influenza A (H1N1) eller svineinfluenza, som vi kalder den. Arbejdspladser
og familier er ramt, og de, som ikke
bliver ramt, er heldige. For det smitter,
og vi er alle udsat og kan risikere at
ligge med feber i flere dage. Men det
går over. Det er faktisk ikke så slemt.
Om nogle uger er smittefaren væk, og
de, som var så uheldige at blive syge,
er på benene igen efter 3-5 dage. Næ,
lad mig så i stedet fortælle dig om en
anden ”smittefare”, der kan få dramatisk betydning for hele dit liv: Troen
på Jesus. Den smitter!
Smitten slap løs julenat
På marken var der hyrder, som blev
forskrækket af syngende engle. Men
englenes budskab var så stærkt og
smittende. Budskabet lød: ”I dag er
der født en frelser!” Dét budskab smittede hyrderne, og de rejste sig og gik
for at møde den nyfødte frelser, Jesus.
Og bagefter ”priste og lovede de Gud
for alt, hvad de havde hørt og set”.
Troen smitter! Budskabet var så
stærkt, at det endte med en smittende lovprisning og bekendelse.
Jesus smitter andre
Bibelen fortæller om, at Jesus samlede et team af lærlinge. Disciple blev
de kaldt. Jesu budskab om Guds Rige
virkede så stærkt på dem, at de slap
alt for at følge ham. Jesu budskab
virkede endda så tillokkende, at han
ikke selv personligt behøvede henvende sig for at få nok lærlinge. Det var

nærmest omvendt: Først Johannes
Døberen, der skaffede Jesus de første
lærlinge. Derefter var det lærlingene
selv, der gik til deres venner og familie
for at fortælle om Jesus. ”Kom og se!”
sagde de. Og på den måde fik Jesus
de lærlinge, han skulle bruge. Troen
smitter! At høre om Jesus er så stærke
sager, at det straks må fortælles videre til andre.

blevet smittet af det stærke budskab
om Jesus, og mange af dem har selv
besluttet at ville tro og derefter smittet andre med det livsforvandlende
budskab om Jesus.
Lad dig smitte - vær selv smittebærer

Den smittende tro kom til Amager, og
nu skal vi føre den videre. Det er den
spændende opgave, som Gud giver
alle, som tror. I kirkens fællesskab
står vi sammen om denne fælles opgave, som både koster tid, penge og
vore evner. I Købnerkirken er der mulighed for at dele budskabet om Jesus
med hinanden. Ved gudstjenester,
Disciplene smitter
gospelkor, kulturcafé mv. er der en
overhængende risiko for at blive smitKort tid efter Jesu himmelfart blev det tet af glæden og begejstringen over
pinse. Det blev lærlingenes svendegil- Jesus.
de. Jesu disciple var nu udlærte som
apostle (det betyder sendebud). De fik Og er du blevet smittet, så skal du
Helligånden, som er Guds kraft, der bare give det videre. Du er kaldet til at
udrustede dem til at løse opgaven som give troen videre, der hvor du færdes
sendebud. Opgaven var den at bringe til daglig. Det gør du både i ord, holdbudskabet om Jesus videre, så flere ning og handling. Med dit liv viser du
mennesker hørte det. Sådan begyndte din tro på Jesus. Troen smitter! Du
den kristne kirke. Troen smittede! Når skal ikke bekymre dig om at blive
budskabet om Jesus bliver givet vide- ”god nok” eller ”dygtig nok.” Du skal
re, så smitter det, mennesker begyn- bare holde fast i troen, du er blevet
der at tro og begynder selv at fortælle smittet med og så regne med, at Guds
det videre.
Helligånd er med til at bringe troen
videre til andre.
Smittefare på Amager
Lad dig smitte og
vær selv en smitteLang tid er gået, siden Jesus gik på bærer!
jorden. Men lige siden har troen på
ham ”smittet” den ene efter den an- Kærlig hilsen
den, og det er blevet til millioner og Jan Kornholt
milliarder. På et tidspunkt er smittefaren kommet til Amager, hvor en gruppe
kristne har bygget en baptistkirke. I
dette fællesskab er der siden 1800tallet blevet fortalt om Jesus. Og det er
rigtigt: Troen smitter! Mange mennesker er i Købnerkirkens fællesskab

Velkommen til en ny sæson i Kulturcaféen
Den nye sæson i Kulturcaféen indledes lidt tidligere
end normalt, idet vi allerede indbyder til det første
arrangement torsdag den
14. januar.
januar Denne aften
får vi besøg af Jacob Holdt,
som kommer og holder sit
fantastiske foredrag: ”Om
Om
at sige ja”. Jacob Holdt er
netop nu aktuel med sin
store og roste udstilling på
Louisiana, ”Amerikanske
Billeder”, som absolut er
værd at se. Udstillingen
kører indtil 2. februar, men i første omgang kan du jo
glæde dig til at møde hovedpersonen i Købnerkirkens
Kulturcafé.

Torsdag den 4. februar får vi
besøg af Preben Nissen,
Nissen som
mange vil kende fra The Spirit of New Orleans. Denne
gang kommer Preben uden
sit band og holder et musikalsk foredrag om gospelmusikkens historie og negro
spirituals’ens oprindelse.
Men helt alene kommer Preben dog ikke, han medbringer nemlig sin søn, Jacob, og
de to vil i fællesskab give
nogle eksempler på den gode, gamle musik, som vi alle
kender så godt, og som vi kender Preben, bliver der helt sikkert mulighed for at synge med på de gamle kendinge.

Foredragene begynder kl. 19.30, og prisen er 60 kr. pr. gang.
Det er nok en god idé at komme i god tid denne aften, da Som sædvanlig åbner caféen begge aftener kl. 19, hvor man
Jacob Holdt er en meget populær foredragsholder og er kan købe lidt mad og drikke til en rimelig pris. I pausen serveres der en kop kaffe på husets regning.
kendt for at samle fulde huse, hvor han kommer frem.

Burundis Børn

Søndag den 17. januar har vi den glæde at få besøg af Solveig & NielsChristian Nielsen, som netop er vendt
hjem efter mange år i Burundi, hvor de
har arbejdet med forældreløse børn,
som er et af de projekter, vi i Købnerkirken har valgt at give støtte til.
Solveig & Niels-Christian vil under kirkekaffen orientere om projektet og om
deres mangeårige arbejde i Burundi.
Der bliver helt sikkert også mulighed
for at stille spørgsmål til parret.

Inspirationsdag

Lørdag den 23. januar kl. 9.309.30-16.30
inviterer Danmarks Økumeniske Kvindekomite (DØK) til Inspirationsdag på
Baptisternes Skoler i Tølløse.
Formålet med inspirationsdagen er at
gøre Bededagen - som finder sted den
første fredag i marts - mere kendt og
øge deltagernes viden og kendskab til
Bededagens indhold. Der arbejdes
intenst med bibelteksterne, og ligeledes belyses samfundsforholdene i det
land, der har udarbejdet materialet.
Kendskabet til landet øges ofte ved
servering af både mad og kager fra det
pågældende land.

Onsdagstræf i januar

Overskriften for januars sammenkomst
hedder: ”Tibetanske flygtningebørn på
kostskole i Nordindien”.
Nette Vestergaard og hendes mand,
Sten, kommer og fortæller om det projekt, de er med i. Nette underviser i
kost, sundhed og hygiejne, og Sten
hjælper børnene med at lave køkkenhaver, så de kan dyrke deres egne
grønsager. Der er lagt op til en spændende eftermiddag onsdag den 20.
januar kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås hos Marianne K. Christophersen,
tlf. 5826 4202.

Økumenisk gudstjeneste

Bladet kvitterer med tak for flg. bidrag:
300 kr.: A. & J. Brixen, Sven Toldam,
M. Jensen.
I alt 900 kr.
Bidrag til bladet modtages med tak på
konto 5203 1505828 mrk. ”blad”.

Girokonto nedlægges

I bestræbelserne på at forenkle administrationen og holde udgifterne nede
ophører bladets selvstændige girokonto pr. 01.12.09.
Det er dog stadig muligt at give bidrag
til bladet, hvilket vi sætter meget pris
på, og disse kan indbetales på kirkens
konto, 5203 1505828,
1505828 eller kontant i
kirkens kuverter, begge mrk. ”blad”.

Søndag den 24. januar kl. 16.00 er
Købnerkirken vært ved den årlige fælleskirkelige - også kendt som økumeniske - gudstjeneste, som er et fællesskab mellem folkekirken, baptistkirken,
den katolske kirke samt den norske
kirke på Amager. Vi håber at se rigtig
mange til denne anledning, og for at
give lidt ekstra ”luft” er der ingen formiddagsgudstjeneste denne dag.
Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i krypten for alle, som
har lyst.

Julen i Købnerkirken

Velkommen til:

Soelberg som er tilflyttet
Lørdag den 12. kl. 13.00: Julemiddag. Traditionen tro indbyder Kvinde- Silas Anhøj Soelberg,
kredsen til årets julemiddag i krypten, hvor bordene er festligt dækkede, og glade damer er parate til at servere den af Judy Lørum lækkert tilberedte flæskesteg med sprød svær samt diverse tilbehør. Julemiddagen er for alle, dog bliver
der udsendt indbydelser til de over 60-årige. Øvrige interesserede bedes tilmelde
sig på listen i kirkens forhal eller til Grete
Simonsen, 3258 8776.

menigheden fra Folkekirken, Kristian &,
Søren Nymann,
Nymann som begge blev døbt den
27. september, Erik Berg,
Berg som blev døbt
den 18. oktober, samt Elsebeth, Dorte &
BentBent-Ole Berntsen,
Berntsen som er tilflyttet fra
Ringsted menighed. Vi håber at kunne
bringe billeder af de nytilkomne på et
senere tidspunkt. Hvis det er svært at
vente, kan du møde dem i kirken!

Runde dage:
Søndag den 20. kl. 14.00: Julefest.
Vi skulle hilse og sige fra julefestudvalget, at dette bliver årets fest, så snyd ikke
dig selv for denne anledning, hvor det er oplagt
at tage venner og bekendte og deres børn og
børnebørn med til en hyggelig og festlig eftermiddag som en god indledning på juleugen.
Vi er også blevet hvisket i øret, at julemanden
kommer forbi med godteposer til børnene - store
og små. OBS.: Der er ingen formiddagsgudstjeneste denne dag.

Fødselsdage:

11. januar: Anne Bendixen, 50 år,
16. januar: Jesper Mølgaard, 50 år.

Dåbsdage:

07. december: Annette Lund, 40 år
10. december: Margrethe Vestergaard, 70 år,
07. januar: Else Olsen, 70 år.

Tillykke!
Torsdag den 24. kl. 16.00 - Juleaften.
Juleaftensgudstjeneste, hvor vi traditionen tro indsamler kollekt til
Det Danske Bibelselskab. Jan Kornholt står for gudstjenesten og
sørger hermed for at få os alle i den rette julestemning. Velkommen til alle, kendte og fremmede, unge og ældre.

Julekoncerter

Amager Gospelkor holder 2 julekoncerter i år. Den 1. december er vi blevet inviteret til at holde en koncert i Apostel Kirken i Saxogade på Vesterbro kl. 19.00.
Denne dag møder koret op med Niels Engell på klaver som eneste musiker og Julebod
I lighed med sidste år har Kvindekredsen
Seest (fra X-factor) som gæstesolist.
lavet en julebod, som holder åbent hver
søndag under kirkekaffen indtil jul, hvor
Søndag den 6. december går det så løs igen, og
der sælges diverse håndarbejder, juledenne gang, som vi plejer, i Købnerkirken kl. 16.
16
pynt, julebag og meget andet. Kig forbi
Her er det koret selv, der står for alle solonumre,
og lad dig friste og støt på denne måde
til gengæld er der så band med, hvor vi som
Kvindekredsens arbejde i menigheden.
sædvanlig har fået fat i nogle fantastiske musikere, bl.a. Jens Haack (billedet) - som jo er ved
at blive en del af koret - kommer og spiller julen
ind på sin saxofon.
Julemærker
Årets julemærke er denne gang med
Vi håber, at så mange som muligt vil komme og
motiv af Susanne Thingbak fra Sæby og
være med til at synge julen ind. Vores korvenner
sælges af Marianne Jensen, så længe
sælger billetter i døren ved begge koncerter,
lager haves. Julemærkerne sælges i kirmen vil man være sikker på at få en plads, kan
ken, men det er også muligt at kontakte
der også købes billetter ved korøvelserne om
Marianne på telefon nr. 4369 4884 eftirsdagen. Billetprisen er begge gange 100 kr.
ter kl. 15.
Glædelig jul,
Amager Gospelkor

Kirketider
DECEMBER

JANUAR

Tirsdag den 1.
19.00 Gospelkorets julekoncert i Apostelkirken. Se omtale.
Fredag den 4.
15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Bethel, Tingvej 11.

Søndag den 3.
10.30 Nytårs- og nadvergudstjeneste. Jan
Kornholt.
Fredag den 8.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.

Søndag den 10.
Søndag den 6.
10.30 Gudstjeneste. Kirsti Andersen.
10.30 Advents- og nadvergudstjeneste.
Jan Kornholt.
Evangelisk Alliances Bedeuge
16.00 Gospelkorets julekoncert i Købnerkirken. Se omtale.
Møderne på Amager finder sted den
Tirsdag den 8.
13., 14. og 15., men sted og tids19.00 Gospelkoret øver.
punkt var ved redaktionens slutning
Fredag den 11.
ikke endeligt fastlagt.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Lørdag den 12.
Hold øje med opslag i kirken.
13.00 Julemiddag. Se omtale.
Søndag den 13.
10.30 Gudstjeneste. Missionssøndag.
Morten Kofoed m.fl.
Tirsdag den 15.
19.00 Gospelkorets juleafslutning.
Torsdag den 17.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Søndag den 20.
14.00 Menighedens julefest.
Se omtale.
Torsdag den 24. - Juleaften
16.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Kollekt til Bibelselskabet.
Søndag den 27.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas.

Bladets læsere ønskes en rigtig
glædelig julehøjtid samt et godt
nytår.

Tirsdag den 12.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 13.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Torsdag den 14.
19.00 Kulturcafé m/Jacob Holdt.
Se omtale.
Søndag den 17.
10.30 Gudstjeneste. Solveig & NielsChristian Nielsen. Se omtale.
Tirsdag den 19.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 20.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale.
Fredag den 22.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Lørdag den 23.
9.30-16.30 Inspirationsdag i Tølløse.
Se omtale.

Adresser
Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto: 5203 1505828
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
Menighedens præst
Jan Kornholt
Lærdalsgade 5, 4.th.
2300 København S
Tlf. 44 91 44 88
Mobil: 21 49 44 12
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
(til 31.12.2009)
Jesper Mølgaard: Tlf. 45 42 09 36
(fra 01.01.2010)
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 32 84 95 00
E-mail: mail@annettelund.dk
Kvindekredsen & Lokalereservation
Grete Simonsen
Tlf. 32 58 87 76
E-mail: grete@teambambi.dk

Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 31. januar. Indlæg modtages glad og gerne! DeadDead-line: Den
20. januar 2010.

Søndag den 24.
OBS! Ingen gudstjeneste kl. 10.30
16.00 Økumenisk gudstjeneste. Jan Kornholt m.fl. Se omtale.
Tirsdag den 26.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 27.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Søndag den 31.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas.
12.00 Forhandlingsmøde.

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
Email: mail@annettelund.dk
Kasserer: Alice Johansen-Stolt
Bidrag til bladet: 5203 1505828
mrk. ”blad”.

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

