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Helligånden er Guds hænder
Er du kristen?
”Ja!”
Hvad tror du på?
”Øh… Gud og Jesus og så’en…!”
Så langt, så godt. De fleste, som kalder sig kristne, kan fortælle, at de tror
på Gud og Jesus. Men det er lidt sværere med den der Helligånd. Gud har
tre navne, og Helligånden hører med
som en af de tre i den kristnes trosbekendelse. Det er dog lettere at tale
om Gud og Jesus. Gud er alle menneskers betegnelse for livets skaber og
livets mening. Jesus er et menneske –
Gud i kød og blod. Men Helligånden…
hvad er det?

Lukkedag

Historien i Bibelen fortæller, at Jesu
venner havde problemer, da han havde forladt dem. Jesus havde uddannet
dem til at blive apostle, det betyder
”sendebud”. De skulle føre Jesu arbejde videre ved at forkynde, undervise
og hjælpe mennesker. Men efter Jesus var død Langfredag, gik de i sort
og gemte sig bag lukkede døre. Da
Jesus forlod disciplene, lukkede butikken.

Ventedag

Jesus havde fortalt disciplene, at han
ikke ville efterlade dem alene. Han
havde sagt, at efter ham ville Gud
sende en anden talsmand, som skulle
videreføre Jesu opgaver. Jesus vidste,
at hans venner ikke kunne klare sig
alene, og han havde derfor højt og
helligt lovet dem, at de ikke skulle stå
med opgaven alene. Påskemorgen
vendte Jesus levende tilbage og var
endnu nogle uger sammen med dem.
Her gentog han sit løfte, og han bad

dem blive i byen, indtil Helligånden var omvendte sig og blev døbt. Uden Helkommet. Da Jesus igen forlod disciple- ligånden havde det ikke været muligt.
ne, ventede de på, at noget skulle ske. For det er Helligånden, der sørger for,
at tingene sker – at budskabet om
Jesus bliver forkyndt.
Pinsedag
Pinse betyder halvtreds, for så mange
dage måtte de vente på, at det skete.
Pinsedag var Jesu venner stadig samlet i Jerusalem, og da kom Helligånden. Den dag holdt disciplene deres
svendegilde, og det gik ikke stille af.
Det begyndte tidligt på dagen, da Gud
sendte sin ånd, der så ud ligesom ild
og lød som blæsevejr. Helligånden lærte nu apostlene at tale fremmede
sprog. Det må have været en euforisk
oplevelse for dem, og de omkringstående beskyldte dem da også for at
være berusede. Nu var de udlært og
skulle med det samme i arbejde som
apostle.
Arbejdsdag
Skal Gud have noget gjort her i verden, så må han gøre det selv! HelligMærkedag
Pinsedag blev en mærkedag. Helligån- ånden er Guds hænder, som arbejder.
den gav apostlene mod og mulighed Ligesom Jesus gjorde Guds arbejde,
for at gøre, hvad de havde lært: Være sådan fortsætter Helligånden nu Guds
sendebud for Guds gode nyheder til arbejde på jord.
mennesker. Peter førte an. Han holdt Helligånden er Guds hænder, men
kirkehistoriens første vækkelsesprædi- Gud bruger også os. Mennesker kan
ken om, hvad Gud havde gjort for men- blive fyldt af Helligånden og derved
nesker. På denne mindeværdige dag blive Guds redskaber. Når de kristne
medførte Peters prædiken, at næsten arbejder, er Helligånden bagmanden.
Når du vælger at tro på Bibelens på3000 mennesker blev døbt.
stande om Gud, så er det Helligånden
i funktion, og når du deler troen med
Hverdag
Så blev det hverdag, men Helligånden andre, så sker det med Helligåndens
blev. Nu skulle de ud i alverden med indblanding.
budskabet om Guds gerninger. Uden Sommeren begyndte med Pinsedag.
Jesus kunne de ikke, men Helligånden På den dag fik vi Helligånden, som
var Jesu afløser, og så kunne de igen. betyder Guds nærvær og hjælp hver
Efter festen Pinsedag blev det hverdag dag.
for apostlene, og det blev dage med
Kærlig hilsen
indhold: De prædikede om det, de
Jan Kornholt
knap turde tro, og mennesker lyttede,

Siden sidst
Nyt fra vor mand i marken

Ny inspiration

Mandag d. 19. april var vi en god håndfuld fra menigheden på markvandring
rundt i vores kirke. Formålet med markvandringen var at lave en arbejdsliste
med alle de små og store opgaver, der
synes at skulle laves på vores bygning og
i lokalerne. Foreløbig er der beskrevet
omkring 100 små og store opgaver, som
godt kunne trænge til at blive løst. I skrivende stund er flere af opgaverne allerede løst, men du kan stadig nå at give en
hånd med.

Torsdag aften, den 8.
april mødtes et spændt
og forventningsfuldt udsnit af Købnerkirkens
medlemmer til inspirationsaften med arkitekt Peter Wahlberg.
Peter og hans dygtige medarbejdere,
Lisbeth og Thea, var kommet for at
aflevere deres rapport over et halvt års
arbejde med at skabe ideer og inspiration til indretning af vores kirkebygning.

At kalde aftenen for en succes er en
Hvis du har mod på at løse en opgave, underdrivelse. Peter og Co. leverede et
så kontakt René og få tildelt en. Der er solidt stykke arbejde, som imødekom
også opgaver, der ikke kræver, at man alle de drømme, som menighedens
hverken er håndværker eller fysisk
stærk.
Vi fortsætter med vores markvandringer
på udvalgte mandage kl. 18.30, hvor vi
holder arbejdslisten ajour og selv ordner
en opgave eller to – alle er velkomne til
at være med på disse markvandringer.
Se i programmet, hvornår de næste
markvandringer er planlagt.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke
på nuværende tidspunkt står umiddelbart foran en større ombygning af kirken, men at det arbejde, der ligger nu,
skal bruges til at tænke fremad, og at
kirkens indretning kommer helt an på,
hvad vi vil med Købnerkirken. Som Peter Wahlberg har sagt mange gange:
"Husk, at det er indholdet, der skal bestemme rammerne - ikke omvendt."
Den del tager vi fat på på menighedsdagen den 12. juni.
Arkitekternes rapport findes
ophængt på væggen i krypten,
hvor man også er velkommen
til at skrive sine tanker og idéer. Rapporten findes også på
hjemmesiden under afsnittet
"Håndbog".
Jacob Anhøj

Jesper Mølgaard

medlemmer havde givet udtryk for,
da arbejdet begyndte i sensommeren 2009. Samtidig havde arkitekterne mange kreative forslag til
løsninger på problemer, vi dårligt
nok selv var klar over, vi havde.

Besøg af en ægte munk
Der var måske ikke tale om et under,
sådan rigtigt. Det kan ikke siges, at begivenheden trodsede naturens orden eller
fysikkens love. Alligevel blev tusindvis af
mennesker bespist. Nej vi taler ikke om
nogle fisk og brød, der på mirakuløs vis
mættede folkemængden. Ej heller kom
der manna ned fra himlen. Men alligevel. Jesus var helt sikkert til stede, da
Blågårdsgade den 8. maj blev forvandlet
til en kæmpe fest med kærlighed som
nøgleord.
Medbringende både præst og munk var
Gade-/Natkirkens team med til festen.
Med Alice Sprotte i spidsen delte vi 15
kilo jordbær og en stor mængde vindruer
og ananas ud. Jeg tror faktisk, vi gav
frugt til mellem 1000 og 2000 mennesker. Det gav rig lejlighed til mange gode
samtaler med mennesker, der ville høre,
hvad vi var for nogle.

Brother Stephen, en munk fra det økumeniske klosterfællesskab, Taizé i
Frankrig, var med os hele dagen. Han
besøger i denne tid Danmark, hvor han
bl.a. skal deltage i Danske Kirkedage.
Det var et ret fornøjeligt trækplaster at
have en ægte, levende munk med i det
lokale gadearbejde.

Det var en spændende aften, hvor vi
med hjælp fra dias og film fik vist og
fortalt om et kloster, hvor der årligt
hver sommer kommer flere tusinde
unge katolikker, lutheranere, baptister,
ja alle mulige kristne og såmænd også
søgende eller folk med anden tro. Unge
mennesker, der i en uges tid lever sammen med og deltager i munkenes
trosliv, bøn og arbejde.
Den lørdag blev helt sikkert en forunderlig oplevelse. At få lov at møde en
hel bydel med kærlighed og - nå ja,
jordbær.

Om aftenen havde vi lånt Det Poetiske
Bureau, hvor Brother Stephen fortalte
de tilstedeværende om livet som munk
i Taizé, men også om hans kunst, fællesskab og om den tragiske dag, da
klosterets overhoved og grundlægger
blev myrdet af en sindsforvirret person.

Kærlig hilsen
Klaus Lundberg

Sommerudflugt

Fødselsdage:

Årets sommerudflugt nærmer sig, og denne finder i år sted onsdag den 9. juni
2010. Turen går denne gang til Anneberg i Odsherred, som er et glasmuseum
med enestående glasudstillinger og -samlinger samt en fremragende restaurant
i skønne omgivelser. Efter at have mulighed for at nyde de smukke udstillinger
serveres der en lækker frokostbuffet, og inden hjemturen får vi kaffe og kage.

30. juni: Anne-Mette Weitze, 65 år

Tillykke!

Vi samles i krypten kl. 9.30 til morgensang, og kl. 10 stiger vi på bussen for at
køre ud i det smukke, grønne landskab. Vi
forventer at være tilbage ved kirken kl. 17.
Prisen for hele arrangementet - dog uden
drikkevarer, som man selv betaler - er kun
185 kr.

Grillfest i gården

Tilmelding er nødvendig, og sidste frist er onsdag den 2. juni 2010 til Grete Si- Årets grillfest for gårdens beboere samt
menighedens medlemmer og venner
monsen på tlf. 32 58 87 76 eller Hanne Krog på tlf. 36 92 07 25.
finder sted fredag den 4.
Grete Simonsen/Hanne Krog juni kl. 18.00. Det gode
vejr er bestilt, og som
altid medbringer man selv
det, man vil grille samt
drikkevarer.

Deltag i menighedsdagen og bliv en del af fremtiden!
Mission er at skabe fællesskab om Jesus. Tænk engang over den fremtidige mission i Købnerkirken - brug lige et minut på det. Nu er du forhåbentlig klar til at
svare på følgende spørgsmål: Hvordan skal vi skabe fællesskab om Jesus for
vores lokalsamfund? Hvordan kan vores mission komme samfundets behov i
møde? Hvilken mission brænder du for, at vi skal satse på her i Købnerkirken?

Sommerkoncert

Gospelkoret afslutter sæsonen med et
brag af en koncert tirsdag den 8. juni kl.
19.00. Billetprisen er kun 50 kr. i forsalg. Vælger man at vente og købe i døren, risikerer man, at der er udsolgt, men
skulle der være billetter tilbage, koster
de på dette tidspunkt 75 kr.

Har du svaret, eller vil du gerne høre det, skal du helt sikkert deltage i menighedsdagen, der finder sted lørdag d. 12. juni. Vi begynder med lidt morgenmad
kl. 9.30, spiser frokost kl. 12.30 og slutter med ”gå-hjem-kaffe” omkring kl. 15.
Men ind imellem de kulinariske milepæle skal vi tale sammen om vores fremtid
som en missionerende menighed.

Koret skal til Madrid til oktober og har i
den forbindelse brug for en økonomisk
håndsrækning, og derfor vil overskuddet
fra koncerten gå til hjælp til denne tur.
Kom og støt koret og
I bedes allerede nu gå i gang med træningen frem mod menighedsdagen. Delta- ønsk hinanden god
gerne i menighedsdagen bedes være i topform i et udvalg af følgende discipliner: sommer!
At kunne lytte med hjertet, at kunne tale med kærlighed, at kunne brænde for
mission, at kunne bede om indsigt samt at kunne gå en ekstra mil.
Som inspiration til vores samtaler om mission ud fra Købnerkirken vil Jan Kornholt løfte sløret for de erfaringer, som andre menigheder rundt om i Danmark,
England og Sverige har gjort i deres missionsarbejde. Vores samtaler på menighedsdagen vil munde ud i et oplæg, som menighedsrådet vil arbejde videre med
og senere fremlægge for menigheden, når der skal træffes beslutninger. På me- Vi mindes:
nighedsdagen skal vi drømme og have store visioner, men der skal også være
plads til at lufte vore betænkeligheder og pege på udfordringer, der ser ud til at
forhindre os i at opfylde vores drømme. Deltag på menighedsdagen og fortæl,
hvilke visioner har du for menigheden, og hvordan du kan være med til at fjerne Vibeke Nielsen, som døde i
Frankrig i maj måned, 70 år gammel.
de forhindringer, der måtte komme på vejen.
Vibeke var medlem af Købnerkirkens
Tilmeld dig menighedsdagen enten via mail post1@mail.dk menighed i 40 år.
eller skriv dig på tilmeldingslisten, der ligger i kirkens forhal.
Jesper Mølgaard

Kirkebladet takker for følgende
bidrag:
300 kr: Sven Toldam
Ialt 300 kr.

Kirketider
JUNI

JULI

Fredag den 4.
18.00 Grillaften i gården. Se omtale.

Søndag den 4.
10.30 Fælleskøbenhavnsk gudstjeneste i
Købnerkirken. Rikke Nilsson/Jan Kaas.

Søndag den 6.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt.
12.00 Forhandlingsmøde.
Mandag den 7.
18.30 Markvandring. Se omtale.
Tirsdag den 8.
19.00 Gospelkorets sommerkoncert.
Se omtale.
Onsdag den 9.
9.30 Sommerudflugt. Se omtale.
Torsdag den 10.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Fredag den 11.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Lørdag den 12.
9.30-16.00 Menighedsdag. Se omtale.
Søndag den 13.
10.30 Gudstjeneste fra ”Åbne Døre”
v/Simon Holtti.
Tirsdag den 15.
19.00 Gospelkorets afslutning.

Søndag den 11.
10.30 Fælleskøbenhavnsk gudstjeneste i
Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1, Lyngby.

Søndag den 18.
10.30 Fælleskøbenhavnsk gudstjeneste i
Korskirken, Herlev Hovedgade 42, Herlev.

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

Søndag den 18. - 24. juli
Missionsstævne i Mariager
Se stævnefolder i kirken.

Menighedsrådets formand
Jan Kaas Henriksen
Tlf. 25 57 80 60
E-mail: kaasjan@gmail.com
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Jacob Anhøj: Tlf. 32 55 17 53
Per Svensen: Tlf. 32 97 50 55
Jesper Mølgaard: Tlf. 45 42 09 36

Søndag den 25.
10.30 Fælleskøbenhavnsk gudstjeneste i
Kristuskirken, Baggesensgade 7, Kbh. N.
Mandag den 26.
18.30 Markvandring. Se omtale.
(Næste markvandring finder sted mandag
den 23. august).

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

Søndag den 20.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kaas.
Fredag den 25.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.

AUGUST
Søndag den 27.
10.30. Gudstjeneste. Regnar Nielsen & Søndag den 1.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kaas.
Jan Kornholt.

God sommer til alle !

Næste nummer af kirkebladet udkommer den 15. august. Indlæg
modtages med tak! Dead-line: Den 5.
august 2010.

Søndag den 8.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Torsdag den 12.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Søndag den 15.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.

OBS! Jan Kornholt holder sommerferie
fra den 26. juni til den 10. juli 2010.

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
Email: mail@annettelund.dk
Bidrag til bladet modtages med
tak på konto nr. 5203 1505828
mrk. ”blad”.

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

