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Vil I ha’ mig i jeres kirke?
Det var en af juledagene, jeg blev
ringet op. Det var Gurli. Jeg kendte
hende ikke. Hun gik lige til sagen og
spurgte: ”Vil I ha’ mig i jeres kirke?”
Gurli havde ikke været i kirke de
seneste 30 år. Ikke siden hun blev
bedt om at stoppe som medarbejder
hos KFUK. Det opfattede hun, som
at hun har uvelkommen i kirken.
Gurli havde været psykisk syg det
meste af sit liv. Og de seneste år
havde hun konstant været på stærk,
bedøvende medicin. Pludselig denne jul ringede hun til tre kirker og
spurgte: ”Vil I ha’ mig i jeres kirke?”

det store bassin, så kommer jeg ikke
levende op,” sagde hun. Derfor nøjedes vi med lidt vand på hovedet. Og
Gurli sagde ”undskyld”, fordi hun ikke kunne blive døbt på vores måde.
”Det gør ikke noget, Gurli”, sagde jeg
for 117. gang.

Købnerkirken er en fri kirke for alle.
alle
Det ønsker vi at være, fordi vi tror, at
Guds kærlighed er det stærkeste,
som findes, og vi tror også, at Gud
Endnu tre måneder var Gurli en del vil bruge kirken som redskab for sin
af kirkens fællesskab. Så ringede kærlighed!
telefonen igen. Det var sygehuset,
der fortalte, at Gurli lå for døden, og Her kan du møde venner, her kan
nu ville de slukke for respiratoren. To du hjælpe og få hjælp og være en
af Gurlis nye venner boede i nærhe- del af et fællesskab. Så uanset
den og tog straks derud. Og da Gurli hvem der ringer, uanset hvem der
få timer senere døde, da var det en spørger, så vil vi gerne ”ha’ dem i
af hendes nye venner fra kirken, der vores kirke”.
holdt hende i hånden.

”Selvfølgelig,” svarede jeg, og vi aftalte, at Gurli skulle komme til gudstjeneste den første søndag i det nye
år.
Gurlis liv havde været én lang nedtur. Nu var hun gammel, syg, alene,
bedrøvet og bedøvet, og hun vidste,
hun var til besvær, og hun undskyldte hele tiden. ”Gør det noget, jeg
kun kan betale 50 kr. til kirken? Gør
det noget, jeg sidder ned under lovsangen, for jeg er bange for at falde?” ”Nej, det gør ikke noget, Gurli,
du kan få lov til at være i vores kirke
præcis, som du er!”
Og Gurli kom trofast i kirken. Hun
fandt venner i kirken, der hjalp hende, og hun sagde undskyld hele tiden og var lykkelig over at være
med i et fællesskab. Et halvt år senere blev Gurli døbt. Hun ville døbes! ”Men hvis I kommer mig ned i

blev velsignet af hendes taknemmelighed og hendes store glæde over
at høre til.

Kærlig hilsen Jan Kornholt

Det blev en ’stor’ begravelse, selvom
25 mennesker i en kirke ikke fylder
meget. Men Gurlis betydning for os
var stor. Hun havde lært os, hvad
kirke er: Et fællesskab med kærlighed. Vi er her for hinanden, for at
dele liv, for at give noget videre. Ja,
Gurli var besværlig og besværet af
problemer, men i kirken blev hun
lykkelig, og alle, der hjalp hende,

Siden sidst
Denne gang har vi næsten ikke plads
nok til at nævne og give udtryk for alt
det fantastiske, der har været foregået
i kirken, siden sidste nummer af bladet udkom. Men vi forsøger alligevel at
give et lille tilbageblik:
Den 11. december blev der holdt 2
julekoncerter - begge gange med en
fyldt kirke! Koncerten om eftermiddagen var med den yngre generation,
nemlig vores nye børne- og ungdomskor, Gospel Generation, som først havde deres egen afdeling til stor begejstring for forsamlingen, og derefter
sang børnene sammen med Amager
Gospelkor til lige så stor begejstring både for børn og voksne.

En anden fantastisk - og næsten helt
unik - oplevelse fik vi den 15. januar,
hvor Christianiakirken havde spurgt,
om de måtte låne vores dåbsbassin,
for sådan et manglede de! Det måtte
Med over 100 i koret hver gang og de selvfølgelig meget gerne, men da
med stopfyldte tilhørerpladser, må Købnerkirken - heldigvis - er optaget
denne dag absolut gå over i rekordens fra morgen til aften hver søndag, foretegn for, hvor mange mennesker, der slog vores kvikke præst selvfølgelig, at
har været i Købnerkirken på én og de var meget velkomne til at holde
samme dag. TILLYKKE! til os alle sam- gudstjenesten sammen med os, og så
men med sådan et flot resultat - og på kunne de få deres egen afdeling ungensyn/genhør og tak for en fantastisk dervejs med dåb. Som tænkt så gjort,
oplevelse. Her et par billeder, men og det blev en meget inspirerende,
mange flere kan ses på hjemmesiden. rørende og dejlig formiddag for alle og

”Smågrupper” - det bliver stort!
I den kommende tid vil vi i Købnerkirken forsøge at etablere nogle nye
”smågrupper”. En sådan lille gruppe
består typisk af 6-12 personer, som
mødes regelmæssigt f.eks. en eller to
gange om måneden.
Gruppen er kendetegnet ved, at deltagerne har noget til fælles, som gør det
let at komme igen og let at blive ved.
Grupperne er også kendetegnet ved, at
det er en måde at være kirke på: I grupperne læser vi i Bibelen, og vi deler liv
og beder for hinanden.

hed, som er umulig, når mange er
sammen, den vil være der rigtig meget, når få mennesker mødes regelmæssigt.
Smågrupperne vil blive etableret i takt
med, at der er gruppeledere, som er
parate til at påtage sig opgaven. I løbet
af foråret vil der blive etableret undervisning for kommende gruppeledere.
Overvejer du, om det er dig, der skal
være med til at begynde en gruppe?
Så sig det til præsten, så vil du blive
inviteret med til undervisningen.
Jan Kornholt

Den lille gruppe er et nødvendigt supplement til gudstjenesten og til de store
møder i kirken. Den omsorg og nær-

meget anderledes, end vi er vant til,
når der er dåb i Købnerkirken.
Asib, som kommer fra Bangladesh,
men er i Danmark for at studere, havde
ønsket at blive døbt, og han indledte
med sit meget personlige og tankevækkende vidnesbyrd, som fremkaldte gåsehud på os, der lyttede. En glad og
dejlig dreng, som strålede af glæde
over, at han ”fik lov at blive kristen, og
nu kan vise den samme glæde over for
sin familie og alle andre, sådan som
han havde oplevet, at de kristne altid
gjorde”. Se billederne herunder.

Loppemarked
Søndag den 4. marts kl. 11.30 - 17.00 afholder Amager
Gospelkor loppemarked i krypten. Ja, du læste rigtigt:
KRYPTEN! Alt er nemlig ryddet og råt, og krypten er derfor
i øjeblikket det perfekte rum til dette. Dagen byder iflg.
arrangørerne på ”lækre lopper, lotteri og livemusik”, så
der er noget for enhver smag.

Tillykke til:
Irma Beth, som den 14. februar har
70 års dåbsdag,
Maj-Britt Rasmussen, som den 25.
februar har 50 års dåbsdag, og
Niels-Erik Lund, som den 12. marts
har 40 års dåbsdag.

Overskuddet fra dagen går ubeskåret til hjælp til korets
tur til London i begyndelsen af maj måned. Kom og gør et godt kup, støt koret
og få en snak med korets medlemmer og alle gæsterne.
Ved gudstjenesten samme dag kl. 10.30 har vi den glæde at lytte til Marlene
Evensen, som til daglig er sognepræst og også en del af Amager Gospelkor.
Den løse kollekt vil denne dag også gå til hjælp til korets Londontur.

Fælles seniortræf
I år indbyder Korskirken til fælles seniortræf, og det foregår mandag den 12.
marts kl. 13.00 i Korskirken, Herlev Hovedgade 42.

Kirkebladet kvitterer med tak for
følgende bidrag:

Agronom og doktor i arkæologisk botanik, Arne Jensen, fortæller i ord og billeder om ”Bibelens Planteverden”.

300 kr.: Sven Toldam
500 kr.: Nr. 173
I alt: 800 kr.

Inden foredraget bliver der serveret kaffe/the og
kage til 30 kr., og værterne beder om, at man har
spist frokost hjemmefra. Af hensyn til det praktiske
er det nødvendigt med tilmelding, og en sådan ligger
i kirkens forhal eller kan ske til Grete Simonsen, 32 58 87 76. Tilmelding skal
ske senest 1. marts.

At leve er at rejse
Købnerkirken tilbyder igen dette grundkursus om
kirke og det kristne liv. Er du nysgerrig efter at vide
mere, eller vil du blot have genopfrisket de grundlæggende ting? Så er dette kursus noget for dig.

Vi byder velkommen til…
Sofie Kornholt, som er tilflyttet fra Korskirken i Herlev. Sofie har haft sin gang i Købnerkirken siden sommeren 2011, da hun
begyndte i gospelkoret og har nu flyttet sit
medlemsbevis hertil. Desværre kommer vi
ikke til at se så meget til Sofie det næste
halve års tid, idet hun rejser til Nepal i
praktik i forbindelse med sin uddannelse.
Vi ønsker Sofie held og lykke og på gensyn i Købnerkirken!

H.C. Andersen sagde engang ”At rejse er at leve.” I
Købnerkirken gælder også det omvendte: ”At leve
er at rejse!” For det kristne liv er en vandring med
Jesus. At leve som kristen er at være i bevægelse. Målet er Guds Rige, som
Jesus taler om og viser vej til.
Kurset består af fire torsdage i Købnerkirken. Første gang torsdag den 1.
marts kl. 18.3018.30-20.00.
20.00 Hver kursusaften består af lige dele undervisning og
samtale. Det er gratis at deltage på kurset.
Find flere oplysninger på kirkens hjemmeside: www.koebnerkirken.dk eller tag
en folder i kirken. Tilmelding sker til Jan Kornholt (21 49 44 12 eller
jan@kornholt.dk) senest søndag den 26. februar.

Fastelavn

Onsdagstræf

Ved gudstjenesten den
19. februar kl. 11.00
fejrer vi Fastelavn, og
ved den anledning er vi
så heldige, at vores nye
børne- og ungdomskor,
Gospel Generation,
medvirker. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i gården
med efterfølgende fastelavnsboller og
kakao indenfor i varmen.

Februar måneds onsdagstræf finder
sted onsdag den 15. februar kl.
12.00, og denne dag får vi besøg af
Christianiakirkens præst, John Andersen. Som omtalt på modsatte side,
fejrede vi dåbsgudstjeneste fælles
med Christianiakirken i januar måned, og ved onsdagstræffet får vi nu
mulighed for at høre lidt mere om
Christianiakirken og dens arbejde.
Velkommen til et par spændende og
inspirerende timer.

Ekstraordinært møde
Som besluttet på menighedsmødet i januar, indkaldes der til ekstraordinært menighedsmøde søndag den 12. februar efter
gudstjenesten.
gudstjenesten Dagsordenen til mødet er
2. og endelige afstemning vedr. låneoptagelse i forbindelse med ombygningen. Kom
og giv din stemme, så vi får så stor tilslutning som muligt.

FEBRUAR

Kirketider

Torsdag den 2.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Fredag den 3.
15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Købnerkirken.
Søndag den 5.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt & Gilbert Rukundo. Fælles gudstjeneste med International Baptistkirke på
Amager. Indsamling til nødhjælp.
Tirsdag den 7.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 8.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 9.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
19.00 Menighedsrådsmøde

MARTS

Torsdag den 1.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 At leve er at rejse I: JESUS
Søndag den 4.
10.30 Nadvergudstjeneste. Marlene
Evensen & Jan Kornholt. Indsamling til
Gospelkorets rejse til London.
11.30 - 17.00 Gospelkoret afholder
loppemarked. Se omtale.
Tirsdag den 6.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 8.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 At leve er at rejse II: BIBELEN

Søndag den 11.
19.00 Gospelgudstjeneste. Jan Kornholt
og Amager Gospelkor
Søndag den 12.
Mandag den 12.
10.30 Cafégudstjeneste. Temagudstje- 13.00 Fælles seniortræf i Korskirken,
neste om tid. Jan Kornholt
Herlev. Se omtale.
12.00 Ekstraordinært menighedsmøde Tirsdag den 13.
Se omtale
19.00 Gospelkor
Tirsdag den 14.
Onsdag den 14.
12.00 Bibel- og bedemøde
19.00 Ingen gospelkor - vinterferie
19.00 Menighedsrådsmøde
Onsdag den 15.
Torsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
Se omtale
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Torsdag den 16.
18.30 At leve er at rejse III: TROEN
16.00 + 17.00 Ingen kor - vinterferie
Søndag den 19. - Fastelavn
11.00 Fastelavnsgudstjeneste. Jan
Kornholt & Gospel Generation.
Tirsdag den 21.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 22.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 23.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Søndag den 26.
10.30 Nadvergudstjeneste.
Povl Erik Markussen
Tirsdag den 28.
19.00 Gospelkor

Søndag den 18.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 20.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 22.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 At leve er at rejse IV: KIRKEN
Søndag den 25.
10.30 Temagudstjeneste om penge. Jan
Kornholt
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 27.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 28.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 29.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)

Adresser

Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i Nordea:
Nordea
Reg. 2150 konto nr.0713582328.
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
Menighedens præst:
Jan Kornholt
Lærdalsgade 5, 4.th.
2300 København S
Tlf. 4491 4488
Mobil: 2149 4412
E-mail: jan@kornholt.dk
Menighedsrådets formand:
Jan Kaas Henriksen
Tlf. 2557 8060
E-mail: kaasjan@gmail.com
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Jesper Mølgaard: Tlf. 4542 0936
Kirsten D. Dinesen: Tlf. 2570 6883
Maj-Britt Rasmussen: Tlf. 4073 9703
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 3284 9500
E-mail: mail@annettelund.dk
Kvindenetværk:
Grete Simonsen
Tlf. 3258 8776
E-mail: gretesimonsen@hotmail.dk
Lokaleansvarlige:
Laila & René Hansen
Tlf. 3295 9525
E-mail: rene.sylvest@mail.dk
Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 25. marts. Indlæg modtages med tak! Deadline: Den 15.
marts 2012.
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