NYT FRA
KØBNERKIRKEN
April - Maj 2012
KØBNERKIRKENS BAPTISTMENIGHED - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KBH. S

Hvem er kristen?
I Bibelen kan vi læse, at Jesus samlede sig en gruppe af mennesker,
der fulgte ham. Det gjorde de bogstaveligt talt: I tre år gik de rundt i
landet sammen. Jesus underviste
dem og lærte dem at gøre det samme, som han kunne. Derfor blev de
kaldt disciple - det betyder lærlinge.
Jesus lærte dem at tale om Gud og
at undervise om Guds Rige, og især
lærte han dem at have omsorg for
andre mennesker.

Jesus kalder på mange måder: Du
kan høre det, når du læser i Bibelen,
eller når du synger om ham. Du kan
også høre ham kalde, når du beder,
eller når du taler med andre mennesker om ham. Jeg har f.eks. hørt ham
kalde gennem denne fantastiske
salme, som er skrevet af John Belle
& Graham Maule:
”Det er dig, som jeg nu kalder,
vil du følge mig?
Vil du gå i mine fodspor
ad en ukendt vej?
Vil du kendes ved mit navn,
vil du møde sorg og savn,
vil du hvile i min favn
og la’ mig bli’ hos dig?

Et kristent menneske er et menneske, som ønsker at følge Jesus. Og
kirken er et fællesskab af mennesker, der ønsker at følge Jesus, og
som siger ja til at følges ad gennem
livet med Jesus som lærer og forbillede.
Vil du åbne blindes øjne,
vil du følge mig,
Og det begynder med, at Jesus kal- føre fanger ud i frihed
der. Han opfordrer mennesker til at ad en ukendt vej?
vende sig om til ham og tage imod Vil du læge andres sår
hans hjælp og hans undervisning. i det skjulte, år for år,
Det kan for nogle blive en dramatisk mærke glæden, som du får,
omvendelse fra et liv i meningsløs- for jeg vil bli’ hos dig?
hed og egoisme, for andre et stille
og naturligt skridt på livets vej. Men Vil du trodse angst og uro,
for alle drejer det sig om at finde ind vil du følge mig?
til selve livets mening: At følge Jesus Ta’ imod dig selv med nåde
er at modtage livet fra Gud og at på en ukendt vej.
give det hele videre i kærlighed til Lad de ord, som jeg har sagt,
andre.
foldes ud med skabermagt
trods din tvivl og selvforagt,
for jeg vil bli’ hos dig.”

Det kristne liv begynder med, at Jesus kalder: ”Kom, følg mig!”. Det
kald kræver et svar. Dit svar bestemmer, om du kan kalde dig selv kristen eller ej. Hvis dit svar er ”JA”, så

kan du f.eks. læse det sidste vers i
salmen som dit ”ja til Jesus”. Og
kom så og slut dig til fællesskabet af
de mange, som også har valgt at
følge ham:

”Når du kalder, vil jeg lytte.
Jeg vil følge dig!
Jeg vil vende om og vandre
ad en ukendt vej.
Ja, af hjertet vil jeg be’:
Herre, lad din vilje ske,
for jeg ved, at jeg skal se
mit liv fuldendt i dig.”
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Tilbageblik - Loppemarked
I begyndelsen af maj skal Amager Gospelkor til London, og det er en tur, vi
har glædet os rigtig meget til, men det
er jo også dyrt i disse krisetider, så
noget måtte gøres for at nedbringe
omkostningerne. Man kunne jo søge
rejselegater, men hvad med et loppemarked i det tidlige forår? Det blev
besluttet, og der blev hurtigt dannet en
kreativ arbejdsgruppe, hvor vi tilsammen fik en række gode ideer, synes vi
selv.

Nogle af mændene i koret kom til mig
og sagde, at de meget gerne ville spille
og synge, og så ville det jo være ideelt
med en café, hvor der kunne købes
kager og kaffe mm. Det viste sig at
blive en stor succes.

Lørdagen inden loppemarkedet blev
alle tingene stillet op på bordene. Der
var som sagt MEGET, men vi prøvede
at gruppere det lidt. Der blev gjort klar
Koret blev spurgt, om de ville donere til musikken, lotteriet og cafeen.
til loppemarkedet, som skulle foregå i Det så faktisk rigtig godt ud, da vi åbkrypten den 4.3. Til den dag havde nede om søndagen kl. 11.30. En del
flittige hænder gjort rummet så meget havde prøvet at komme ind tidligere,
klar, at det kunne lade sig gøre. Væg- men de blev pænt bedt om at vente
ge var revet ned og borde stillet op. udenfor, så da klokken var 11.30,
Der blev annonceret i Amager Bladet strømmede det ind med mennesker.
og flere andre steder.
Vi fik en MASSE gode ting doneret, og
da vi også havde besluttet at lave et
lotteri, blev der doneret fine ting til det,
bl.a. chokolade, flotte malerier samt
gavekort til massage m.m.

Vi havde rigtig travlt det meste af dagen, ja så travlt, at vores overskud ved
lukketid blev ca. 22.000 kr. Vi var glade og stolte over det. Siden er der blevet solgt mere endnu, og tanken er at
prøve at sælge lidt mere på et loppemarked ude i byen. I skrivende stund
er det totale beløb oppe på 24.286 kr.

Stor tak til alle, der støttede loppemarkedet og dermed korets tur til London.
Lykke Søndergaard
Amager Gospelkor

Byggeriet i Købnerkirken
Under navnet ”The Missing Link” er
Købnerkirken i gang med at bygge om
efter sommerens vandskade og vores
planer for fremtiden. I skrivende stund
er vi ved at indgå de kontrakter, der
sætter byggeriets første etape i gang.
Som tidsplanen ser ud i øjeblikket, vil vi
kunne afslutte første etape af byggeriet
til november.

Købnerkirkens byggeudvalg arbejder
løbende med arkitekten og de rådgivende ingeniører med projektering og
udbudsmateriale mv. Senest er der
blevet foretaget jordbundsundersøgelser, hvor der er boret ned i gulvet, så
man kan se, hvordan gulvet og fundamentet er opbygget. Det er konstateret, at der under kirken er meget fugtigt nogle steder, og andre steder er
der meget hårdt. Projekteringen af
byggeriet tager højde for oplysningerne
fra jordbundsundersøgelserne.
Menigheden har ved to på hinanden
følgende møder besluttet at optage lån
til byggeriets første etape. Alle de nødvendige papirer er afleveret til banken,
som nu færdiggør dokumenterne, og vi
opfordrer i den anledning alle, der har
givet tilsagn om at give penge til byg-

geriet, om at leve op til deres forpligtelser. Enhver er meget velkommen til
at støtte byggeriet økonomisk, det
kræves bestemt ikke, at man er medlem af menigheden!
Indbetaling kan ske til kirkens konto
2150 0713582328 mrk. ”Byggeri”
samt navn eller medlemsnummer,
eller man kan indbetale direkte på
byggekontoen: 2150 8976446632.

Se endvidere artiklen ”Vi løfter i fællesskab” på næste side, hvor vi også
skaffer penge til byggeriet ved at drive en pølsevogn ved Sommerstævnet
i Mariager den 29. juli til 4. august.

Vi løfter i fællesskab

Købnerkirken har påtaget sig en stor opgave denne sommer, og vi opfordrer
dig til at være med, så vi kan løfte opgaven i fællesskab.
Opgaven går i al sin enkelthed ud på, at vi skal drive en pølsevogn på Baptisternes Sommerstævne i Mariager! Årsagen til, at vi har sagt ja til denne opgave er, at vi på den måde kan få et, ikke ubetydeligt, bidrag til vores ombygning og renovering af Købnerkirken. Vi har brug for din hjælp og beder dig derfor tage med på Sommerstævnet i Mariager (29. juli til 4. august), så vi kan
løse opgaven sammen.
Vi arbejder i øjeblikket på alt det praktiske omkring pølsevognen. Til pølsevognen hører også et stort telt, hvor pølsevognens kunder kan sidde og spise deres mad. Vi arbejder endvidere på, at der i teltet bliver underholdning, oplæsning og en udstilling om vores byggeri i Købnerkirken. Vi har brug for hjælpende hænder til både store og små opgaver, så alle kan give en hånd med.
Yderligere oplysninger om selve Sommerstævnet kan findes på hjemmesiden
www.sommerstaevnet.dk, eller du kan læse om program og tilmelding i den
folder, der ligger i kirken. Kontaktperson for pølsevognsprojektet er Jesper
Mølgaard, og du kan få flere oplysninger OG tilbyde din hjælp og opbakning på
mail: post1@mail.dk eller telefon nummer 4911 1655.
Jesper Mølgaard

Dåbsdage:

11. april: Maud Hansen, 75 år
13. april: Lis Kongsvad, 60 år
13. april: Asger Nielsen, 60 år
13. april: Birthe Tokarski, 60 år.

Fødselsdag:

28. maj: Margrethe Vestergaard, 90 år.

Hjertelig
tillykke!

Kirkebladet kvitterer med tak for
følgende bidrag:
200 kr.: A. Pusch

Har du samfundssind?

Skærtorsdag i Købnerkirken

Torsdag den 5. april kl. 18.00 indbydes alle til en helt speciel
aften i Købnerkirken! Vi begynder med en kort, stemningsfuld
nadvergudstjeneste. Nadveren er selvfølgelig i centrum
Skærtorsdag som det ritual, der udtrykker, at Jesus døde, for
at jeg kan leve!

Efter gudstjenesten fejrer vi det store påskemåltid sammen.
Alle opfordres til at tage noget mad med til den fælles buffet.
Tag lidt ekstra med, sådan at der også bliver rigeligt mad til
dem, som ikke selv har noget med. Der vil være brød og drikkevarer. Vin og øl kan købes, men alt andet tager vi selv med.
Aftenen slutter med en film. Vi skal se en ny, fransk film om kærlighed. Vi møder den 11-årige Paloma, der har besluttet at begå selvmord på sin 12 års
fødselsdag. Hun ser de voksnes liv, og hun kan ikke lide, hvad hun ser. Hun
ser et overfladisk og meningsløst liv uden kærlighed. Paloma bliver venner
med husets midaldrende og sure portnerske og den nye lejer, som er japansk
enkemand. Af dem lærer hun noget nyt om livets mening.

Vi mindes:
Annelise Brixen, som døde
den 7. marts efter nogen tid med sygdom
og mange smerter.
Annelise var medlem af menigheden i 74
år og blev næsten 89 år gammel.

Frokostmøde

Søndag den 22. april har du chancen for
at vise dit samfundssind. Fra klokken 10
til 13 er Købnerkirken vært ved den årlige
affaldsindsamling i lokalområdet. Formålet
med affaldsindsamlingen er, at borgerne
går sammen om at samle alt det affald,
der ligger og fylder op i vores lokalområde.
Vi har gjort affaldsindsamlingen til en konkurrence, og det hold, der samler mest
affald, vinder en præmie. Købnerkirken
inviterer til morgenmad fra kl. 10 og
”affaldsgudstjeneste” kl. 10.30, men ellers står dagen i affaldsindsamlingens
tegn frem til kl. 13, hvor deltagerne inviteres på varm suppe. Kom og deltag og mød
mennesker, der bor eller kommer i lokalområdet.

Afrikaforsendelse...

foregår næste gang i uge 19, dvs. 7.-13.
maj. Ting, man ønsker at donere, bedes
afleveret senest 2 uger før. Ønskeliste
fremlægges i kirken.

Kvindenetværket indbyder til frokostmøde lørdag den 21.
april kl. 1010-13, hvor dagens taler er David Bjerre, som er
præst og leder i CCC, Copenhagen Community Church
(tidligere Amager Kristent Center), som nu er en menighed
med 26 nationer. David taler over emnet: ”Missionsmarken lige uden for vores dør”.
dør” Alle er velkomne. Tilmelding og yderligere oplysninger fås hos Grete
Simonsen, tlf. 3258 8776 eller e-mail: gretesimonsen@hotmail.dk

APRIL

Kirketider

Søndag den 1. - Palmesøndag
10.30 Dogmegudstjeneste v/flere
(1. Kor. 14,26)
Tirsdag den 3.
Ingen korøvelse
Torsdag den 5.
18.00 Skærtorsdag i Købnerkirken.
Se omtale.
Søndag den 8. - Påskedag
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 10.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 11.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 12.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 Undervisning: Om gudstjeneste I
Fredag den 13.
15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Højdevangskirken, Irlandsvej 45.
Søndag den 15.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 17.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 18.
12.00 Onsdagstræf v/Gilbert Rukundo Om den afrikanske menighed på Amager
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 19.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 Undervisning: Om gudstjeneste II
Lørdag den 21.
10.00-13.00 Frokostmøde.
Se omtale
Søndag den 22.
10.00-13.00 Affaldsdag. Se omtale
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 24.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 25.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 26.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Søndag den 29.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas

MAJ

Tirsdag den 1.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 3.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Søndag den 6.
10.30 Nadvergudstjeneste. Kirsti Andersen m.fl. Indsamling til BWA nødhjælp
Tirsdag den 8.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 9.
12.00 Bibel- og bedemøde
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
18.30 Undervisning for gruppeledere
Søndag den 13.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 15.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 17.
Ingen kor. Kr. Himmelfartsdag!
Søndag den 20.
10.30 Gudstjeneste med afslutning på
kristendomsklassen. Jan Kornholt
Tirsdag den 22.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 23.
12.00 Bibel- og bedemøde
Torsdag den 24.
16.00 Børnekor (0.-3. klasse)
17.00 Ungdomskor (4.-10. klasse)
Søndag den 27. - Pinsedag
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 29.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 31.
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 27. maj. Indlæg modtages med tak! Deadline: Den 17. maj
2012.

JUNI
Søndag den 3.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jesper Mølgaard.
12.00 Menighedsmøde

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
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