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mening med det, som sker, og det
jeg gør. Gud har lagt en plan for mig.
At jeg er præst, er ikke bare noget,
jeg har fundet på. Det er Guds plan.
Det, som Købnerkirken har gang i,
er ikke bare noget, vi har fundet på,
det er Guds idé, det er Guds kirke,
det er ”Plan de Dieu”!

Guds Plan
Vi havde inviteret venner på besøg. En
havde en flaske vin med, jeg ikke havde
set før. Hans svigerfar havde købt den i
ALDI. Den hed ”Plan de Dieu”, som betyder ”Guds Plan”. Fantastisk navn tænkte
jeg, og den smagte rigtig godt, så jeg gik
i ALDI dagen efter for at købe mere af
”Guds Plan” - 50 kr. pr. flaske.
Jeg undersøgte baggrunden for vinen.
”Plan de Dieu” er en slette i Rhone dalen i Sydfrankrig. Oprindeligt var der en
stor skov med tæt bevokset krat, hvor
røvere holdt til. Det var forbundet med
stor fare at rejse gennem skoven. Området fik navnet ”Plan de Dieu”, fordi man
sagde, at hvis man kom helskindet gennem skoven, så var det Guds plan, at
man skulle give sin sjæl til Gud.

I lang tid blev vine fra ”Plan de
Dieu” solgt som ”Cotes du Rhone Village”. Men i 2005 begyndte man at producere vin under
eget navn, ”Plan de Dieu”. Og
siden da er produktionen steget
med 10 % om året, så nutidens
vinbønder i ”Plan de Dieu” må
igen opleve, at Guds planer er
gode.

Guds plan for mit liv

Det var tilbage i middelalderen, at ”Plan Jeg spørger nogle gange mig
de Dieu” - takket være tempelridderne - selv: Hvad er meningen med, at
jeg er præst i Købnerkirken? Har
blev
udviklet
Gud mon en plan med det? Og
som vinområde.
jeg spørger endnu oftere mig
Der blev bygget
selv om, hvad Guds plan mon er
kirker og klostre
med Købnerkirkens fællesskab?
i området, og
Når jeg spørger mig selv, så er
munkene og de
det svært at få et ordentligt svar.
kristne vinbønNår jeg spørger Gud, så er det
der begyndte at
en helt anden sag. I det gamle
dyrke vin. De
testamente siger Gud gennem
oplevede
det
profeten Jeremias: ”Jeg ved, hvilsådan, at det var
ke planer jeg har lagt for jer, si”Guds plan” at
ger
Herren, planer om lykke, ikvelsigne
dem
ke
om
ulykke, at give jer en
med den helt
fremtid
og
et håb.” (Jer. 29,11).
perfekte
jordbund og klimaDet hjælper mig i min tvivl og i
forhold til at dyrmin fortvivlelse over det, som
ke kvalitetsvine.
ikke lykkes, at vide det: Gud har
lagt en plan for mig! Jeg skal
ikke kæmpe alene med at finde

Guds plan for dig
Jeg ved, at også du kæmper med at
finde mening og retning i dit liv. Du
spørger også ”Hvad er Guds plan
med mig”? Jeg kan ikke svare på
det, men jeg kan fortælle dig, hvor
du kan gå hen og spørge. Gud siger:
”Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I
mig, skal I finde mig.” (Jer. 29,1213).
Jeg tror, at Gud har lagt en plan for
os alle sammen, både personligt og
i vores fællesskaber. Gud har en
plan for dig, en plan for din familie,
en plan for dine venskaber og en
plan for kirken! Det store spørgsmål
er, hvordan får vi fingre i planerne?
Det gør vi ved at gå hen og bede til
Gud, søge Gud… ja, det er endda
også i orden at råbe til Gud.
Bøn er fællesskab med Gud, og bøn
er en mulighed for alle. Og husk, at
det er rigtig godt både at læse i Bibelen, at tale med andre om det og
at bede sammen med andre. For
hvis du holder det hele inde i dig
selv, så bliver det let din egen tvivl
og fortvivlelse og ikke Gud, som giver dig svarene på dine spørgsmål.
Og det er det hele værd, for Guds
planer for dig handler om ”lykke,
fremtid og håb.”
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Sommerstævne i Mariager I ugen fra den 29. juli til 4. august var
en flok af sted for at arbejde med den
længe planlagte pølsevogn med
tilhørende café og spisetelt. Vi var meget spændte på, hvordan vores store
arrangement ville blive modtaget, da
dette var en helt ny situation for alle inkl. Stævnedeltagerne. Tidligere har
man “kun” haft pølsevogn, men nogle i
Købnerkirken mente, at det var alt for
sparsomt. Derfor blev der i forlængelse
af pølsevognen opsat en stor pavillon,
hvorfra der blev solgt lækre sandwiches i flere størrelser, grønsagswok,
pandekager, is og sodavand.
Vi havde lånt et stort telt (9x18 meter),
som der både blev spist, hygget og
serveret underholdning i, og som
dagene gik, blev der mere og mere
fyldt i teltet, så der var ind imellem
trængsel.
Fra alle sider blev vores projekt fantastisk positivt modtaget, og der var travlhed fra vi åbnede kl. ca. 11, og til vi
lukkede ved midnat hver dag. Da ugen
var omme, kunne vi glæde os over en
overvældende omsætning på lige ved
102.000 kr. Efter alle udgifter er betalt,
har vi et overskud på knap 52.000 kr.
til hjælp til kirkens byggeri, hvilket vi
kun kan være meget tilfredse og taknemmelige over.
Tak for en fantastisk uge!

AL

Giv velsignelsen videre!

Gospelkoret holder loppemarked
Lørdag den 25. august kl. 1111-16 afholder gospelkoret igen loppemarked.
Som det måske huskes, var det en stor succes i marts måned, og da der
stadig er en del ting tilbage, har koret valgt at holde endnu en dag med
salg og gode tilbud, inden de sidste rester bliver kørt væk.
Denne gang er det muligt for private også at leje et bord/stade for 200
kr., som går til korkassen. Kontakt Lykke Søndergaard i gospelkoret eller
Jesper Mølgaard i menigheden for at aftale nærmere, hvis du er interesseret i dit eget bord/stade.

Rund dag:
Lone Anhøj har 50 års fødselsdag den
2. september.

Hjertelig
tillykke!

Det gode vejr er naturligvis bestilt, og derfor er det planen at holde arrangementet udenfor, men skulle det nu alligevel glippe, foregår det indenfor
som sidste gang.
Kom og gør et godt fund
til en god pris.
Kirkebladet kvitterer med tak for følgende
bidrag:
Der er GRATIS ADGANG!

Hvordan kommer jeg ind i kirken?
Velkommen til ”menighedsdag” lørdag den 15. september kl. 10.
Emnet er ”Dåb og modtagelse af nye medlemmer i Købnerkirken”.
Tiden er inde til at forny Købnerkirkens vedtægter. En af de væsentlige
fornyelser er de ændrede betingelser for at blive medlem. Menighedsrådet ønsker, at det skal blive lettere og mere attraktivt at blive en fuldgyldig del af fællesskabet i Købnerkirken. Derfor er forslaget, at alle, der udtrykker ønske om at ”følge Jesus”, også kan blive medlem. Menighedsrådets oplæg er, at vi skal adskille dåb og medlemskab.
For nogle i Købnerkirken er denne ændring problematisk. Spørgsmålet er,
om de foreslåede ændringer er i overensstemmelse med Bibelen, og om
vi fortsat kan kalde os baptister, hvis ikke dåben er indgangen til menigheden?
Kom og få mere at vide om
baggrunden for de nye vedtægter. Vi skal også høre om
de bibelske og kirkehistoriske aspekter af dåb og medlemskab af kirken. Og så
skal vi tale sammen.
Dagen begynder med morgenkaffe. Undervejs serveres
lidt frokost, og vi slutter ca.
kl. 15.00 med lidt kage til
kaffen.
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

300 kr.: K. Toldam

Onsdagstræf

i

september…

var endnu ikke helt på plads ved redaktionens slutning. Men dagen ligger fast, og
det bliver onsdag den 19. kl. 12.00. Hold
øje med opslag i kirken, hvor der vil være
nærmere oplysninger, eller kontakt Grete
Simonsen på telefon 3258 8776.

Menighedsmøde
Ifølge kalenderen skulle vi have
haft menighedsmøde søndag
den 23. september, men af forskellige årsager er mødet rykket til søndag den 7. oktober. På dette møde skal der vælges nyt
medlem til menighedsrådet, da Jan Kaas
Henriksen afgår efter tur, og der skal være
første afstemning af de nye vedtægter. Så
sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Hverdagen i gang igen
Efter en forhåbentlig dejlig sommer hos alle
har vi nu budt hverdagen velkommen igen.
Det betyder blandt andet, at alle vores kor
er ved at være i gang, og vi kan glæde os
over, at der igen er liv i kirken de fleste af
ugens dage og ikke kun søndag.
Husk: Alle er altid velkomne til at komme
og lytte til en korøvelse og få en kop kaffe både i gospelkoret om tirsdagen og hos
børnene om torsdagen. - Og så er der selvfølgelig alle de øvrige arrangementer, hvortil også alle er velkomne! Se bagsiden.

Kirketider
AUGUST
Søndag den 19.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 21.
19.00 Gospelkor
Lørdag den 25.
11.0011.00-16.00 Loppemarked. Se omtale.

Søndag den 26.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 28.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 30.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor

SEPTEMBER
Søndag den 2.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 4.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 6.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Fredag den 7.
15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde i
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81

Søndag den 9.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Indsamling til Nødhjælp
Tirsdag den 11.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 12.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Lørdag den 15.
10.0010.00-15.00 Menighedsdag. Se omtale

Søndag den 16.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 18.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 19.
12.00 Onsdagstræf. Se opslag i kirken
Torsdag den 20.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
OBS!!
Jan Kornholt har studieorlov fra den 20.20.- Søndag den 23.
29. september 2012!
10.30 Gudstjeneste. Jesper Mølgaard
Tirsdag den 25.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 26.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 27.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 30.
10.30 Dogmegudstjeneste
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