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Der er håb for kirken
Noa og hans familie var de eneste
overlevende efter verdenshistoriens
første naturkatastrofe. Den ultimative
vandskade: Hele jorden dækket af
vand. Men nu var vandet væk, og de
overlevende fik igen fast grund under
fødderne. Da takkede Noa Gud, for det
var Gud, der havde reddet Noa og hans
familie fra at drukne. Gud havde hjulpet Noa med at bygge et skib, der kunne rumme både familien og en masse
dyr, så Noa var lettet og glad og takkede Gud. Gud var også glad for Noas
taknemmelighed, og Gud velsignede
ham og sagde: ”Nu laver jeg en aftale
med jer. Aldrig mere vil jeg forbande
jorden på grund af menneskene. Aldrig
mere skal en vandflod ødelægge jorden”. Og som et tegn på aftalen satte
Gud en regnbue på himlen. (Læs selv i
Bibelen 1. Mosebog kap.6-9).
Dårlige udsigter
Billedet på denne side har jeg taget fra
vinduet i mit kontor. Man kan se meget
gennem sådan et vindue på 4. sal. Jeg
kan f.eks. se meget af Amager, mange
af Københavns tårne, og jeg kan se
Købnerkirken sådan lidt fra oven. Denne dag var der optræk til en ”syndflod”
over København og Købnerkirken. Og
sådan synes jeg ofte, det ser ud: Byen
og kirken er truet af negative kræfter.
Der er så meget ondt i verden, og det
går tilbage for byens kirker. Folkekirken vil lukke 17 kirker i København, og
mange frikirker har drejet nøglen om.
Mindre end 2 % af byens borgere går i
kirke, og tallet falder. Det er dårlige udsigter.

kirkens kors. Nu var det en helt anden
udsigt, jeg så fra min arbejdsplads. Nu
var det pludselig som om, Gud talte til
mig. Det syn mindede mig om Guds
aftaler med menneskene: Regnbuen
er et budskab fra Gud om at være
med os og hjælpe os. Også korset er
et tegn på en aftale, som Gud har lavet med os: Korset handler om Jesus,
der døde og opstod. Jesus blev henrettet på et kors – korsfæstet – og
korset er derfor et budskab om Jesus,
der siger: ”Jeg vil være med jer alle
dage indtil verdens ende”. Det løfte
giver Jesus efter sin opstandelse til
sine venner, som herefter går ud i alverden for at være kirke.

En god udsigt
Men så kom regnbuen på himlen over Du kan gøre en forskel
byen. Og regnbuen endte i Købner- Med udsigten til regnbuen og korset

fandt jeg styrke i Guds løfter. Med
begejstring kastede jeg mig ud i dagens opgaver. Selv om skyerne så
truende ud, så vidste jeg nu, at der er
håb for kirken og for min by. Budskabet er ikke bare, at Gud nok skal klare
det hele. Efter syndfloden var Gud
ikke færdig med Noa, men gav ham
nye opgaver. For Gud har bestemt at
arbejde gennem mennesker som du
og jeg. Du kan derfor gøre en forskel,
om du vælger at arbejde for Gud. Og
hvilken forskel! Gud, som har al magt,
har lavet en aftale med os om, at hvis
vi vil, så vil hans kraft fylde os, når vi
arbejder for ham.
Der er håb for kirken… hvis vi vil!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst
Menighedsdag
Lørdag den 15. september mødtes ca.
20 af menighedens medlemmer for at
drøfte menighedsrådets forslag til nye
vedtægter samt nye retningslinier for
medlemskab i Købnerkirken.

Efter en god og grundig drøftelse, var
menighedsrådet nu klar til at formulere
det endelige forslag, som bliver fremlagt på menighedsmødet den 7. oktober. Se nærmere om dette på næste
side.

Dagen begyndte med, at folk blev delt
op i 3 grupper, og der blev uddelt en
portion “bjælker” med i alt 14 udsagn
om baptistiske værdier, som hver gruppe skulle prioritere og lægge i den ønskede rækkefølge. Til slut blev de 3
gruppers højest prioriterede udsagn
sammenlignet, og de viste sig at være
stort set ens, hvilket jo heldigvis betød,
at alle var enige om, hvad der var det
vigtigste ved at være Købnerkirken.
Derefter kunne en drøftelse af menighedsrådets oplæg til nye retningslinier
for medlemskab begynde, og det blev
en rigtig god samtale/debat, hvor alle
havde mulighed for at komme til orde.

Der tænkes… der debatteres…
der arbejdes med spændende
tanker ved alle bordene

Café Julius
Inden længe kommer Julius Købner til at lægge navn til den nye café i Købnerkirken. Julius Købner var med til at grundlægge den første baptistmenighed i Danmark i 1839. Derfor valgte man i sin tid at opkalde baptistkirken på Amager efter
ham.
Nu begynder arbejdet med at planlægge Café Julius. Så snart underetagen i Købnerkirken efter ombygning har de rette faciliteter, skal Café Julius være klar til at
åbne. Cafeen vil i begyndelsen have åbent i forbindelse med arrangementer i kirken, men målet er, at cafeen skal have åbent dagligt og kan betjene brugere af
Skotlands Plads samt beboere i kvarteret. Cafeen vil blive drevet af frivillig arbejdskraft, og overskuddet går primært til sociale projekter i lokalområdet.
Det første, åbne møde om cafeen finder sted onsdag den 24. oktober kl. 18.30.
Alle, som er interesseret i at blive medarbejder i cafeen, er velkommen. Vi begynder med at spise sammen og skal derefter have en uforpligtende snak om alle
vores ideer og visioner. Vil du med til mødet, så sig det til enten præsten eller en
fra menighedsrådet, eller send en e-mail til koebnerkirken@gmail.com
Efter mødet vil menighedsrådet udfordre nogle medarbejdere til at udgøre den
første projektgruppe, der får ansvar for i løbet af vinteren at udarbejde en projektbeskrivelse for Café Julius.

Smågrupper – nu sker det!
”Inden nytår har vi etableret tre smågrupper i Købnerkirken”. Sådan lyder
det mål, som menighedsrådet har formuleret. Onsdag den 10. oktober kl.
19.00 afholdes et planlægningsmøde for alle, der vil være med som ledere eller medarbejdere i en gruppe. Du er velkommen til at deltage, selv
om du endnu ikke har bestemt dig til at være medarbejder i en gruppe.
Købnerkirkens smågrupper kommer typisk til at bestå af 6-12 personer,
som mødes regelmæssigt, f.eks. en eller to gange om måneden. Gruppen
er kendetegnet ved, at deltagerne har noget tilfælles, 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.

Runde dage:
Fødselsdage:
50 år: Klaus Lundberg, 8. oktober
65 år: Kirsten D. Dinesen, 17. oktober
60 år: Niels-Erik Lund, 7. november
75 år: Birthe Tokarski, 9. november

Dåbsdage:
65 år: Marie Grøndahl, 5. oktober
70 år: Gerda N. Tham, 18. oktober
40 år: Erik Bolvig Hansen, 19. november

Hjertelig
Tillykke!

Den lille gruppe er et nødvendigt supplement til gudstjenesten og til de
store møder i kirken. Den omsorg og nærhed, 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. Lige nu er der ressourcer til tre grupper i Købnerkirken. Med vores fællesskab har vi kapacitet til i hvert fald 5
eller 6 smågrupper, og antallet vil stige i takt med kirkens vækst.

Jan Kornholt

Nye tider - nye retningslinier
Selv om alle menighedsmøderne er vigtige, er mødet den 7. oktober måske særligt vigtigt. På dette møde vil der nemlig blive fremlagt det endelige forslag fra menighedsrådet til de nye vedtægter samt retningslinier
for medlemskab i Købnerkirken.
Forslaget til de nye vedtægter er grundigt gennemarbejdet både i menighedsrådet og ved forskellige anledninger i menigheden - læs nærmere på
foregående side - og man er nu så langt, at forslaget kan fremsættes til 1.
afstemning. Derfor opfordres ALLE menighedens
medlemmer til at møde op og være med til at bakke
op om disse nye tanker.
På mødet skal der også være valg til menighedsrådet samt revisor, forhandlingsleder, kasserer og
bidragssekretær.

Onsdagstræf
Onsdag den 17. oktober kl. 12.00 kommer
Alice Stolt og fortæller om sin seneste rejse
til USA. Som altid, når Alice har været ude at
rejse, får vi garanteret et par hyggelige og
interessante timer, når vi lytter til hendes
oplevelser.
Onsdagstræffet den 21. november er i skrivende stund ikke helt på plads, så hold øje
med opslag i kirken, når tiden nærmer sig.

Pakker til Letland
Det er igen blevet tid til at
lave pakker til Letland.
Der vil blive sendt pakker i
uge 41, så hvis nogen vil
give et bidrag, tages der
meget gerne imod disse.
Huske/ønskelister er
fremlagt i kirkens forhal, og alt, hvad der
skal med i pakkerne, skal være i kirken i
uge 40, dvs. i ugen fra 1.-7. oktober 2012.

Kirketider
OKTOBER

NOVEMBER

Tirsdag den 2.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 4.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Fredag den 5.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde,
Luthersk Miss.forening, Kirkegårdsvej

Torsdag den 1.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Fredag den 2.
19.30 Evangelisk Alliances Bedemøde,
Solvang Kirke, Remisevej 10-12

Søndag den 7.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt
Indsamling til kirkens ombygning
12.00 Menighedsmøde. Se omtale
Mandag den 8.
19.00 Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 10.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Planlægningsmøde vedr. smågrupper
Torsdag den 11.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 14.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 16.
Efterårsferie - ingen gospelkor øvelse
Onsdag den 17.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
Torsdag den 18.
Efterårsferie - ingen børne– og ungdomskor øvelse
Søndag den 21.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 23.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 24.
12.00 Bibel og bøn
18.30 Planlægningsmøde vedr. Café
Julius
Torsdag den 25.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 28.
19.00 Gospelgudstjeneste. Jan Kornholt
og Amager Gospelkor
Tirsdag den 30.
19.00 Gospelkor

Søndag den 4.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt
Indsamling til Nødhjælp
Tirsdag den 6.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 8.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 11.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 13.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 14.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 15.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 18.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 20.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 21.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
Torsdag den 22.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
Søndag den 25.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 27.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 28.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 29.
16.00 Børnekor
17.00 Ungdomskor
OBS! Jan Kornholt har studieorlov fra
den 19. til den 23. november 2012.

Adresser
Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i Nordea:
Nordea
Reg. 2191 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. november. Indlæg
modtages med tak! Deadline: Den
15. november 2012.
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