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Rejsen til Ægypten
Måske har du været på ferie i Ægypten? Der er mange, som rejser dertil
og nyder varmen og det fascinerende
land med en fantastisk kultur og natur.
Også Jesus rejste til Ægypten. Men for
ham var det ikke ferie, han var flygtning sammen med sine forældre. (Læs
Mattæus 2,13-23).
Josef og Maria måtte bryde op midt om
natten og rejse til Ægypten sammen
med deres nyfødte søn, Jesus. For landets diktator, Herodes den Store, havde hørt et rygte om, at dette barn var
jødernes nyfødte konge. Herodes var
besat af magtbegær og jalousi, og han
tålte ikke dette barn. Men Herodes
vidste kun, at drengen var født et sted i
Betlehem, derfor gav han ordre til en
grusom massakre på samtlige drenge
under 2 år i Betlehem og omegn.
Juleevangeliet får let et skær af harmløst eventyr over sig: Med syngende
engle, glade hyrder og ikke mindst de
hyggelige vismænd fra Østerland med
gaver. Vi forestiller os liv og glade dage
i Betlehem, og det bliver også festlige
dage hos os, når vi fejrer jul og mindes
Jesus’ fødsel. MEN Bibelens julefortælling slutter ikke med en ”happy end”
som et eventyr, det slutter med massakre og flugt.
Dødsdommen over drengebørn i Betlehem fik Josef og Maria på flugt sammen med deres barn. Gud havde i en
drøm advaret Josef og befalet ham at
tage barnet og Maria med til Ægypten.
Og sådan gik det til, at Jesus begyndte
sit liv som flygtning. Han havde en lang
og hård rejse foran sig gennem ørkenen og gennem livet. Han skulle gå i
Guds navn for menneskenes skyld. En
vej, som førte gennem afsavn, fattig-

dom og lidelse, og som endte 33 år Jesus selv kom også til at mærke det
senere med henrettelsen på et kors.
på egen krop mange år senere, da
han blev dømt til døden, fordi han
Juleevangeliet er ikke et eventyr, men gjorde Guds gerninger.
er den eventyrlige begyndelse på fortællingen om Jesus. Og det er ikke en I den katolske kirke har hver dag året
opdigtet historie, det er SANDHEDEN rundt sine helgener eller martyrer,
fra Gud til mennesker om vores liv. En som dagen bliver opkaldt efter. Fjerde
fortælling, som finder sted i samme juledag, den 28. december, er det
virkelighed som vores. Beretningen dagen, hvor ofrene fra massakren i
om rejsen til Ægypten er aktuel, for Betlehem mindes. De var de første
den samme rejse er der millioner af kristne martyrer. Siden hen kom der
mennesker, der må tage i vores tid. mange. Men der er noget grænseløst
Fra Sudan, fra Syrien, fra Afghanistan gruopvækkende og tankevækkende
flygter mennesker i dag for at redde ved denne første martyrdød. Midt i
livet. Bibelen fortæller om Jesus, som vores julehygge chokerer Herodes os
Guds søn, der kom for at leve som os. med sin meningsløse ondskab.
Han delte vores vilkår. Jesus var selv
flygtning og fredløs.
”Frygt ikke” var englens budskab til
de forskrækkede hyrder julenat. Det
Da Herodes var død, talte Gud igen til er også budskabet til dig i dag: Frygt
Josef gennem en drøm og bad ham ikke det onde i verden! Hold fast i, at
om at rejse hjem til Nazaret. Det var Jesus som flygtning og som dødsdømt
et godt budskab til familien i flygtnin- har vist en kærlighed, der er stærkere
gelejren: Nu kan I rejse hjem uden at end alt ondt. Hold fast i den overbeblive forfulgt. Men massakren i Betle- visning, at Jesus, som blev henrettet,
hem har sikkert sad sig spor i den lille har vist påskemorgen, at livet er stærfamilie. Og på en måde blev det et kere end døden.
tema i Jesus’ liv, at når Gud slipper sin
Kærlig hilsen
kærlighed løs, så er der altid nogen,
Jan Kornholt
som forsøger at hindre det. Mange
familier i Betlehem oplevede det, og

Siden sidst
I oktober måned samledes 14 “café- skrevet ned, og det forventes, at der
glade” mennesker i lokalet, der engang bliver udarbejdet en projektbeskrivelse
skal blive til Café Julius. Formålet med for cafeen i løbet af vinteren.
aftenen var at finde ud af, hvad man vil og hvem der vil noget - med cafeen, så
man kunne begynde at arbejde med de
grundlæggende tanker og ideer samt
finde ud af, hvad det indebærer af forskellige tilladelser og formaliteter m.v.

Pandekagemesteren Jesper i
fuld aktion, og så snart duften
breder sig i lokalet, er der kø til
de lækre pandekager.

For at det skulle være så “autentisk”
som muligt, havde Helle & Jan godt gang
i wok’en, og mødet blev på fantastisk vis
indledt med den lækreste, velkrydrede
ret med kylling og masser af spændende
grønsager. Med dette var den gode
stemning lagt fra begyndelsen, og der
kom da også rigtig mange spændende
tanker og ideer til den kommende café.
Aftenen mundede ud i, at vi - selvfølgelig
- også lige måtte have en pandekage
som dessert, hvilket Jesper efterhånden
er blevet mester i, og med alle de villige
hænder og gode ideer, der viste sig den
aften, mangler vi nu efterhånden bare at
få lokalerne klar!
En gruppe på 4 personer arbejder nu
videre med at få alle tanker og ideer
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Gospel & barnevelsignelse
Den sidste søndag i oktober havde vi den glæde at have barnevelsignelse i forbindelse med gospelgudstjenesten. Mere end 120
mennesker havde denne aften fundet vej til Købnerkirken, og
stemningen var som sædvanlig høj, da Amager Gospelkor sang for
af deres lungers fulde kraft.
Tarra, som synger alt i koret, havde sammen med sin mand, Sonni,
ønsket at tage deres dejlige, lille Jacob med i kirke og bære ham
frem for forsamlingen, så der kunne blive bedt for den lille familie.
Lille Jacob var naturligvis eksemplarisk under hele gudstjenesten
og bar et fornuftigt høreværn, når gospelkoret sang, og han kunne
på den fine måde opleve sin mor synge med koret, og de små ører
blev på samme tid skånet for de høje og skarpe toner.
Efter gudstjenesten var der inviteret på kaffe og kage med billede af hovedpersonen som spiselig pynt! Måske en lidt
pudsig oplevelse at stå og skære og senere spise en ”bid af en lille baby”, men kagen smagte fortræffeligt, og det var
en rigtig sød og utraditionel idé. TAK FOR KAGE!

Julefrokost:
Lørdag den 8. december kl. 13.00 inviterer Købnerkirkens
Kvindenetværk til julefrokost for alle, der skulle have lyst.
Der bliver ikke sendt invitationer ud, men der ligger en
tilmeldingsliste i kirkens forhal, hvor man kan skrive sig
på. Der vil blive serveret lækker frokost med efterfølgende
ris à l’amande og mandelgaver. Efter spisningen vil der
være julehygge, og alle må gerne bidrage til hyggen. Mon
ikke også der bliver et lotteri om en julepose?
Kom og vær med og styrk fællesskabet.
Tilmelding er nødvendig og bindende og skal ske senest
den 2. december til Grete Simonsen, telefon 3258 8776,
mobil: 2339 0843, e-mail: gretesimonsen@hotmail.dk, til
Hanne Krog, telefon 3692 0725, mobil 2991 4470 eller på den fremlagte liste i kirken.
Kærlig hilsen Grete Simonsen
Kvindenetværket ønsker alle en glædelig jul og et velsignet nytår. PS: Se også vores julebod.

Julekoncerter
Søndag den 16. december er hele dagen forbeholdt alle vores 3 gospelkor til
julekoncerter, og vi håber, at vi endnu engang kan opleve Købnerkirken fyldt
til bristepunktet og med en stemning, der kan få taget til at løfte sig!
Kl. 15.00 indbydes der til koncert, hvor Gospel Generation KIDS og NEXT samt
Amager Gospelkor i fællesskab spreder glæde og julestemning, og kl. 19.00
giver Amager Gospelkor deres egen julekoncert.
Billetter til begge koncerter kan allerede købes i forsalg tirsdage og torsdage,
hvor korene øver, eller om søndagen hos Jan Kornholt.
Prisen er 75 kr., børn under 12 år 40 kr. og børn under 5 år har gratis adgang.

Runde dage:
Fødselsdage:

60 år: Dorte Berntsen, 8. januar
65 år: Maj-Britt Rasmussen, 22.
januar

Dåbsdage:

75 år: Inge Lørum, 12. december
25 år: Bettina Svensen, 10. januar

Hjertelig
Tillykke!

Vi kvitterer med TAK for følgende:
300 kr.: K. & S. Toldam
I alt: 300 kr.

Kvarter-julehygge

Onsdagstræf

Købnerkirken er i år vært ved Sundholmskvarterets julearrangement, som
finder sted tirsdag den 4. december fra kl. 17. I krypten klipper vi julepynt,
laver dekorationer og andet pynt. Vi spiser æbleskiver og pandekager og lytter
til Amager Gospelkor. Der vil selvfølgelig
også være kaffe/te og varm kakao.

Årets første Onsdagstræf,
den 16. januar 2013 kl.
12.00, bliver med overskriften: ”Med præsten i
Nepal”. Jan Kornholt besøgte sin datter, Sofie, mens hun var i praktik i Nepal, og nu får vi alle lov at komme med
en tur til det eksotiske og fremmede
land.

Vi opfordrer alle til at deltage og få anledning til at møde mennesker fra kvarteret omkring kirken.

Kirketider
DECEMBER

JANUAR

Søndag den 2.
10.30 Cafégudstjeneste med nadver.
Jan Kornholt
12.00 ”Del dit liv med andre”. Se omtale
Tirsdag den 4.
16.00 Plantegruppe. Se omtale
17.00 Sundholmskvarterets julearrangement i Købnerkirken
19.00 Gospelkor
Torsdag den 6.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT

Torsdag den 3.
19.00 ”Købnerkirkens Øllaug”.
Se omtale

Søndag den 9.
10.30 ”De ni læsninger”. Vi synger og
læser om advent og julens budskab.
Jan Kornholt m.fl.
Tirsdag den 11.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 12.
12.00 Bibel og bøn. Se omtale
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13.
16.00 Børnekor - Juleafslutning
17.00 Ungdomskor - Juleafslutning
19.00 Koncert med blokfløjtenist Louise
Hjorth Hansen. Se omtale
Søndag den 16.
Ingen gudstjeneste!
15.00 Koncert med Amager Gospelkor &
Gospel Generation. Se omtale
19.00 Koncert med Amager Gospelkor.
Se omtale
Tirsdag den 18.
19.00 Gospelkor - juleafslutning
Søndag den 23.
Ingen gudstjeneste!
Mandag den 24. - Juleaften
14.00 Juleaftensgudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling til Bibelselskabet
Søndag den 30.
10.30 Dogmegudstjeneste.

Bladets læsere ønskes
en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår. På
gensyn i 2013.

Søndag den 6.
10.30 Nadvergudstjeneste.
Prædiken: Grete Simonsen
Mandag den 7.
19.00 ”Hit the Road”. Se omtale
Evangelisk Alliances Bedeuge:
Onsdag den 9. - Fredag den 11.
Se opslag i kirken for nærmere information om tid og sted.
Søndag den 13.
10.30 Cafégudstjeneste.
Prædiken: Henrik Kristiansen
Tirsdag den 15.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 16.
12.00 Onsdagstræf. ”Med præsten i
Nepal”.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 17.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
Søndag den 20.
10.30 Musikgudstjeneste.
Prædiken: Jan Kornholt, Lovsang & solo:
Signe Walsøe
Mandag den 21.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 22.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 23.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 24.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
Søndag den 27.
10.30 Temagudstjeneste: ”Hvorfor vokser kirken?”. Prædiken: Jan Kornholt
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 29.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 31.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
OBS: Jan Kornholt holder ferie fra 25.25.31. december 2012 og studieorlov den
1.1.-14. januar 2013
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