Vil du være med i et fællesskab i Købnerkirken?
Købnerkirkens fællesskab kan nu indbyde dig til at deltage i en eller flere af foreløbig fem smågrupper: Det er grupper, som mødes regelmæssigt mindst én gang om måneden og kendetegnet ved, at
deltagerne har en fælles interesse eller opgave. Desuden er grupperne også en måde at være kirke
på: Vi læser i Bibelen, deler liv og beder for hinanden. Den lille gruppe er et supplement til gudstjenesten og til de store arrangementer i kirken. Her kan vi opleve større omsorg og nærhed. Smågrupperne vil blive etableret i takt med, at der er gruppeledere, som er parate til at påtage sig opgaven.
Har du en idé og lyst til at samle en gruppe, så henvend dig til Jan Kornholt tlf. 2149 4412,
jan@kornholt.dk
Planter
Vil du være med i et kristent fællesskab, som går ud og deltager i arbejdet
med at få noget til at gro på den ombyggede Skotlands Plads i de nye plantebed og et ’grønt ophold’ foran Købnerkirken? Arbejdet med planterne skal
ses som en mulighed for at være sammen med mennesker, der færdes i
området.
Første gang er tirsdag 4. december kl. 16.00, hvor vi lægger løg i plantebedet sammen med havegruppen ”Grønne Skotlændere”. Kontakt Lisbeth
Mølgaard, tlf. 2467 0936, e-mail: lisbethgm@hotmail.com
Bibel og Bøn
Vi læser søndagens prædiketekst og taler om, hvad det har at sige til os i
dag. Og vi beder for hinanden og for vores kirke. Vi mødes den 2. og 4.
onsdag i måneden kl. 12.00-13.30 hos Grete Simonsen, Lærdalsgade 7,
2.tv. 2300 København S.
Næste gang 12. december kl. 12.00. Kontakt Grete Simonsen på tlf.
2339 0843, eller e-mail: gretesimonsen@hotmail.dk
Købnerkirkens Øllaug
Gruppen samles omkring interessen for godt øl, for at tale om øl, smage på øl og besøge bryggerier, og så vi vil også selv fremstille øl. Herudover vil et ”bibelstudie” danne
grundlag for samtale om liv og tro. Formålet er at være sammen og dele øl, Gud og liv.
Gruppen mødes den første torsdag i måneden. Første gang 3. januar kl. 19.00 Engløkken 43, Dragør. Kontakt Jan Kaas tlf. 2557 8060, e-mail: kaasjan@gmail.com
Hit the Road
Vi vil opbygge et fællesskab som i den første kristne menighed
(kaldet “vejen”). Vi vil dele liv og have omsorg for hinanden. Vi vil lære at lytte
til Jesus og følges med Ham på vejen, som Hans disciple. Gruppen er for alle,
der er på vej til at blive kristne eller er nye i troen. Også kristne der har været
væk fra det kristne fællesskab og ønsker at komme tilbage, er velkomne. Vi
mødes hver 14. dag mandage fra kl. 19-21.
Første gang: Mandag 7. januar kl. 19.00 hos Grete Simonsen, Lærdalsgade
7, 2. sal tv. 2300 København S. Kontakt Trine Nymann tlf. 2639 5149, e-mail:
trinenym@hotmail.com

Del dit liv med andre
Vil du være med til at skabe relationer til andre? Vi mødes for at lære af
Jesus, om hvordan vi deler liv med mennesker uden for Købnerkirken.
Gruppens mål er, at mennesker må lære Jesus at kende, og at de må
møde fællesskabet i Køberkirken gennem de relationer, vi skaber og de
aktiviteter, vi deltager i. Når gruppen mødes, beder vi for hinanden og
støtter de ideer, vi brænder for.
Gruppen mødes i forbindelse med gudstjenesten - første gang søndag d.
2. december kl. 12.00. Kontakt: Jesper Mølgaard tlf. 4911 1655,
e-mail: post1@mail.dk

Koncert med Louise Hjorth Hansen
Torsdag den 13. december kl. 19.00 indbyder Købnerkirken l blokﬂøjtekoncert. Blokﬂøjten har været med
hele vejen i den klassiske musiks repertoire over en periode på 800 år. Ved denne koncert vil vi komme l at
høre det bedste musik fra alle perioder. Desuden krydres der med kendte juletoner. Musikken er skrevet for
solo-blokﬂøjte, men der vil blive spillet på adskillige forskellige af slagsen.
Til sidst, e(er en pause med servering af kaﬀe, bliver
der mulighed for d l e(ertanke – anden afdeling vil
bestå af medita v musik vekslende med bibellæsning.
Vi vil l denne koncert opleve sider af det lille instrument, som vi ikke troede fandtes, så kom, lyt og bliv forbavset, kom og nyd – kom og få en spændende og anderledes oplevelse.

Louise Hjorth Hansen er uddannet blokﬂøjtenist
fra Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg,
samt den presgefyldte solistuddannelse på
Royal College of Music i London, hvorfra hun
debuterede i juni 2012 med højeste udmærkelse.
Louise studerer også i solistklassen på konservatoriet i Odense, hvorfra hun debuterer i 2013.
Louise har modtaget undervisning af verdens
førende blokﬂøjtenister og har selv gjort sig gældende ved internaonale konkurrencer og koncerter i mange lande.

