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Tryghed eller forandring?
Min kone elsker at flytte rundt på vores
møbler. Jeg hader det! Sådan er vi
mennesker så forskellige: Nogen elsker at lave om, og andre kan bedst
lide, at alt forbliver, som det er.
”Forandring fryder” siger man, men der
er også mange, som fryder sig mere,
når alt er, som det plejer. En ting er
dog fælles for alle mennesker: Vi ønsker tryghed. Sjovt nok taler vi ofte om
tryghed og forandring som modsætninger, når vi f.eks. bruger ”tryghed” som
et vigtigt argument for ikke at lave forandringer.
Hvad er tryghed?
Vi bruger ordet tit, men betydningen er
uklar. I alle de forklaringer, jeg kender,
indgår begrebet ”frihed”: Tryghed er at
føle sig fri. Tryghed er frihed til at handle. Tryghed er friheden til at kunne være mig selv. En anden gennemgående
forklaring er, at tryghed hænger sammen med andre menneskers positive
adfærd overfor mig: Tryghed er at føle
sig værdsat. Tryghed er støtte, opmuntring, hjælp – kærlighed!
Forandring skaber tryghed!
Hvis tryghed er at opleve frihed og kærlighed, så er det meningsløst at bruge
ønsket om tryghed som et argument
imod forandringer. Forudsætningerne
for tryghed er da at elske og at give
valgmuligheder.
Professor Ole Thyssen siger: ”Tryghed
er ikke en tilstand én gang for alle. Det
er nok så meget noget, vi skal sætte
spørgsmålstegn ved, kritisere og tale
om løbende.” Tryghed er en tilstand i
konstant forandring, fordi forholdene
for tryghed ændrer sig hele tiden. Det,
som i dag giver mig følelsen af frihed
og anerkendelse, er ikke det samme
som for 20 år siden.

Negativ og positiv tryghed
Der er mennesker, som føler sig udsat
for farer, og som mener, at tryghed er
at undgå det, som truer dem. F.eks.
den, som er bange for at blive overfaldet om aftenen og bliver hjemme for
at undgå risikoen. Eller den, som er
bange for indbrud i hjemmet og derfor
installerer ekstra lås og tyverialarm.
Den negative tryghed er at undgå det,
som gør mig utryg, men det fører til
kontrol og sikkerhed, ikke til større
frihed og kærlighed.

sted i Bibelen står der: ”Den der bliver
kristen, bliver et nyt menneske. Det
gamle er forbi, og noget nyt er blevet
til” (2. brev til menigheden i Korinth
5,17).

Der er også mennesker, som tør tage
chancer og sige deres mening og viser
handlekraft og vilje til at løse problemer. Det er kendetegn ved de mennesker, som føler sig trygge på den positive måde. En forudsætning for den
positive tryghed er oplevelsen af frihed og selvtillid og andres tillid.

Trygheden ligger i forandringen
Og hvad er nu det? Min kone har igen
flyttet den lille sofa. Hvor skal jeg så
sidde? Men inden jeg bliver rigtig vred
over forandringen, tænker jeg efter.
Hun gør det, fordi hun elsker sit hjem
og ønsker det bedste for mig. Og hendes forklaring på forandringen gør
mig glad og tryg.

Jesus skaber forandring og tryghed
Mennesker skal arbejde på at skabe
tryghed i sit eget og i andres liv. Men
det er svært. Derfor behøver vi hjælp.
Den største hjælp kommer fra Jesus.
Han siger ”Kom, alle I, der arbejder
hårdt og er tynget af bekymringer. I
kan hvile ud hos mig. Så får I ro i sjælen.” (Mattæus 11,28-29). Et andet

I kirkens fællesskab kan du finde
hjælp til at tage imod den hjælp, som
Jesus tilbyder. Han kan skabe den
forandring i dit liv, som bliver til en
positiv tryghed. Din bekymring forandres til ro i sjælen, og dine gamle nederlag forvandles til en ny chance.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst
Områdeløfts Julearrangement
Vi mødtes i Æblehaven ved Telemarksgade, hvor Områdeløfts juletræ var sat op. Her var der varm kaffe, te og
kakao. Vi samledes ca. 30 mennesker, heraf 7 unge.
Juletræet blev tændt, og så sang vi en sang og en salme, som Jesper Mølgaard havde trykt på et sangblad:
”Højt fra træets grønne Top” og ”Dejlig er Jorden”, Jan
Kaas sang for.
To af de unge ”rappede” et par stykker for os gennem
en højttaler sat oven på en bil, og da den sidste var færdig, blev det annonceret, at nu skulle vi gå i fakkeltog til
Købnerkirken. Der blev tændt ”fakler”, som viste sig at
være fakkel-stearinlys, så det var svært at holde lys i
dem.
Samtidig med juletræstændingen, var der andre i gang
på Skotlands Plads, hvor der blev sat blomsterløg i beboerhaven.
Herefter var der kakao, te og kaffe i Købnerkirken. Der
var pandekager bagt af Jesper samt æbleskiver.
Juleklip og fremstilling af juledekorationer var der materialer til, så der var nogle, der aldrig havde prøvet det
før, der producerede de fineste dekorationer, og så kom
vores Gospelkor og sang for os, det var skønt.
Frank

2 x julekoncert
- og to gange fuld kirke på én og samme dag! Det kan
man kun blive taknemmelig over og i godt humør af.
Om eftermiddagen havde vi glæden at lytte til alle 3
gospelkor, men denne koncert var primært børnenes,
så Amager Gospelkor havde kun en lille rolle ved denne, men det fælles islæt gjorde det ekstra festligt, og
børnene er meget glade og stolte over at få lov at synge
sammen med ”det store kor”.
Om aftenen havde Amager Gospelkor ”hele scenen” for
sig selv, og det klarede de selvfølgelig i fin stil som altid,
og her var kirken rigtig fuld, så ikke en plads var ledig.
En fantastisk dag i Købnerkirken, og julestemningen var
dermed på plads.
Nogle dage forinden havde vi den store glæde at lytte til
Louise Hjorth Hansen på blokfløjte. (Se forrige nummer
af bladet). Desværre havde ikke så mange følt sig fristet
til at komme til denne koncert, hvilket var meget synd,
for alle, der var til stede denne aften, fik sig en fantastisk oplevelse og blev pludselig meget klogere på,
hvad og hvor mange ting, en blokfløjte kan være - og er!
Vi håber at få lov at opleve Louise igen inden alt for
længe, og så finder forhåbentlig mange flere vej til kirken denne gang. Hermed en varm anbefaling!
Annette

Skærtorsdag i Købnerkirken
Torsdag den 28. marts kl. 18.00 indbyder Købnerkirken til nadver og god mad! Vi begynder i kirkesalen med en 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 med god mad og
vin mv. 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.

Runde dage:
Fødselsdage:
70 år: Kaj Hansen, 2. marts
50 år: Flemming Petersen, 15. marts
60 år: Marianne Jensen, 28. marts

Hjertelig
Tillykke!

Aftenen slutter med film. Vi skal se en nyere, fransk film, der fortæller den
sandfærdige historie om syv franske munke i et kloster i Algeriet. I 1996 blev
deres tro sat på prøve: Hvordan skal de som kristne reagere, når de bliver
tvunget til at tage stilling i konflikten mellem de voldelige oprører og det korrupte og undertrykkende regime? Det er en fortælling om kristne, der tvinges
til at vælge mellem at følge Guds kald ved at blive i et ugæstfrit samfund eller
at rejse hjem til trygheden og sikkerheden.

Giv en hånd med

Fastelavn

Vi skifter pærerne i kirkesalen og har
brug for din hjælp!

Kom til fastelavnsfest i Købnerkirken søndag den 10. februar kl. 10.30! Festen begynder med gudstjeneste mest for børn: Vi skal høre om en lille mand,
der hedder Zakæus, og som gerne vil være større og mere populær. Måske vil
han klæde sig ud som en stor mand, alle kan lide?

Lørdag den 2. februar mødes de morgenfriske til kaffe og morgenbrød kl.
9.00.
9.00 Derefter går vi i gang med udskiftningen af de gamle, energiforbrugende
glødepærer til de meget energibesparende LED pærer. Udskiftningen sker for
at få bedre lys i kirken og for at spare
på energien. Det forventes, at de nye
pærer vil holde meget længere end de
nuværende, der har vist sig at gå i stykker meget hurtigt.

Vi skal synge flere af de sange, som børnene lærer i Købnerkirkens børnekor,
"Gospel Generation KIDS". Bagefter går vi ud i Lindehaven til tøndeslagning,
og inden vi begynder at fryse for meget, går vi ind igen til fastelavnsboller og
kakao mv.
Kom som du er eller som en helt
anden. Klæd dig ud eller lad være! Til fastelavn må du se ud,
som du vil. Glæd dig! Tag familie
og venner med!
Festen arrangeres i samarbejde
med gårdlauget ”Lindehaven”.

Selvom du ikke kan kravle på en høj
stige, er der også en opgave til dig.
F.eks. skal alle de 64 glaskupler vaskes
og tørres, efter de er taget ned – kom
og giv en hånd med.

Onsdagstræf
Velsignelse af homoseksuelle
Samtalen om dette vigtige emne fortsætter nu i Købnerkirken. Første del af
samtalen fandt sted i efteråret 2012, hvor vi havde en god samtale på baggrund af et skriftligt oplæg fra menighedsrådet. Oplægget kan du finde på
Købnerkirkens hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
Søndag 10. marts kl. 12.0012.00-14.00 vil vi igen tale om, hvordan kirken skal forholde sig til homoseksuelle par, der ønsker en kirkelig velsignelse af deres
forhold. Der vil blive forskellige, mundtlige oplæg ud fra forskellige holdninger.
I den efterfølgende samtale vil du også kunne sige din mening. Uanset hvilken
holdning du har til spørgsmålet, eller til andre emner, så er der plads til dig i
Købnerkirkens fællesskab, for Købnerkirken er en fri kirke for alle.
Formålet med samtalen den 10. marts er, at vi alle bliver klogere – dels omkring selve emnet, og dels at vi kommer til at kende mere til hinandens holdninger. Formålet er ikke at træffe en beslutning. I en baptistkirke stoler vi på,
at en samtale i det kristne fællesskab i sig selv er så værdifuld, at den kan
hjælpe os videre i en sund udvikling.
Kærlig hilsen menighedsrådet

Onsdag den 20. februar kl. 12.00 kan
vi glæde os til at komme med Kirsten
Dinesen en tur til Kreta! Kirsten vil nemlig denne dag komme og fortælle om sit
job som handicaphjælper på rejser hertil hvert år.
Tirsdag den 19. marts afholdes det årlige fælles seniortræf i Kristuskirken.
Hold øje med yderligere info i kirken.

Vi mindes:

Ruth Petersen, som døde den 26. december 2012. Ruth var medlem af
Købnerkirken i 55 år og blev 91 år.

Kirketider
FEBRUAR

MARTS

Søndag den 3.
16.00 Gospelgudstjeneste v/Amager Gospelkor og Jan Kornholt
Mandag den 4.
19.00 ”Hit the Road” - mødes hos Grete
Simonsen hver gang
Tirsdag den 5.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 7.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan
Kaas, Engløkken 43, 2791 Dragør

Søndag den 3.
10.30 Gudstjeneste v/Jan Kaas
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Mandag den 4.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 5.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 7.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT

Søndag den 10.
10.30 Fastelavnsgudstjeneste v/Jan
Kornholt
11.15 Tøndeslagning sammen med
”Lindehaven”. Se omtale
Tirsdag den 12.
Vinterferie - ingen korøvelse!
Onsdag den 13.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14.
Vinterferie - ingen korøvelse
Søndag den 17.
10.30 Dogmegudstjeneste v/Jan
Kornholt
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Mandag den 18.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 19.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 20.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
Torsdag den 21.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
Søndag den 24.
10.30 Nadvergudstjeneste: ”Kunsten at
leve - om venskab” v/Jan Kornholt
Tirsdag den 26.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 27.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 28.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT

Søndag den 10.
10.30 Cafégudstjeneste: ”Kunsten at
leve - om forskellighed” v/Jan Kornholt
12.00 Samtale om ”velsignelse af homoseksuelle”. Se omtale
Tirsdag den 12.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 13.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
Søndag den 17.
10.30 Fælles gudstjeneste med IBA
(International Baptistkirke på Amager)
v/Gilbert Rukundo og Jan Kornholt.
Indsamling til IBA
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Mandag den 18.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 19.
12.00 Fælles seniortræf i Kristuskirken.
Nærmere info i kirken.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 20.
19.00 Købnerkirkens Øllaug - i kirken
Torsdag den 21.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT

Adresser
Købnerkirken
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
Menighedsrådet:
Formand: Jesper Mølgaard:
Tlf. 4542 0936
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Kirsten D. Dinesen: Tlf. 2570 6883
Maj-Britt Rasmussen: Tlf. 4073 9703
Silas Anhøj Soelberg: Tlf. 2194 4409
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 31. marts 2013. Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 21. marts 2013.

Søndag den 24. - Palmesøndag
10.30 Gudstjeneste v/Trine Nymann
Torsdag den 28. - Skærtorsdag
18.00 Fællesspisning og nadverfejring
Se omtale

Søndag den 31. - Påskedag
10.30 Påskegudstjeneste med nadver
v/Jan Kornholt
OBS: Jan Kornholt holder ferie fra 18. - Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
27. marts 2013

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
Email: mail@annettelund.dk
Bidrag til bladet modtages med
tak på bankkonto nr. 2191
0713582328 mrk. ”blad”.

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

