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Du er elsket!
Jeg stod tidligt op, for jeg vidste, det
ville blive en lang og svær arbejdsdag. Jeg skulle den dag forberede
tale til Matthias’ bisættelse. Matthias
på 20 år havde hængt sig. Hvordan
er det muligt at finde ord i sådan en
situation? Sådan er mit arbejde ind
imellem det umuliges kunst. Jeg vidste, det ville blive en hård dag. Men
da jeg satte mig ved min computer
med en kande kaffe, så jeg en lille
seddel ligge på tastaturet. På sedlen
stod der: ”Du er elsket”.
Livets mening
Det var ikke en seddel, jeg havde lavet, og den havde ikke været der aftenen i forvejen. Så det måtte være
en seddel, min kone havde lagt til
mig, inden hun var gået på arbejde.
”Du er elsket”. Det budskab forvandlede min dag. Ved dagens begyndelse blev jeg mindet om, at sådan er
livet: Det giver mening, når jeg oplever, jeg er elsket. Livets mening er
kærlighed. Det er derfor, det gør ondt
at miste. Det gør forfærdeligt ondt,
når den, jeg elsker, dør, men det,
som gør ondt, har intet med ondskab
at gøre - det handler tværtimod om
kærlighed.
Kærlighedens risiko
Og så vidste jeg, hvad jeg skulle sige
til Matthias’ bisættelse: Det gør ondt,
og vi græder, fordi Matthias var elsket - af os. Livets mening er kærlighed, og samtidig er kærligheden det
risikable ved livet. For den dag, min
kone forlader mig, enten fordi hun
ikke gider mig mere, eller fordi hun
dør før mig, så vil min verden bryde
sammen. Og det skyldes ikke ondskab, men udelukkende kærlighed.

For når kanalerne for kærlighed i Jesus elsker
vores liv forsvinder, så lider vi.
Det bliver rigtig tydeligt, hvad livet
og kærligheden handler om, når vi
Du er elsket!
hører om Jesus. Han siger: ”Der finDet tog kun to timer at forberede des ingen større kærlighed end den
talen. Og jeg tog sedlen med til bi- at sætte livet til for sine venner”. Og
sættelsen og lagde den på kisten. som han sagde, sådan gjorde han:
”Du er elsket Matthias, det er derfor, Han døde i stedet for sine venner.
vi græder”. Og jeg opfordrede de Og det er dig, han kalder for sin ven.
efterladte til at blive ved at turde Jesus siger: ”Du er elsket”. Hvis du
elske og at løbe risikoen for at mi- svarer positivt på hans kærlighedsste, for meningen med livet er kær- erklæring og tager imod Guds kærlighed.
lighed, så står du midt i meningen
med livet. Da har du så meget i
Gud er kærlighed
overskud, at du også kan sige det
I Bibelen står der: ”Kære venner, lad videre til andre: ”Du er elsket!”
os elske hinanden, for kærligheden
kommer fra Gud. Gud er kærlighed”,
Kærlig hilsen
og ”Kærligheden består ikke i, at vi
Jan Kornholt
har elsket Gud, men i at han har elsket os. Han sendte sin søn og lod
ham dø, for at vi kan få tilgivet vores
synder. Kære venner, når Gud elskede os så højt, så har vi også pligt til
at elske hinanden. Gud er kærlighed, og den, der lever i kærligheden,
er i Gud, ligesom Gud er i ham”.
(Uddrag fra Johannes Første Brev
4,7-16)

Siden sidst
Så blev hegnet væltet!
På en dag, hvor meteorologerne havde lovet snestorm,
kom der op mod 200 mennesker til åbningen af den
nyrenoverede Skotlands Plads. Datoen var 19. marts
2013, og de fremmødte kunne, før hegnet bogstaveligt
talt blev væltet, lytte til en åbningstale, hvor Jesper Mølgaard opfordrede alle til at bruge pladsen på mange
nye måder i fremtiden.
Herefter gik alle i samlet flok til ”angreb” på det hegn,
der i så mange måneder har lukket pladsen. Til tonerne
af en enkelt skotte og hans sækkepibe faldt hegnet, og
der var nu skabt adgang til pladsens nye faciliteter.
Ungeambassadørerne og menighedsrådet i Købnerkirken stod for at grille pølser på pladsens tre permanente
grillsteder, mens plantegruppen ”De Grønne Skotlændere” fortalte de mange interesserede om deres arbejde med at passe en del af pladsens blomster. Pladsens
nye fodboldspil og bordtennis blev også taget i brug
sammen med fodboldbanen, hvor en festlig street soccer turnering blev afholdt.
Efter halvanden times aktiviteter på pladsen, hvor man
også kunne lave popcorn og varme marshmallows over
åben ild, blev alle deltagerne inviteret til workshop om
fremtidige aktiviteter på Skotlands Plads. Workshoppen
blev afholdt i lokalerne under Købnerkirken, og der var
stor glæde over, at pladsen endelig var åbnet. Der fremkom mange spændende forslag om kommende aktiviteter blandt andet opsætning af fuglekasser, etablering
af en petanqueklub, afholdelse af loppemarkeder og
flere blomster.
De første arrangementer på pladsen bliver den årlige
affaldsindsamlingsdag søndag d. 21. april og sommerfest på Skotlands Plads for hele Sundholmskvarteret
lørdag d. 15. juni. Vil du være med til at planlægge noget af alt dette, så kontakt Jesper Mølgaard.

Fastelavn
Igen i år samarbejdede Købnerkirken og Lindehaven
om Fastelavnsarrangementet. Vi begyndte med en hyggelig børnegudstjeneste, hvor Jan Kornholt fortalte om
Zakæus, vi sang nogle af de gode sange, som børnekoret synger, og de tilstedeværende børn fra koret var
oppe og synge for.

Efter gudstjenesten fortsatte festen ude i gården, hvor der
var tøndeslagning for store og små. Og da tønderne endelig
var slået ned, og kattekonger og –dronninger fundet, var der
kakao og dejlige boller inde i varmen til de ca. 80 glade
mennesker, inkl. masser af skønne børn i opfindsomme udklædninger, der alle havde fået sig en festlig formiddag.

Coro Gospel Blessing i Købnerkirken
I efteråret 2010 var Amager
Gospelkor på turné til Madrid.
Værterne var det lokale gospelkor ”Coro Gospel Blessing”. Nu
har vi den omvendte situation:
Den første uge i maj er Amager
Gospelkor og Købnerkirken
værter for koret ved besøget i
Danmark.

Runde dage:
Fødselsdage:
70 år: Frank Jørgensen, 1. april
75 år: Ingeborg Hansen, 22. april
80 år: Grete Simonsen, 4. maj

Dåbsdage:
50 år: Bent-Ole Berntsen, 14. april

Højdepunkterne bliver søndag
den 5. maj, hvor der er hele to arrangementer i Købnerkirken: Først gudstjenesten kl. 10.30, hvor Coro Gospel Blessing medvirker sammen med Amager
Gospelkors solister. Dagen og besøget slutter med en stor koncert i Købnerkirken kl. 19.00, hvor både Amager Gospelkor og Coro Gospel Blessing medvirker.

Hjertelig
Tillykke!

Entré til koncerten er kun 50 kr., og overskuddet fra koncerten vil gå til hjælp
til det spanske kors udgifter i forbindelse med besøget i Danmark.

Velkommen til...
Albert Robert Holme Kristensen, som
kom til verden den 26.03.2013. Albert
er en stor, sund og dejlig dreng på
4.250 gram og 56 cm.
Tillykke til mor Julie.

Købnerkirken inviterer, og du er værten
Søndag d. 21. april er det vigtigt, at du er i kirke, for her kan du møde folk fra
kvarteret. Søndagens gudstjeneste er konverteret til praktisk arbejde og mødet mellem mennesker.
Kl. 9 har vi inviteret kvarteret til fælles morgenmad, og når vi er mætte, går
de, der kan, ud og gør Sundholmskvarteret klar til foråret ved at samle det
affald, der ligger på gader og stræder. Kan du ikke gå ud og samle affald, så
kom alligevel for at tale med de mennesker, der gæster Købnerkirken.
Kl. 12 samles vi igen i Købnerkirken for at præsentere dem, der har samlet
mest affald. Efter præsentationen af vinderne spiser vi varm suppe sammen.
Affaldsdagen arrangeres af Købnerkirken, Områdeløftet, Skotlands Plads
Netværket m.fl.

Sæt allerede nu kryds…
i kalenderen søndag den 2. juni kl.
19.00, hvor Amager Gospelkor slutter
endnu en fantastisk sæson
af med at invitere os alle til
sommerkoncert.

Vi mindes:

Grete Osbæck, som døde den 21.
marts 2013, 83 år gammel. Grete var
medlem af Købnerkirken i knap 70 år.

Onsdagstræf
Onsdag den 17. april kommer Ole
Engell og fortæller om ”Foreløbig 70
spændende år”. Ole kommer fra
Korskirken i Herlev, hvor han er et
meget aktivt menighedsmedlem.
Onsdag den 15. maj skal vi en tur til
Sortehavet med Annette Lund, som
vil fortælle og vise billeder fra sit seneste krydstogt Sortehavet rundt.

Bladet kvitterer med tak for følgende
bidrag:
200 kr.: A. Pusch
200 kr.: NN
300 kr.: Kirsten og Sven Toldam
I alt: 700 kr.

Kirketider
APRIL

MAJ

Tirsdag den 2.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 4.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
18.30 ”At leve er at rejse” Emne: Jesus
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan
Kaas, Engløkken 43, 2791 Dragør

Torsdag den 2.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan
Kaas, Engløkken 43, 2791 Dragør

Søndag den 7.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 9.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 10.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 11.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
18.30 Plantegruppe
18.30 ”At leve er at rejse” Emne: Bibelen
Søndag den 14.
10.30 Cafégudstjeneste - Kunsten at
leve, emne: ”Fremtiden” v/Jan Kornholt
Indsamling til Nye kirker i Nepal
12.00-14.00 Foredrag og samtale om
Fremtidens Kirke
Mandag den 15.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 16.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 17.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 18.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
18.30 ”At leve er at rejse” Emne: Troen
Søndag den 21.
9.00 Aktivitetsdag! Se omtale
15.00 Koncert i Tivoli med KIDS & NEXT
20.30 Koncert i Tivoli med Amager Gospelkor
Tirsdag den 23.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 24.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 25.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
18.30 ”At leve er at rejse” Emne: Kirken
Søndag den 28.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jesper
Mølgaard
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Tirsdag den 30.
19.00 Gospelkor

Søndag den 5.
10.30 Musikgudstjeneste. Jan Kornholt
Gospelkoret ”Coro Gospel Blessing” medvirker
19.00 Gospelkoncert med Amager Gospelkor og Coro Gospel Blessing
Mandag den 6.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 7.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 8.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9 - Kristi Himmelfartsdag
Ingen børne- og ungdomskor.
Søndag den 12.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kaas.
Indsamling til BWAid (nødhjælp)
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Tirsdag den 14.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
19.00 Købnerkirkens Øllaug - i kirken
Torsdag den 16.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
18.30 Plantegruppe
18.30 INTRO møde om Købnerkirken
Søndag den 19. - Pinsedag
10.30 Pinsegudstjeneste. Jan Kornholt
Efter gudstjenesten: ”Den udadvendte
gruppe”
Tirsdag den 21.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 22.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 23.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT
OBS: Jan Kornholt bortrejst til præstekursus den 21.21.-24. maj
Søndag den 26.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 28.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 30.
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. 4911 1655
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. 2339 0843
E-mail: gretesimonsen@hotmail.dk
Lokaleansvarlige:
Laila & René Hansen
Tlf. 3295 9525
E-mail: rene.sylvest@mail.dk
Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 26. maj 2013. Indlæg
modtages med tak! Deadline: Den
18. maj 2013.

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