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Hvis Gud er så god...
Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvis Gud er god og almægtig, hvorfor griber han så ikke ind og stopper meningsløse
ulykker og ondskab? Spørgsmålet om det ondes problem er
blevet diskuteret lige så længe, der har været mennesker med
tro på Gud. Og vi spørger stadig.
”Religion er ren narresut”
Når vi møder den meningsløse ondskab, så er det naturligt
enten at anklage Gud eller helt benægte hans eksistens. DR
journalisten Adam Holm gør begge dele i en kronik i Politiken
12. maj 2013. Efter en tragisk trafikulykke skriver Adam Holm
om, at troen ikke hører hjemme i et civiliseret samfund:
”Jørgen er død. Han blev 16 år. På en isglat vej mistede han
herredømmet over sin knallert og skred ind under en modkørende bil. Jørgens voldsomme afsked med de levendes rækker
har forstærket min intense modvilje mod religion. Hvordan kan
en gud, der kaldes god og mild, tillade en sådan eklatant uretfærdighed? Det er meningsløst. Og der er ikke noget svar fra
de højere luftlag. Præster kan ikke med Bibelen i hånden forklare, hvorfor Jørgens liv skulle slutte nu. Gud er enten impotent eller ondsindet. Er dét en gud, der er værd at dyrke? Religion er ganske enkelt ren narresut.”
Er Gud svag eller ond?
Jeg har selv mødt den meningsløse ondskab, og jeg ved, at det
netop ingen mening giver, at uskyldige rammes af lidelse og
tidlig død. Derfor råber vi af Gud og kræver svar. Den græske
filosof Epikur (341-270 f. kr.) var den første til at formulere
spørgsmålet:
”Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke, eller han kan,
men vil ikke, eller han hverken vil eller kan, eller han både vil
og kan. Hvis han vil, men ikke kan, er han svag. Hvis han kan,
men ikke vil, er han ond. Hvis han hverken kan eller vil, er han
både svag og ond. Hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste, der sømmer sig for Gud, hvor kommer det onde da fra, og
hvorfor afskaffer han det så ikke?”
Spørgsmålet er svaret!
Der findes ikke noget fornuftigt svar på det ondes problem.
Alle mulige og umulige svar er afprøvet. Jeg tror, at Gud både
kan og vil bekæmpe det onde, men jeg forstår bare ikke, hvorfor ikke Gud tydeligere viser sin magt og vilje. Bibelens budskab indrømmer blankt, at der ikke findes et klart og entydigt
svar. Men Bibelen fortæller, at Gud kæmper mod det onde.
Det onde kommer ikke fra Gud. Bibelen giver plads til vores
forundring og protest imod lidelsen. Det giver derfor god mening at beklage sig til Gud over den meningsløse ondskab, for

spørgsmålet er svaret! Når vi fortvivlet efterlyser et svar på
det ondes problem, så bekender vi samtidig, at vi selv
kæmper på kærlighedens og det godes side – ligesom Gud
selv – og så er vi tæt på selve meningen med livet!
Jesus er svaret!
Det store slag mellem Gud og det onde var, da Jesus blev
slået ihjel og senere opstod. Her afslørede Gud sin sande
natur – kærligheden. Jesus – Guds søn – viser os, at Gud
er i verden for at dele vores spørgsmål og lidelser. Det store
mysterium i det kristne budskab er, at den almægtige Gud
vælger at gøre sig magtesløs og prisgivet de samme vilkår
og ondskab som sine skabninger. Jamen kunne Gud ikke
bare… spørger vi forundret. Jo, Gud kunne helt sikkert alt
muligt, men valgte kærligheden som sit redskab til at redde
os. Ved at ofre sig for os – ved at gå i døden for alle sine
venner viste Jesus, hvad det er, livet handler om:
At elske!
Guds kærlighed har ikke afskaffet død og ondskab – endnu. Men da Jesus døde og opstod, vandt Guds kærlighed
en afgørende sejr, som betyder, at ingen meningsløs ondskab eller nogen død kan true kærligheden mellem Gud og
mig og kærligheden mellem mennesker.
Tro er ikke at kunne forklare alting, men det er at have en
uforklarlig tillid til Gud, og det har jeg, selv når livet gør
ondt!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Lidt af hvert...
Fornyelse af kirkesalen
Ved menighedsmødet i januar 2013 blev det vedtaget at
begynde en fornyelse af kirkesalen. Fornyelsen skal både
række ud mod fremtiden samt give nogle konkrete fornyelser her og nu. Ved menighedsmødet i maj 2013 afslutter
vi første etape af disse fornyelser.
Formålet med fornyelsen er at gøre kirkesalen mere fleksibel, åben og lys. For at tage det sidste først, så er alle pærerne nemlig skiftet til såkaldte LED pærer, der - udover at
bruge meget mindre energi - giver mere og bedre lys. Iflg.
planen har vi åbnet platformen ved at gøre prædike– og
talerstol mobile, så de kan bruges forskellige steder i salen. Den nye platform giver et åbent indtryk og er til stor
gavn for de forskellige kor, der synger i Købnerkirken.
Udover åbningen af platformen er der endvidere kommet
nyt gulvtæppe på hele området - ca. 50 m2. Tæppet er
blåt med et gyldent mønster, der kan lede tankerne hen
på en stjernehimmel. Alle kanter på platformen er forsynet
med messinglister, der forhindrer slid.
Der er indkøbt 150 stole som erstatning for bænkene.
Stolene er også et element i at gøre kirkerummet mere
fleksibelt samt at give mulighed for, at vi bedre kan se og
høre hinanden under gudstjenesterne. For at afprøve de
nye stole vil der i den kommende tid blive arbejdet med
forskellige opsætninger af stole og borde i kirkesalen.
Som aftalt arbejdes der nu med at ombygge bænkene til
cafémøbler, så de kan genanvendes i Købnerkirkens kommende café. (Se billedeksempel her på siden).

Kom og giv en hånd med!
Efter sommerferien mødes vi igen for at udføre noget
praktisk arbejde i fællesskab i Købnerkirken. Denne gang
er der sat en hel arbejdsuge af, nemlig uge 35, hvilket vil
sige fra den 26. til den 30. august.
Der er rigtig mange ting, der trænger til en kærlig hånd og
noget knofedt i Købnerkirken. Du kan måske ikke tage en
hel uge ud af sommerens program, men så giv en dag
eller nogle timer! Der vil være nogen i kirken hele ugen, så
kom forbi og giv dit besyv med.
Hver dag kl. 12 spiser vi frokost sammen
og nyder vores bedrifter. Vil du vide mere,
så kontakt Jesper Mølgaard på telefon
4911 1655.

Billeder: Øverst: Kirkebænke skåret over med bord i midten som cafémøbel. Herover: Coro Gospel Blessing synger
ved gudstjenesten og indvier det nye tæppe.

Besøg fra Spanien
I dagene den 1.-5. maj besøgte Coro Gospel Blessing Købnerkirken og Amager Gospelkor, og der var stor gensynsglæde blandt sangerne i de to kor, som stiftede bekendtskab med hinanden, da Amager Gospelkor i 2010 besøgte Coro Gospel Blessing i Madrid.
Der havde været travlhed i Amager Gospelkor med planlægning af dagene, og det var lykkedes Hans Henrik Høgsberg, som er korets manager, i samarbejde med en lille
gruppe flittige hænder i koret, at lave et travlt og meget
spændende program for de spanske venner.

Søndag bød på dejlige musikalske oplevelser for alle os
andre, idet det spanske kor samt solisterne fra Amager
Gospelkor medvirkede ved formiddagens gudstjeneste, og
Amager Gospelkor jubler!
om aftenen kl. 19 var der fælles koncert med de to kor.
En helt forrygende sæson for Amager Gospelkor er ved at Omkring 80 mennesker havde fundet vej til Købnerkirken
nå sin afslutning. Mere end 25 nye medlemmer blev det til denne aften for at lytte - heriblandt en del, som havde
i forårssæsonen 2013, hvilket betyder, at medlemstallet åbnet deres hjem for indkvartering af det spanske kor.
er omkring 135. Højdepunkter i foråret var Tivoli Gospelfestival i april og besøg af gospelkoret ”Blessing” fra Madrid i Tak for nogle gode oplevelser og ikke mindst TAK til alle I
begyndelsen af maj. Læs mere på næste side om kom- flinke værtsfolk for at tage så godt imod vores spanske
gæster og have jeres private hjem åben i døgndrift!
mende koncerter/aktiviteter for koret.

Sommerudflugt

Runde dage:

Endnu engang er det lykkedes
kvindenetværket at samle penge
nok sammen til en sommerudflugt.
Denne finder sted onsdag den 12.
juni 2013.

Fødselsdage:

Turen går igen i år til Gretes dejlige
sommerhus, som ligger i Grevinge
Lammefjord, Engvænget 4-6. Det
er handicapvenligt, og der er god plads. Vi håber på godt vejr, men ellers hygger vi os inden døre. Prisen for turen er 250 kr., der betales undervejs.

70 år: Anders Grøndahl, 1. august
65 år: Birthe Groth, 15. august

90 år: Inge Lørum, 8. juni
50 år: Jacob Anhøj, 15. august
90 år: Else Olsen, 27. august

Dåbsdage:

Hjertelig
Tillykke!

Vi samles i krypten kl. 9.30 til morgensang, og kl. 10 stiger vi på bussen for at
køre ud i det grønne landskab. Vi forventer at være tilbage ved Købnerkirken
kl. 17. Tilmelding er nødvendig, og sidste frist er torsdag den 6. juni. Tilmeld
dig til Grete Simonsen, 2339 0843, e-mail: gretesimonsen@hotmail.dk eller
Hanne Krog, 2991 4470 eller på den fremlagte liste i kirken.

Amager Gospelkor
Søndag den 2. juni indbyder Amager
Gospelkor til sommerkoncert i Købnerkirken kl. 19.00.
19.00 Koret vil synge et stort
udsnit af sit repertoire under ledelse af
dirigent Nina Luna og pianist Niels Engell. Billetter til koncerten kan købes i
forsalg til kun 75 kr. Køb dem tirsdag
aften kl. 19.00-21.30 ved korets øvelser eller ved gudstjenesterne søndag
formiddag. Resterende billetter sælges
ved indgangen. Børn under seks år har
gratis adgang. Der sælges vand, kaffe
og te før, under og efter koncerten.

Fremtidens kirke
Søndag 16. juni kl. 10.3010.30-13.30 inviteres du til en kombination af gudstjeneste, foredrag og inspiration. Jan
Kornholt vil dele resultatet af sine
undersøgelser af kirker, der vokser.
I efteråret 2012 besøgte Jan under
sin studieorlov 17 kirker og missionsprojekter i Sverige, Danmark og
England.

Kom og hør om nutidens udfordringer til den gamle kirke. Og hør de fantastiske beretninger om gamle og små kirker, der vokser, fordi de har valgt at
møde nutidens udfordringer på nye og spændende måder. Nutidens menneLørdag den 8. juni kl. 13.00 optræder sker finder sig ikke tilrette i den gamle kirkes kultur og aktiviteter, så for at
Amager Gospelkor til en udendørs konblive fremtidens kirke må kirken i dag forny sig. Hvordan gør vi det? Det er
cert på markedspladsen på Nytorv/ spørgsmålet, du kan få nogle svar på denne søndag i Købnerkirken.
Gammeltorv i hjertet af København i
forbindelse med GospelAid.

Salmedigter Arne Andreasen i Købnerkirken
Endelig deltager koret ved sommer- Søndag den 1. september kl. 16.00 får
festen på Skotlands Plads lørdag 15. Købnerkirken besøg af en erfaren kompojuni kl. 13.00 og igen kl. 14.00.
nist, musiker og salmedigter. Det er tidligere højskolelærer Arne Andreasen fra
Efterårssæsonen begynHaslev, som har udgivet både bøger og
der tirsdag den 27. auCD’er med nutidige salmer og sange.
gust med INTRO møde kl.
18.15 og øvelse kl.
Ved gudstjenesten vil vi både synge og
19.00.
lytte til en del af Arne Andreasens sange
og høre om, hvad der ligger bag dem.
Nogle af sangene er allerede kendt af
Sommerfest
Lørdag den 15. juni kl. 12.0012.00-17.00 Købnerkirkens fællesskab, da vi jævnligt
afholdes der stor sommerfest på Skot- synger flere af Arne Andreasens sange
lands Plads. Eftermiddagen byder på ved gudstjenesterne.
masser af aktiviteter med loppemarked, workshop, gospelsang og me- Arne Andreasen komponerer iørefaldende melodier og skriver enkle og stærget andet. Købnerkirken er blevet op- ke sangtekster om livet med Gud i dag. Og de gode sange bliver ledsaget af
fordret til at stå for en café varme og humoristiske kommentarer. Gudstjenesten ledes af Jan Kornholt.
med kaffe og pandekager
m.m. Kontakt Jesper Møl- Selv om dette er en ekstraordinær anledning med høj kvalitet, så er det som
gaard, 4911 1655, hvis du sædvanlig gratis at deltage. Men som sædvanlig vil der blive indsamlet en
vil give en hjælpende hånd frivillig gave til Købnerkirkens arbejde, og så er der selvfølgelig også kaffe.
Læs mere om Arne Andreasen og hans musik på www.poetfabrikken.dk
denne dag.

Kirketider
JUNI

JULI - fortsat

Søndag den 2.
19.00 Gospelkorets sommerkoncert
Se omtale
Tirsdag den 4.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 6.
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan Kaas,
Engløkken 43, 2791 Dragør
Lørdag den 8.
13.00 Amager Gospelkor - udendørs koncert på Gammel Torv i København

Søndag den 21. - Lørdag den 27.
Sommerstævne på Lindenborg Efterskole.
Se nærmere information i kirkens forhal

Søndag den 9.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt ”Kunsten at leve”
12.00 Den udadvendte gruppe
Tirsdag den 11.
19.00 Gospelkorets sommerafslutning
Onsdag den 12.
9.30 Sommerudflugt. Se omtale
Lørdag den 15.
12.00-17.00 Sommerfest på Skotlands
Plads. Se omtale

Søndag den 4.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt

Søndag den 16.
10.30 - 13.30 Gudstjeneste og foredrag om
”Fremtidens kirke” v/Jan Kornholt.
Se omtale
Torsdag den 20.
18.30 Plantegruppe

Søndag den 25.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kornholt
Mandag den 26. - Fredag den 30.
Arbejdsuge. Se omtale
Tirsdag den 27.
17.30 Den udadvendte gruppe
18.15 INTRO-møde Amager Gospelkor
19.00 Gospelkor
Torsdag den 29.
16.00 Børnekor - KIDS
17.00 Ungdomskor - NEXT

Søndag den 23.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas
Tirsdag den 25.
19.00 Menighedsrådsmøde

Søndag den 28.
10.30 Fællesgudstjeneste i Købnerkirken
Jan Kornholt. Dagens gave: Forældreløse
børn i Burundi og Rwanda

AUGUST
Søndag den 11.
10.30 Gudstjeneste. Jesper Mølgaard
Søndag den 18.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Dagens gave: Nødhjælp
Onsdag den 21.
19.00 Menighedsrådsmøde

SEPTEMBER

Søndag den 30.
10.30 Dogmegudstjeneste med nadver.
Søndag den 1.
Jan Kornholt m.fl. Dagens gave: Købner16.00 Musikgudstjeneste. Arne Andreasen
kirkens fornyelse
og Jan Kornholt. Se omtale
Mandag den 2.
19.00 ”Hit the Road”
Tirsdag den 3.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 4.
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan Kaas, Torsdag den 5.
16.00 Børnekor: KIDS
Engløkken 43, 2791 Dragør
17.00 Ungdomskor: NEXT
19.00 Købnerkirkens Øllaug hos Jan Kaas,
Søndag den 7.
10.30 Fællesgudstjeneste i Lyngby Baptist- Engløkken 43, 2791 Dragør
kirke, Odinsvej 1, 2800 Lyngby
Søndag den 8.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas
Søndag den 14.
10.30 Fællesgudstjeneste i Kristuskirken, Tirsdag den 10.
19.00 Gospelkor
Baggesensgade 9, 2200 København N
Onsdag den 11.
12.00 Bibel og bøn
Søndag den 21.
10.30 Fællesgudstjeneste i Korskirken, 19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12.
Herlev Hovedgade 42, 2730 Herlev
16.00 Børnekor: KIDS
OBS: Jan Kornholt holder sommerferie fra 17.00 Ungdomskor: NEXT
18.30 Plantegruppe
den 1. - 20. juli 2013 begge dage inkl.

JULI

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 15. september 2013.
Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 5. september 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

