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Basecamp
Basecamp i 5300 meters højde er stedet, hvor bjergbestigerne har base, når de bestiger verdens højeste bjerg,
Mount Everest. I Basecamp opholder bjergbestigeren sig i
tre-fire uger for at samle kræfter, vænne sig til højden og
forberede sig. Her opfyldes de nødvendige og grundlæggende behov for tryghed, næring, selvtillid, hvile, tillid og venskab med det formål at få ladet op for at kunne nå målet.
Jeg har aldrig været i nærheden af toppen på de højeste
bjerge. Men jeg har alligevel brug for en ”basecamp”. Jeg
behøver et sted, hvor jeg kan samle kræfter og få dækket
mine primære og nødvendige behov, med det formål at få
ladet op for at kunne nå mine mål.
Under opholdet i Basecamp på Mount Everest foretager
bjergbestigerne korte ture op til Camp 1, 2 og 3 længere
oppe ad bjerget. På den måde bliver bjergbestigeren fortrolig med bjerget og vænner sig til den iltfattige luft. Toppen
af Mount Everest ligger i 8848 meters højde. Over 8000
meters højde er der så lidt ilt, at det er livstruende at opholde sig der. Ingen overlever mere end ca. 24 timer i dødszonen, som den øverste del af bjerget kaldes. Camp 4 er den
højest beliggende lejr i 8000 meters højde og benyttes
udelukkende den dag, hvor bjergbestigeren skal helt til
toppen og tilbage igen.
Mit liv føles nogle gange som at bestige et bjerg. Op ad
bakke! Jeg har mål, jeg gerne vil nå, og ofte kræver det en
kraftanstrengelse og tilvænning. Det gælder i hverdagen,
når jeg har svært ved at sove, svært ved at komme op og
svært ved at tage mig sammen. Det gælder også, når jeg
kæmper for at få uddannelse og arbejde. At kæmpe med
sygdom er også som et bjerg af forhindringer, hvor der kan
være en ”dødszone”, hvor det synes umuligt at overleve. Og
det gælder mine relationer: Venskab, familie og parforhold
er ikke bare noget, der kommer dumpende og forbliver perfekt af sig selv. Det er også hårdt arbejde at vedligeholde
og styrke de personlige relationer.
Hvor er det fantastisk at nå sine mål, det er al besværet
værd. Men en forudsætning for, at du kan nå dine mål er,
at du har en ”basecamp”, et sted, hvor du finder kraft og
styrke til hverdagens udfordringer.

Min ”basecamp” er kirken, som er et fællesskab med
Jesus og med andre, som følger ham. Her får jeg både
læsset det af, som jeg ikke kan bære, og får fyldt på.
Jesus siger: ”Kom, alle I, der arbejder hårdt og er tynget
af bekymringer. I kan hvile ud hos mig. Tag min byrde på
jeres skuldre og lær af mig, for jeg er beskeden og tålmodig. Så får I ro i sjælen. Min byrde er god, og den er
let at bære.” (Mattæus Evangeliet 11,28-30)
Når man bestiger Mount Everest er det vigtigt ikke at
have for meget med i bagagen. Det samme gælder din
udfordrende hverdag. Du kan læsse det hele af hos Jesus. Han tilgiver og giver alle en ny begyndelse med nye
kræfter og nyt ’”rejseudstyr”. Og det foregår i
”basecamp” - i kirkens fællesskab, hvor Jesus er det
centrale. Her hjælper vi hinanden med at tage imod
hans kærlighed og vejledning med det formål at nå vore
mål – at vi må lykkes som mennesker!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Lidt af hvert...
Hverdagen er godt i gang efter en lang og dejlig sommerperiode, og vi kan glæde os over, at alle vores 3 gospelkor
har fået en forrygende start med mange nye medlemmer.
Selvfølgelig er nogle også stoppet eller holder pause, som
det ofte sker, men interessen er fortsat stor i alle aldre for
at synge gospel.
Selvom der har været sommerpause fra de forskellige aktiviteter i kirken, har der dog ikke været helt lukket og
slukket overalt. Som skrevet i sidste nummer var der planlagt arbejdsuge den sidste uge af august, og det forlyder
fra Jesper Mølgaard, at det var en aktiv og hyggelig uge,
hvor omkring 15 mennesker lagde vejen forbi og gav en
hånd med på den ene eller anden måde.
Forskellige praktiske ting blev repareret/ordnet, bl.a. blev
der etableret nyt pumpesystem under gulvniveau ved herretoilettet, så vi fremover er sikret mod ubehagelige overraskelser i form af oversvømmelser o.lign.
Herudover er der blevet ryddet op i hele underetagen, så
det er nemmere at komme til, når byggeriet går i gang.
Endelig er der lavet aftale om opbevaring af møblerne under byggeprocessen. Nu har vi nemlig langt om længe fået
byggetilladelse, og vi kan forhåbentlig snart begynde at se
en forandring!

Gospel workshop med Mark Taylor
I weekenden 21.-22. september vil der være musik fra
morgen til aften i Købnerkirken. Amager Gospelkor samarbejder med gospelkoret “Faith” fra Lyngby om dette arrangement. Mark Taylor er en af verdens førende gospelinstruktører og en formidabel sanger og pianist.

Købnerkirkens fællesskaber:
Som det fremgår af kalenderen er der flere smågrupper,
som mødes jævnligt ud over det øvrige program i kirken.
Her følger en oversigt over de forskellige grupper, så
man kan danne sig et indtryk af, hvad de indeholder,
ligesom man kan overveje at melde sig til en af dem:
Planter
Deltager i arbejdet med at få
noget til at gro på den ombyggede Skotlands Plads og foran
Købnerkirken.
Kontakt Lisbeth Mølgaard,
24 67 09 36
lisbethgm@hotmail.com
Bibel og Bøn
Vi læser og taler om søndagens
prædikentekst og beder sammen. Kontakt Grete Simonsen,
23 39 08 43
gretesimonsen@hotmail.dk
Købnerkirkens Øllaug
Gruppen samles omkring interessen for godt øl. Herudover danner et ”bibelstudie” grundlag for samtale om liv
og tro. Kontakt Jan Kaas, 25 57 80 60
kaasjan@gmail.com
At leve er at rejse
Kompaktkursus om kirken og det kristne liv. Kontakt
Jan Kornholt, 21 49 44 12, jan@kornholt.dk

Købnerkirkens Kvindenetværk
Indbyder til frokostmøder med spændende talere, indI 2012 var Gospelkoret Faith vært for et tilsvarende, me- samler tøj mv. til nødlidende og arrangerer bl.a. julemidget vellykket, arrangement med omkring 80 deltagere. I år dag og sommerudflugt.
er der over 110 tilmeldte sangere.
Kontakt Grete Simonsen, 23 39 08 43,
gretesimonsen@hotmail.dk
Weekenden afsluttes med koncert i Købnerkirken søndag
22. september kl. 16.00. Entre 75 kr. Billetter kan på Del dit liv
forhånd købes på www.billetto.dk Evt. resterende billetter Vi mødes for at lære af Jesus, hvordan vi deler liv med
vil blive solgt i døren.
mennesker uden for Købnerkirken. Vi beder for hinanden og støtter de ideer, vi brænder for. Kontakt Jesper
Mølgaard, 49 11 16 55, post1@mail.dk

”I Walk the Line”
Søndag 6. oktober kl. 19.00 er der igen god musik i Købnerkirken. ”I Walk the
Line” er en gudstjeneste om livets vilkår med musik af Johnny Cash.
Jan Fischer-Nielsen, Kurt Reinhardt Pedersen, Kaare Lassen og Jan Kornholt
– der til daglig synger sammen i Amager gospelkor - har sammensat et repertoire af de bedste og mest indholdsrige Johnny Cash sange. Sangene bliver
det primære indhold i et halvanden times program, der også rummer en kort
prædiken og nadver. Mellem sangene vil beretningen om Johnny Cash blive
fortalt i ord og billeder.
Johnny Cash (1932-2003) blev en af de
mest populære sangere i det 20. århundrede. Han blev kendt som ”the man in
black” med den dybe stemme, de enkle
sange og med vedkommende tekster.
Hans kristne tro havde betydning for ham
gennem hele livet og især i kriseperioder
med bl.a. skilsmisse, alkohol og stofmisbrug. De personlige kampe og troen på
Gud er de centrale emner i Johnny Cash’s
sange. Derfor vil en gudstjeneste med
hans musik være en stærk og vedkommende oplevelse for alle, der deltager.

Gudstjenestestab
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 indbydes alle, der har - eller som ønsker en opgave at løse ved Købnerkirkens gudstjenester, til møde om fremtidens
gudstjenester. Det ”gamle” Gudstjeneste- og Undervisningsudvalg” bliver i
efteråret erstattet af et nyt ”Gudstjenesteteam’” på fire medarbejdere, og alle
der har en opgave ved gudstjenesten, vil i fremtiden være en del af en
”gudstjenestestab”.
Den overordnede vision
er, at Købnerkirkens
gudstjenester "formidler
Guds nærvær i nutidige
former og derfor er attraktive for andre end os
selv." Vi er allerede godt
på vej, og nu skal flere
inddrages i flere opgaver
ved gudstjenesterne.

Runde dage:
Fødselsdage:

90 år: Betty Andersen, 15.09.
85 år: Anders Grøndahl, 14.10.
85 år: Gerda Tham, 10.12.

Dåbsdage:

40 år: Helle Henriksen, 07.10.
60 år: Alice Stolt, 29.11.
75 år: Betty Andersen, 11.12.

Hjertelig
Tillykke!

Vi byder velkommen til:
Elejnia Lillith Johansen
Lena Troelsen Aars
Nina Vang
Kenneth Kok
Liselotte Storgaard Madsen og
Hendrik Spendrup,

som alle har valgt at lade sig tilslutte
Købnerkirken.

Vi mindes…
Rita Jensen, som døde
den 31.05.2013. Rita
blev 78 år og var medlem
af Købnerkirken i 54 år.

Menighedsmøde

Vil du i fremtiden lave kirkekaffe, være nadvertjener eller dørtjener? Vil du
være gudstjenesteleder, forbeder eller hjælpe med at sætte stole frem? Uanset hvilken opgave, det måtte være, så vil vi tale om det på mødet den 10.
oktober og aftale, hvordan arbejdet tilrettelægges fremover.
Jan Kornholt

Onsdagstræf

Onsdag den 16. oktober kommer Hanne Grüner og fortæller om at blive sat til
side! Hanne er leder af Aglow København, et tværkirkeligt kvindearbejde, med
ca. 25 grupper i Danmark, men som er i ca. 170 lande i verden. Hanne er
sygeplejerske og har arbejdet på Sundbyvang, indtil svær sygdom satte hende
til side. Kom og hør om Guds indgriben i hendes liv.
I skrivende stund er novembers onsdagstræf ikke på plads. Hold derfor øje
med opslag i kirken. I november vil kvindenetværket også lave en lille julebod.

Søndag den 24. november afholdes
der menighedsmøde. På dette møde
skal der bl.a. vedtages budget for
2014 samt være valg til menighedsråd. Jesper Mølgaard er på valg denne
gang og kan ifølge reglerne genvælges, men alle er velkomne til at komme med forslag. Dog skal der være
indhentet accept fra pågældende person på forhånd.

Landskonference II...

bliver traditionen tro afholdt i Vejle, og
i år finder denne sted lørdag den 16.
november kl. 1010-16. Menighedens
repræsentanter vil deltage denne dag.

Kalender
SEPTEMBER

OKTOBER - fortsat

Søndag den 15.
10.30 Cafégudstjeneste: ”Kunsten at leve”
v/Jan Kornholt. Indsamling til KIDS & NEXT
Tirsdag den17.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 19.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
Lørdag den 21. - Søndag den 22.
Gospelworkshop i Købnerkirken

Onsdag den 23.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 24.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
18.30-20.00 At leve er at rejse I - JESUS
Søndag den 27.
10.30 ”Kunsten at leve” Cafégudstjeneste
med nadver. Jan Kornholt. Indsamling til
Købnerkirkens Nødhjælp
Tirsdag den 29.
17.30 ”Del dit liv”
19.00 Gospelkor
Torsdag den 31.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
18.30-20.00 At leve er at rejse II - Bibelen

Søndag den 22.
16.00 Koncert med workshopkoret og
Mark Taylor. Se omtale
Tirsdag den 24.
17.30 ”Del dit liv”
19.00 Gospelkor
Onsdag den 25.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 26.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
18.30 INTRO møde Købnerkirken
Søndag den 29.
10.30 Nadvergudstjeneste. Jan Kaas

OKTOBER
Tirsdag den 1.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 3.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
18.30 Plantegruppe
19.00 Købnerkirkens Øllaug

NOVEMBER
Søndag den 3.
16.00 Gospelgudstjeneste. Amager Gospelkor og Jan Kornholt
Tirsdag den 5.
19.00 Gospelkor
Torsdag den 7.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
18.30-20.00 At leve er at rejse III - Troen
19.00 Købnerkirkens Øllaug

Søndag den 10.
10.30 ”Basecamp”: En gudstjeneste om
det nødvendige: TVIVLEN. Jan Kornholt
Tirsdag den 12.
19.00 Gospelkor
Onsdag den 13.
Søndag den 6.
12.00 Bibel og bøn
19.00 ”I Walk the Line” Gudstjeneste om 19.00 Menighedsrådsmøde
livets vilkår. Jan Kornholt m.fl. Se omtale
Torsdag den 14.
Tirsdag den 8.
16.00 Børnekor KIDS
17.30 Den udadvendte gruppe
17.00 Ungdomskor NEXT
19.00 Gospelkor
18.30 Plantegruppe
Onsdag den 9.
18.30-20.00 At leve er at rejse IV - Kirken
12.00 Bibel og bøn
Lørdag den 16.
19.00 Menighedsrådsmøde
10.00 - 16.00 Landskonference II - Vejle
Torsdag den 10.
16.00 Børnekor KIDS
Søndag den 17.
17.00 Ungdomskor NEXT
10.30 Dogmegudstjeneste med brunch
19.00 Gudstjenestestabsmøde - se omtale Tirsdag den 19.
17.30 ”Del dit liv”
Søndag den 13.
19.00 Gospelkor
10.30 ”Basecamp”: En gudstjeneste om Onsdag den 20.
det nødvendige: NÅDEN. Jan Kornholt
12.00 Onsdagstræf. Se opslag i kirken
Onsdag den 16.
Torsdag den 21.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT
Søndag den 20.
10.30 Dogmegudstjeneste
Søndag den 24.
Tirsdag den 22.
10.30 ”Kunsten at leve”. Jan Kornholt
18.30 INTRO møde Amager Gospelkor
Indsamling til ”Rise and Shine NEPAL”
19.00 Gospelkor
12.00 Menighedsmøde. Se omtale

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 24. november 2013.
Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 15. november 2013.
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