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I just don’t care at all!
Den 27. oktober 2013 døde den
amerikanske rocksanger Lou Reed.
Han var en gudsbenådet digter og
sangskriver, som jeg har lyttet til i
mere end 40 år. Han lærte mig for
mange år siden, at jeg ikke skulle
bekymre mig.

for fremtiden, økonomien, arbej- om andres ve og vel. Det betyder,
det, familien og helbredet. Ja, be- at jeg skal gøre noget godt, for at
kymringerne står i kø, og jeg kan andres liv kan lykkes.
blive fristet til at give op og lade
det hele sejle. For alting går jo nok Den negative bekymring gælder
galt. Mine bekymringer truer min forhold, hvor du hverken kan gøre
glæde. Jeg har brug for hjælp til at fra eller til. Og det gælder bekymvære ligeglad med det, som er min- ringer som f.eks. skyldes angst,
Lou Reed var i sine unge dage dre vigtigt, og hjælp til at koncen- misundelse, egoisme eller gråkendt for en fundamental, sorgløs- trere mig om det vigtige.
dighed. Du skal være mere ligehed grænsende til ligegyldighed. I
glad med det materielle og med,
en af sine sange, "Fortune Son", Jesus hjælper os. Han giver os et hvordan det går dig selv. I stedet
beskriver han forholdet mellem rig bekymringsforbud: ”I skal ikke be- for skal du fokusere på Guds rige,
og fattig, om den rige mands man- kymre jer!” og derefter et påbud som handler om, at du skal elske
ge muligheder og den fattiges mis- om, hvad vi skal: ”I skal koncentre- Gud, og du skal elske dine medundelse, og Lou Reeds slutreplik i re jer om Guds rige” og til sidst et mennesker. Og husk løftet: Gud vil
hvert vers er "… but me? I just don’t løfte: ”så vil Gud sørge for alt”. Je- sørge for alt det andet! Så bliver
care at all." (… men mig? Jeg er sus siger, at det overhovedet ikke det i dag en perfekt dag uden bebare fuldstændig ligeglad). En mar- nytter at bekymre sig: ”Kan I for- kymringer.
Kærlig hilsen
kant ligegyldighed overfor en pro- længe jeres liv ved at bekymre
Jan Kornholt
blemstilling, som har betydning for jer?”
mange mennesker.
Budskabet er klart: Gud vil sørge
Jeg har siden lært, at de gudsbenå- for dig! Det er det glade budskab til
dede kunstnere får deres evner og dig. Gud vil sørge for dig, og derfor
indimellem også deres budskaber skal du ikke bekymre dig. I stedet
fra Gud selv. Jesus taler f.eks. tyde- skal du koncentrere dig om Guds
ligt om en sorgløs ligegyldighed: ”I rige og det, Gud vil have dig til, og
skal ikke bekymre jer om, hvad I så vil han sørge for alt det, du beskal spise og drikke, eller hvordan I kymrer dig om.”
får tøj på kroppen. Og kan I forlænge jeres liv med så meget som en Sådan vil jeg leve: Trodse alle bedag ved at bekymre jer? Nej, I skal kymringer, nægte at tro, at verden
koncentrere jer om Guds rige og er af lave og tro, at livet er en gave,
det, Gud vil have jer til, og så vil som Gud hjælper mig med at pakhan sørge for alt det andet. I skal ke ud og bruge på bedste måde.
ikke bekymre jer om dagen i morgen!” (Fra Mattæus Evangeliet 6, Men kan jeg så bare være ligeglad Lou Reed (1942-2013).
25-34).
med alt? Nej, der findes også en
sund bekymring, der handler om
Mine bekymringer kan hurtigt kom- kærlighed, retfærdighed og omsorg Billedet: En kunstner med et budskab
me til at fylde meget, bekymringer for andre. Jeg skal bekymre mig om ikke at bekymre sig

Siden sidst...
En weekend fuld af musik

21.-22. september var der gospelmusik i Købnerkirken fra
morgen til aften. 110 sangere deltog i workshop under
ledelse af Mark Taylor fra Houston, Texas. Weekenden var
et samarbejde mellem gospelkoret Faith fra Christians
Kirken i Lyngby og vores eget Amager Gospelkor. De mange sangere lærte helt nye sange, som adskilte sig en del
fra det sædvanlige gospelrepertoire: Sangene var primært
stille ballader af meditativ og harmonisk karakter beregnet
til lovsang og tilbedelse. Sangene faldt i deltagernes såvel
som tilhørernes smag.
Weekenden sluttede med stor koncert med en fyldt kirke.
Det vellykkede samarbejde har fået ledelserne i de to kor
til at beslutte, at der hvert år skal være et fælles arrangement.

En fuldstændig fantastisk oplevelse

var det at sidde i kirkesalen den 6. oktober, hvor Johnny
Cash - nå nej, nogle gutter, der lød meget tæt på - stod for
aftenens program. Jan Fischer-Nielsen, Kurt Pedersen, og
Kaare Lassen leverede en meget flot og professionel koncert/musikoplevelse kædet elegant, spændende og bevægende sammen af Jan Kornholt med beskrivelser og anekdoter fra Johnny Cash’s liv og levned.
De knap 100 mennesker, der havde fundet vej til Købnerkirken denne aften, var alle uden undtagelse enige om, at
det var en oplevelse af de helt store og noget helt ud over
det sædvanlige. Jan Fischer-Nielsens flotte guitarspil var
”smør for øregangene”, krydret med de to fantastiske
”Johnny-Cash-stemmer” og somme tider toppet med en så
smuk tenor fra JFN, at man de første par gange sad og
kiggede sig om efter den pige, man troede medvirkede
med så flot en lys stemme oveni.
”Drengene” havde øvet og øvet i månedsvis, og dette bar
så sandelig i højeste grad frugt. Publikum kvitterede med
en helt fantastisk stemning fra første til sidste nummer.
Sidstnævnte i øvrigt en overraskende og flot, flot finale,
hvor Jan Kornholt gav den ”hele armen” med en solo super flot akkompagneret af de tre på guitarer.
Tak for en helt enestående og fremragende oplevelse. Den
kan vi leve højt på længe, men er også rigtig meget klar til
mere af samme ”skuffe”.
Annette Lund

Mark Taylor

Julekoncerter

Runde dage:

De mest populære anledninger i Købnerkirken i julemåneden er traditionen tro de to store julekoncerter.
Begge afholdes søndag den 8. december.

Fødselsdage:

Kl. 15.30 optræder Købnerkirkens tre gospelkor: Børnekoret ”Gospel Generation KIDS”, ungdomskoret
”Gospel Generation NEXT” og Amager Gospelkor. De tre kor synger hver en
afdeling, og vi får selvfølgelig også lov at høre alle korene synge sammen.
Korene dirigeres af Nina Luna, og pianisterne, Mads H. Andersen og Niels
Engell, akkompagnerer de mange sangere. Denne koncert bliver en rigtig
familieanledning.
Kl. 19.00 får vi lov til at høre Amager Gospelkor udfolde sig med de mange
sangere og det store repertoire af klassiske og nye gospelsange suppleret
med et passende udvalg af julesange. Foruden Niels Engell vil saxofonist
Jens Haack sørge for skøn og stemningsfuld musik.

85 år: Gerda Tham, 10.12.
70 år: Helle Lassen, 26.01.

Dåbsdage:
75 år: Betty Andersen, 11.12.

Hjertelig
Tillykke!

Billetter koster 75 kr. for voksne og 40 kr. for børn 5-12 år. Børn under 5
år gratis adgang. Billetter kan købes i Købnerkirken både ved gudstjenesterne og ved korenes øvelser. Resterende billetter sælges ved indgangen.

Julemiddag/frokost
Lørdag den 14. december kl. 13.00 indbyder Kvindenetværket til middag/frokost.
Ved redaktionens slutning var det endnu
ikke helt fastlagt, om det bliver middag
eller frokost, men sikkert er det i hvert fald,
at der er lagt op til nogle timers hyggeligt samvær med
god mad og lidt at drikke. Yderligere oplysninger kan fås
hos Grete Simonsen, tlf. 2339 0843.
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig senest
den 8. december, og prisen er den beskedne af 100 kr.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag med dejlig julestemning.

Nye gudstjenester

Den 10. oktober blev der i Købnerkirken afholdt et
møde for alle, der ønsker at være medarbejdere ved
søndagens gudstjenester.
På mødet fremlagde Købnerkirkens gudstjenesteteam
forslag om at tilrettelægge opgaverne på en ny måde:
Til hver gudstjeneste sammensættes en ”stab” bestående af alle, der vil hjælpe med en opgave. Der skal så
til hver gudstjeneste findes en gudstjenestevært, som
har til opgave at binde de mange opgaver sammen,
som staben skal løse. Målet er, at alle gudstjenestens
medarbejdere er med til at give gudstjenestedeltagerne en oplevelse af Guds nærvær. Forslaget blev meget
positivt modtaget, og det forventes, at den nye arbejdsform bliver indført senest fra nytår.

Husk også at lægge vejen forbi juleboden, som er opstillet i kirken fra slutningen af november og indtil jul.

Årets første Onsdagstræf

Finder sted onsdag den 15. januar kl. 12.00. Her kan vi
glæde os til komme med Alice Stolt på en spændende tur
med Den Transsibiriske Jernbane!
Købnerkirkens gudstjenester er allerede under forandring. Den overordnede vision er, at Købnerkirkens
Alice er som bekendt en fantastisk fortæller, og når hun gudstjenester skal "formidle Guds nærvær i nutidige
beretter om sine fantastiske - og til tider ikke helt så almin- former og derfor være attraktive for andre end os
delige - ture, er det altid en stor oplevelse at lytte til, og selv." Derfor har vi færre klassiske gudstjenester og
bagefter føler man næsten, at man selv har været med.
flere nye slags gudstjenester, som behøver, at der inddrages nye medarbejdere til flere opgaver.
Vil du i fremtiden gerne lave kirkekaffe, være nadvertjener eller dørtjener? Vil du være gudstjenesteleder,
forbeder eller hjælpe med at sætte stole frem? Uanset
hvilken opgave er der også en plads til dig. Kontakt
Jan Kornholt og hør mere om mulighederne.

Kalender
DECEMBER

JANUAR

Søndag den 1.
10.30 Adventsgudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Orgel og blokfløjte
Tirsdag den 3.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 5.
16.00 Børnekor KIDS
17.00 Ungdomskor NEXT

Søndag den 5.
10.30 Klassisk gudstjeneste. Forbøn for
det nye menighedsråd. Jan Kornholt
Onsdag den 8.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 9.
19.00 Menighedsrådsmøde
OBS: Vedr. Evangelisk Alliances Bedeuge:
Hold øje med opslag i kirken

Søndag den 8.
15.30 Julekoncert . KIDS, NEXT og Amager
Gospelkor - Se omtale
19.00 Julekoncert med Amager Gospelkor
Tirsdag den 10.
19.00 Amager Gospelkor - juleafslutning
Onsdag den 11.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12.
16.00 KIDS - Julehygge
17.00 NEXT - Julehygge
Lørdag den 14.
13.00 Julemiddag. Se omtale

Søndag den 12.
10.30 ”BASECAMP” - om HÅB.
Jan Kornholt
Tirsdag den 14.
18.15 INTRO-møde - Gospelkoret
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
Torsdag den 16.
16.00 KIDS
17.00 NEXT

Søndag den 19.
10.30 ”Kunsten at leve” Cafégudstjeneste.
Jan Kornholt. Indsamling til Købnerkirkens
Nødhjælp
Tirsdag den 21.
Søndag den 15.
10.30 ”Kunsten at leve” Cafégudstjeneste. 19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 22.
Jan Kornholt. ”Hvordan kan jeg holde
12.00 Bibel og bøn
”rigtig” jul?” Amager Gospelkors solister
Torsdag den 23.
medvirker
16.00 KIDS
17.00 NEXT
Søndag den 22.

NB: INGEN GUDSTJENESTE!
Søndag den 26.
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver.
Jan Kaas
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 28.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 30.
Søndag den 29.
16.00 KIDS
10.30 Dogmegudstjeneste med nadver. 17.00 NEXT

Tirsdag den 24. - JULEAFTEN
14.00 Juleaftensgudstjeneste.
Jan Kornholt. Kollekt til Bibelselskabet

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. januar 2014. Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 15. januar 2014.

Mødeleder: Jan Kornholt

Alle bladets læsere ønskes en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
På gensyn i 2014.

Søndag den 2. februar
16.00 Gospelgudstjeneste. Jan Kornholt.
Musik: Mads Holm Andersen, Amager Gospelkors solister m.fl.
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