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Er du i tvivl?
Det er helt normalt at være i tvivl.
Den sikre tro findes ikke!
Jeg møder dagligt utallige påstande,
som jeg tvivler på. Jeg kan læse på
Facebook, at en er blevet syg af at
se X-factor. En anden har en intelligenskvotient på 389. En pige skriver, hun kun har en dag tilbage at
leve i, og en nabo skriver, at hun
flytter til Brasilien. Men det tvivler
jeg på.
Jeg er også i tvivl, når jeg hører politikerne tale. Hvem kan jeg tro på,
når de siger noget forskelligt, og
hver for sig påstår at have ret. Rigtig mange sportsfolk har indrømmet, at de har brugt doping,
mens andre benægter at have
snydt. Hvem skal jeg tro på, når to
mennesker i nyhederne beskylder
hinanden for at lyve? Jeg tvivler på
meget af det, jeg læser og hører.
Det er værre, når det gælder de
mennesker, jeg er mest knyttet til i
min hverdag. Det går ikke, at jeg
tvivler på, om min ægtefælle taler
sandt. Det er ikke godt at tvivle på
kollegaers loyalitet eller venners
motiver. Jeg har brug for at tro på
mennesker, for at mit liv kan være
godt.
Det er på samme måde med Gud:
Jeg har brug for at tro på, at der er
en mening, en Gud, en god grund til
at leve osv. Jeg vil så nødigt tvivle,
for tvivl betyder usikkerhed. Når det
gælder mine nærmeste og Gud og

meningen med livet, så vil jeg så
gerne være sikker.
I Bibelen er en beretning, hvor Jesus møder sine venner, efter at han
er opstået fra døden. ”Det kan jo
ikke passe”, siger Thomas, en af
Jesus’ venner. (læs Johannes Evangeliet 20,19-29). Det er bogstaveligt talt utroligt, hvad Bibelen påstår, og derfor er det let at tvivle på.
”Jeg tror kun på det, hvis jeg kan se
og mærke…” siger Thomas.
Selv den verdenskendte nonne,
moder Teresa, tvivlede på Guds
eksistens. Hun følte sig ofte forladt
af Gud. I et brev skrev hun:
"Alene ... hvor er min tro – selv i mit
inderste er der kun tomhed og mørke. Min Gud, hvor er denne ukendte smerte dog pinefuld. Jeg har ingen tro..."
Tvivl er en uundgåelig del af troen.
Den sikre tro uden tvivl findes ikke.
Søren Kierkegaard sagde: ”Det
modsatte at tro er ikke tvivl, men
fortvivlelse.” For der findes ingen
tro uden tvivl – det er to sider af
samme sag. Søren Kierkegaard
skrev også: ”Man bør tvivle om alt,
men tro på meget.”
Tro og tvivl er ikke modsætninger,
men to naturlige måder at forholde

sig til det uforståelige og utrolige:
Det, jeg ikke kan se og det, jeg ikke
kan vide. Tro er at satse – at vælge,
at være overbevist om en antagelse, jeg ingen garanti har for. Jeg
tror på min ægtefælles, mine forældres og mine børns kærlighed til
mig, og jeg vælger at tro på Gud,
selv om jeg ikke kan være sikker.
Og så er der det fantastiske ved
troen, at den ikke er min præstation – troen er en gave fra Gud. Jeg
skal ikke kæmpe mig ud af tvivlen
– men indrømme tvivlen og så bede Gud hjælpe dig. Og da er min
erfaring den, at Gud giver mig tro
som en indre styrke, som hjælper i
dag og i de gode og de svære dage,
som kommer. Troen er den ressource, Gud giver mig, så jeg kan vide,
hvem jeg er og kan prioritere i mit
kaotiske liv, og så jeg kan stole på
andre mennesker og på, hvad Gud
siger.
Troen er en gave, og tvivlen er et
vilkår. Derfor er jeg ikke bange for
at tvivle, og derfor rækker jeg ud
efter troen.
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst… og her og nu...
Under Construction
Købnerkirken er et fællesskab i udvikling. Derfor har vi
brug for samtale og åbenhed om de nye planer og beslutninger. Menighedsmødet er Købnerkirkens øverste myndighed, hvor alle vigtige beslutninger træffes. I 2014 vil
der blive afholdt fire menighedsmøder. Næste menighedsmøde er 9. februar kl. 12.15.
12.15 Men der er brug for, at vi
mødes oftere for at kunne nå at tale om alt det nye, som
sker. Derfor vil menighedsrådet indbyde til ”Under Construction” 5-6 gange om året. Dette er et supplement til
(og ikke en erstatning for) menighedsmøderne.
”Under Construction” er et tilbud til alle, der gerne vil følge
med og påvirke udviklingen. ”Under Construction” betyder
”under opbygning” og udtrykker, at vi bygger kirke sammen. Her vil vi tale om, hvad det er, vi gør, og hvordan vi
skal gøre det. Hver gang vil der være et vigtigt emne med
stor betydning for Købnerkirkens mission. Målet er at involvere flere i Købnerkirkens fremtid..
Første møde med denne overskrift fandt sted søndag den
19. januar efter gudstjenesten. Emnet var ”Café Julius”,
og godt 25 mennesker var samlet et par timer for at dele
tanker, visioner, planer og drømme for cafeen.
Jesper indledte med at fortælle om, hvor langt man er i
planerne for byggeriet, og status er, at håndværkerne nu
er i gang med arbejde på de endelige planer, så der kan
blive lavet tilbud på de forskellige slags arbejde. Vi har et
begrundet håb om, at arbejdet kan påbegyndes i løbet af
februar, så nu begynder det at blive rigtigt spændende,
hvad der da også kunne fornemmes af det flotte fremmøde af interesserede og aktive personer.
Jan Kornholt ridsede kort op, hvad visionen for cafeen er,
og Silas fortalte nærmere om menighedsrådets planer for
”Under Construction”-møderne.
Herefter blev deltagerne delt op i 3 grupper, som hver
især kunne arbejde med 1) Spise– og Aktivitetsområder,
2) Menu & Sortiment og 3) Aktiviteter og Drømme.
Konklusionerne fra
de tre grupper viste
med tydelighed, at
der lykkeligvis er
stor enighed om de
forskellige områdersamt en iver og stor
interesse for at
komme i gang så
hurtigt som muligt.
Næste ”Under Construction” er søndag 9. marts kl. 12.00
(efter gudstjenesten), hvor emnet bliver ”Gospel
Gospel i Købnerkirken”.
kirken Købnerkirken har tre gospelkor og benytter mere
og mere gospelmusikken ved søndagens gudstjenester. Vi
skal tale om vores prioritering af gospelmusikken, og hvordan vi bedst bruger den som en ressource til at virkeliggøre kirkens vision.

De øvrige ”Under Construction” er planlagt til følgende
datoer: 13. april med emnet: Velsignelse af homoseksuelle og 22. juni med emnet: Medlemskab - præsentation af intro folder. De sidste to i år bliver 21. september og 19. oktober - emner endnu ikke fastlagt.
Kom og vær med –
både for at følge
med, og fordi du
kan være med til at
præge
Købnerkirkens udvikling.

Nyt år for menighedsrådet
Ved sidste menighedsrådsvalg blev Jesper Mølgaard
genvalgt, og Jan Kaas Henriksen blev valgt som suppleant. Valgene er denne gang kun for et år, idet der
arbejdes i rådet med et nyt oplæg til valg, som forventes at ligge klar efter sommerferien.
Grundet et stort ønske om at få tilført flere ressourcer
til menighedsrådets arbejde, vil suppleanten i 2014
deltage i menighedsrådets arbejde på lige fod med
det øvrige menighedsråd.
Ved årets første møde konstituerede rådet sig med
Silas Anhøj Soelberg som formand. (Se kontaktoplysninger på bagsiden af bladet).

Mere nyt fra menighedsrådet…
Nogle forældre i børnekoret har foreslået menighedsrådet, at der bliver lavet fællesspisning i forbindelse
med børne- og ungdomskorøvelserne om torsdagen.
Denne idé er blevet modtaget med åbne arme, og der
arbejdes i øjeblikket på at virkeliggøre forslaget, så
forhåbentlig går der ikke lang tid, før der kan inviteres
til fællesspisning i Købnerkirken om torsdagen.

Velkommen til…
Helle Martinsen, som tilsluttede sig vores menighed den
15. december 2013. Helle
er også aktiv i Amager Gospelkor.

Fælles københavnsk Seniortræf
I år indbyder Kristuskirken til fælles seniortræf Tirsdag den 18. marts kl.
12.00 med overskriften: ”Kunsten at være gammel”.
Tidligere præst, folketingsmedlem og medlem af
etisk råd, Asger Baunsbak Jensen, kommer og fortæller på sin medrivende, engagerede og levende
måde om sine rige erfaringer fra et langt, begivenhedsrigt og nuanceret liv mellem mennesker i alle
livets skiftende faser.
Kristuskirken skriver: ”Vel mødt til et berigende,
afslappet og socialt samvær i Danmarks første
Baptistkirke, hvor du både kan møde nye venner
og samtidig hilse på ”gamle…”! Enhver (også gæster) er hjertelig velkommen. 30 kr. inkl. en let frokost samt kaffe/the og kage. (Drikkevarer
kan købes separat)”

Runde dage:
Fødselsdage:
01.03.: Inge Albertsen, 75 år
02.03.: Torben Rysgaard, 70 år

Dåbsdage:
05.03.: Arno Jeppesen, 70 år
29.03.: Aase Gottfredsen, 50 år

Hjertelig
Tillykke!

Bindende tilmelding skal ske senest den 12. marts til Grete Simonsen på
tlf. 2339 0843 eller e-mail: gretesimonsen@hotmail.dk

FASTELAVN
Som det efterhånden har været tradition i en del år, indbyder gårdlauget,
Lindehaven, og Købnerkirken i fællesskab til Fastelavnsfejring. I år sker det
søndag den 2. marts kl. 14.00,
14.00 hvor fejringen indledes med gudstjeneste
for børn, og Gospel Generation KIDS medvirker (bemærk tidspunktet).
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i gården for store og små. Når
tønderne er slået ned, er alle velkommen indenfor i varmen til kaffe og
kakao med fastelavnsboller, og her vil der være uddeling af præmier til
katte– og bundkonger og –dronninger.
Velkommen til en festlig eftermiddag for alle aldre.

Bladet kvitterer med tak
for følgende bidrag:
300 kr.: K. Toldam

Onsdagstræf
Februar måneds onsdagstræf finder sted
onsdag den 19. kl.
12.00. Denne dag får
vi besøg af Rigmor
Pedersen, som vil
komme og give sin
udgave af ”Her er mit liv”.
Rigmor er kendt af rigtig mange i
Købnerkirken, da hun er vokset op
her og tilhørte menigheden indtil
1979. Rigmor har levet et spændende og aktivt liv og har også været på
mange rejser til fjerne destinationer,
så det bliver uden tvivl et par interessante timer.
Onsdagstræffet i marts udgår pga.
Fælles Seniortræf i Kristuskirken, se
andetsteds her på siden.

Besøg...

Mere besøg…

Søndag den 9. februar kl.
10.30 står der klassisk
gudstjeneste på programmet. Denne bliver dog ikke
helt klassisk, da vi får besøg
af IBA, International Baptistkirke på Amager. og vi kan jo
håbe, at vi også får lov at
glæde os over et par festlige,
afrikanske sange med deres
gode rytmer. Den løse kollekt går denne dag til IBA.

Søndag den 30. marts kl. 10.30 får
vi besøg af Susi Baggesen, der kommer og fortæller om sit arbejde i International Mission. Susi har gennem mange år arbejdet i Afrika for
Baptistkirken i Danmark og i særdeleshed med forældreløse børn i Burundi, som er et af de projekter, Købnerkirken har valgt at støtte.
Denne dag vil der naturligvis blive
indsamlet en gave til dette projekt.

Kalender
FEBRUAR

MARTS

Søndag den 2.
16.00 Gospelgudstjeneste. Amager Gospelkor/Mads H. Andersen/Jan Kornholt
Tirsdag den 4.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 6.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
18.30 Plantegruppe
19.00 Øllaug

Søndag den 2. - Fastelavn
14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn.
Gospel Generation KIDS medvirker. Jan
Kornholt
Tøndeslagning i gården. Se omtale
Tirsdag den 4.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 6.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
19.00 Øllaug

Søndag den 9.
10.30 Klassisk gudstjeneste i samarbejde
med IBA, International Baptistkirke på
Amager. Prædiken: Gilbert Rukundo
Indsamling til IBA.
12.15 Menighedsmøde
Tirsdag den 11.
Ingen korøvelse - vinterferie
Onsdag den 12.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13.
Ingen korøvelser - vinterferie
Søndag den 16.
10.30 ”BASECAMP” - Jan Kaas
Tirsdag den 18.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 19.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
Torsdag den 20.
16.00 KIDS
17.00 NEXT

Søndag den 9.
10.30 ”BASECAMP” - Jan Kornholt
12.00 Under Construction: ”Gospel i Købnerkirken”
Tirsdag den 11.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 12.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 13.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
18.30 Plantegruppe
Søndag den 16.
10.30 ”Kunsten at leve”. Cafégudstjeneste
Jan Kornholt
Tirsdag den 18.
12.00 Fælles Seniortræf - se omtale
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 20.
16.00 KIDS
17.00 NEXT

Søndag den 23.
10.30 ”BASECAMP”- Andreas Højmark
Søndag den 23.
Andersen
10.30 ”Kunsten at leve”. Cafégudstjeneste Tirsdag den 25.
med nadver - Jan Kornholt
19.00 Amager Gospelkor
Tirsdag den 25.
Onsdag den 26.
19.00 Amager Gospelkor
12.00 Bibel og bøn
Onsdag den 26.
Torsdag den 27.
16.00 KIDS
12.00 Bibel og bøn
17.00 NEXT
Torsdag den 27.

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: Silas Anhøj Soelberg:
Tlf. 2194 4409
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Kirsten D. Dinesen: Tlf. 2570 6883
Maj-Britt Rasmussen: Tlf. 4073 9703
Jesper Mølgaard: Tlf. 4911 1655
Jan Kaas Henriksen: Tlf. 2557 8060
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 30. marts 2014. Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 20. marts 2014.

16.00 KIDS
17.00 NEXT
Søndag den 30.
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver.
Jan Kornholt. Besøg af Sussi Baggesen. Se
omtale.
Indsamling til Forældreløse børn i Burundi
& Rwanda

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

