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Det kristne liv og Købnerkirkens
fællesskab bygger på fri villighed. Vi
tror, at Jesus satte mennesker fri.
Derfor skal vi i det kristne fællesskab fastholde Guds kærlighed som
den vigtigste værdi, og livet i frihed
skal være vores vision!

Fri villighed!
Frivillighed betyder, at der er ”frihed
til gerne at ville…” Det lyder så enkelt og selvfølgeligt, men i praksis
er det kompliceret og svært.
Friheden er en forudsætning for det
gode liv, men friheden er skrøbelig i
vores familier og venskaber. Friheden hænger sammen med kærlighed og glæde: Den, som elsker,
sætter andre fri, og den, som viser
en smittende glæde, gør andre frie.
Vores oplevelse er desværre ofte
den, at vi med krav og forventninger
til hinanden gør hinanden ufrie! Vi
vogter over hinanden. Men frihed
kan hverken købes eller kræves.
Frihed eksisterer kun ved at blive
givet.
Margareta Melin har i sin bog, ”Vær
den du er” skrevet et digt med titlen: ”Hvem er mig et hjem”, som
beskriver den relation, der sætter
fri. Et par vers lyder således:
”Den, der hævder sin ret til mig,
dræber min glæde
kvæler min kærlighed
tager mit liv.
Fra det menneske må jeg gå bort,
selv om det skulle være
min mor, min mand, mit barn…
Ingen har nogen ret til mig,
ikke én.
Ingen må tage mit liv fra mig.

Det gælder også dit personlige liv
og i dine personlige relationer, at du
ved at elske gør andre mennesker
frie. Og det gælder i kirkens fællesskab: Alt, hvad vi gør, det gør vi, fordi Jesus elsker os – derfor elsker vi
også hinanden. Vor indbyrdes kærlighed sætter os fri! Når vi er frie, så
kan vi af egen fri vilje beslutte at
tjene.
Billede malet af Dorthe Kornholt

Det, jeg giver,
giver jeg af fri vilje,
når min tid er inde.
Den, der tager,
hindrer mig i at give.
Den, der kræver min kærlighed,
hindrer mig i at elske.
Den, der tager mig,
mister mig.”
Fortællingen om Jesus fortæller om
en kærlighed, der skaber frihed ved
at give (Læs i Bibelen: Mattæus’
fortælling om Jesus, kapitel 20 vers
26-28). Jesus gik så langt, at han
satte livet til, for at andre kan leve.
Han kom ikke for at bliver opvartet
af andre, men for selv at være tjener. Hans mission var at gøre mennesker frie.

Det er forbudt i Købnerkirken at
gøre noget, bare fordi det er en
pligt, for det bliver så let til en sur
pligt. Du skal også have lyst til det!
Der er brug for fri villighed til at tjene – og det er absolut muligt, fordi
Jesus har gjort os frie ved at give sig
selv.
Derfor giver vi med glæde vores tid,
penge og evner i Købnerkirkens fællesskab, for kirkens formål er at formidle Guds kærlighed, som sætter
mennesker fri. Det er præcis, hvad
verden har brug for!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst… og her og nu...
FASTELAVN blev fejret på alle de
bedst tænkelige måder i år. Først en børnegudstjeneste kl. 14, hvor KIDS medvirkede, og hvor omkring 80 mennesker
deltog - heraf mindst 30 børn!
Efter gudstjenesten var der traditionen tro
tøndeslagning i gården, hvor yderligere
ca. 20 beboere fra gården deltog. Festlighederne blev rundet af med kakao, boller
m.v. inde i varmen i kirkesalen. Der var til
anledningen bagt 144 fastelavnsboller,
men da de hurtigt slap op, var det rart at
have LIDL som nabo, og arrangørerne
måtte hurtigt have en stafet af sted, og
der blev købt 5 stk. dagmartærter, så der
var kage nok.
Vores mesterfotograf, Kimmie, var på
pletten og sørgede for en masse gode
billeder. Her kan ses et lille udpluk.

Mad i ”Frirummet” hver
torsdag
Nu kan du spise din aftensmad i Købnerkirken hver torsdag kl. 17.00-19.00!

Købnerkirkens fællesskab udvikler sig og
vokser. Nu er endnu et lokale gjort klar til
nye aktiviteter. Torsdag d. 13. marts blev
”Frirummet” indviet. Der er plads til ca.
20 personer i lokalet, der er beliggende i
nederste etage i Købnerhus med indgang
fra gården.
Der vil være fællesspisning i ”Frirummet”
hver torsdag for alle. Fra kl. 17.00 vil der
være mad, hygge og kaffe på kanden. Du
skal bare dukke op. Den varme mad serveres indtil kl. ca. 19.00. Maden vil være
enkel og koster 20 kr. pr. person.
Hvis du har lyst til at være med til at lave
mad om torsdagen, så snak med Kirsten
Dinesen 25 70 68 83 eller Dorthe Kornholt 21 39 68 80.
Der er allerede planlagt en del mødeaktivitet i ”Frirummet”. Går du også med ideer om nye tilbud i Købnerkirken, så er
”Frirummet” måske stedet? Kom forbi en
torsdag og bliv mæt og glad sammen med
andre.

Købnerkirkens Øllaug

mødes trofast hver måned og har da
også allerede brygget flere omgange
god øl. Men for at kunne gøre det
endnu bedre, er det nødvendigt at
investere i noget bedre udstyr, og
som med så mange ting kræver det
en portion penge, som Øllauget p.t.
desværre ikke råder over.
Derfor har man lagt hovederne i blød
for at tænke lidt kreativt, hvilket nu
er lykkedes, og Jan Kaas meddeler,
at det nu er muligt at købe andelsbeviser á 1.000 kr., hvis man har interesse i at støtte Købnerkirkens
Øllaug.
De første beviser er allerede solgt, og
på billedet ses en stolt Jesper Mølgaard med Andelsbevis nr. 1. Ønsker
du at støtte Øllauget ved at købe et
eller flere beviser, så kan du kontakte bryggeriet.julius@gmail.com
eller Jan Kaas på tlf. 2557 8060.

Påskens anledninger

Torsdag den 17. april kl. 18.00 fejrer vi Skærtorsdag i Købnerkirken med
nadver, mad og film! Alle opfordres til at tage noget mad med til den fælles buffet. Tag lidt ekstra med, sådan at der også bliver rigeligt mad til
dem, som ikke selv har noget med. Der vil være brød og drikkevarer. Vin
og øl kan købes. I forbindelse med måltidet vil vi også fejre nadver, som er
en stærk symbolhandling, der peger på betydningen af Jesus’ død og opstandelse.

Runde dage:

Aftenen slutter med film. Vi
skal se en nyere svensk film,
der fortæller en historie om,
hvordan der kom nyt liv i et
lille kirkekor. Foruden at være
en underholdende og rørende
historie, så er filmen også en
fortælling om, hvad der sker,
når Gud griber ind og opbygger mennesker og fællesskab. Man kan kalde det for
en lignelse om, hvad der sker,
når kirken fornyer sig.

Hjertelig
Tillykke!

Fødselsdage:
05.05.: Bent-Ole Berntsen, 65 år

Dåbsdage:
02.04.: Ingeborg Olsen, 70 år-

Bladet kvitterer med tak
for følgende bidrag:
200 kr.: N.N.

Fredag den 18. april kl. 19.00 markerer vi Langfredag med en meditati- Gospel i Købnerkirken
onsgudstjeneste i Købnerkirken. Jan Kaas og Jacob Anhøj sørger for stem- Den første søndag i hver måned er
ningsfuld musik, og Jan Kornholt leder programmet, der er sammensat af der musikgudstjeneste i Købnersang, musik, bibellæsning og bøn.
kirken. Den 6. april kl. 17.00 får vi
besøg af det fremragende gospelkor,
Endelig skal vi fejre Jesus’ opstandelse Påskedag søndag 20. april kl. NEW SEASON. Koret består af 14
10.30. Det sker ved en klassisk gudstjeneste, hvor Louise Hjorth Hansen håndplukkede sangere, hvoraf flere
spiller orgel og blokfløjte.
også har sunget i Amager Gospelkor.
Koret ledes af dirigent Laura Kjærgaard og pianist Kristof Jasik.
Koncert - ”The Rebirth”
Tirsdag 20. maj kl. 19.30 inviterer Amager Gospelkor til koncert i Købnerkirken. Ganske særligt for denne koncert gælder, at alle sangene
er hentet fra den samme CD – ”The Rebirth of
Kirk Fanklin” fra 2002.
Efter nogles mening er dette det bedste gospelmusik, som er lavet. F.eks. de medrivende
numre ”Hosanna” og ”He Reigns”, der skaber
dans og glæde, og de stille ballader ”Don’t Cry”
og ”Always”, der får tårerne frem.

Den 4. maj. kl. 15.00 er det vores
eget ungdomskor, Gospel Generation
NEXT, der får lov til at udfolde sig.
Fælles for alle sange er, at teksterne når ind til sandheden om menneske- Under ledelse af Nina Luna, Mads H.
livet og formidler et stærkt, kristent budskab. Dertil kommer melodier, der Andersen og Putri Dehn vil de 15-20
spiller på hele følelsesregistret og derfor gør det til en forløsende oplevel- unge synge, så himlen føles tæt på!
se både at synge og at lytte til sangene.
Amager Gospelkor optræder med ca. 100 sangere under ledelse af Nina
Luna, og orkesteret ledes af pianist og kapelmester Niels Engell. Billetter
koster kun 85 kr. pr. stk. og kan købes på www.billetlugen.dk og i Købnerkirken.

Onsdagstræf

Den 21. maj kl. 12 er du indbudt til at komme ”Med
isbryder til Nordpolen!”
Annette Lund kommer og fortæller og viser billeder - og
måske et par videoklip - fra en meget spændende og
helt speciel tur med en kæmpe russisk isbryder fra
Murmansk i Rusland til Nordpolen og retur til Murmansk, som fandt sted sidste sommer.

Begge gudstjenester er cafégudstjenester, hvor vi sidder omkring
bordene og kan nyde kaffe og te m.v.,
mens vi lytter, synger - og måske danser. Foruden den gode musik vil Jan
Kornholt holde en kort prædiken.

Kalender
APRIL
Tirsdag den 1.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 3.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
19.00 Øllaug
Søndag den 6.
17.00 Gospelgudstjeneste - New Season.
Prædiken: Jan Kornholt. Se omtale
Tirsdag den 8.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 9.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
18.30 Plantegruppe
Søndag den 13.
10.30 ”BASECAMP” - Britta Kornholt.
Emne: ”Velsignelse”
11.30 Under Construction - Emne: Velsignelse af homoseksuelle
Torsdag den 17. - Skærtorsdag
18.00 Fællesspisning - nadver - film
Fredag den 18. - Langfredag
19.00 Meditationsgudstjeneste
Se omtale af begge Påskearrangementer
inde i bladet

MAJ
Torsdag den 1.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
19.00 Øllaug
Søndag den 4.
15.00 Gospelgudstjeneste med Gospel
Generation NEXT. Prædiken: Jan Kornholt.
Dagens gave: Gospel Generation
Tirsdag den 6.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 7.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 8.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
Søndag den 11.
10.30 Klassisk gudstjeneste. Prædiken:
Ole Bækgaard
15.00 KIDS & NEXT optræder på Plænen i
Tivoli
Tirsdag den 13.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 14.
12.00 Bibel & bøn
Torsdag den 15.
16.00 KIDS
17.00 NEXT

Søndag den 18.
10.30 ”BASECAMP”- Jan Kornholt. Emne:
Hvad er en discipel?
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 20.
19.30 Gospelkoncert - Rebirth. Se omtale
Onsdag den 21.
Søndag den 20. - Påskedag
12.00 Onsdagstræf. Tur til Nordpolen - se
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver - omtale
Jan Kornholt. Dagens gave: Nødhjælp
Torsdag den 22.
Tirsdag den 22.
16.00 KIDS
19.00 Amager Gospelkor
17.00 NEXT
Onsdag den 23.
18.30 Plantegruppe

12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 24.
16.00 KIDS
17.00 NEXT

Søndag den 25.
10.30 ”Kunsten at leve”- cafégudstjeneste
med dåb. Prædiken: Jan Kornholt. Musik:
Amager Gospelkors solister
Tirsdag den 27.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 28.
12.00 Bibel & bøn
Søndag den 27.
10.30 ”Kunsten at leve”- cafégudstjeneste Torsdag den 29.
Prædiken: Jan Kaas Henriksen, musik v/ Ingen korøvelse - Kr. Himmelfartsdag

Amager Gospelkors solister
Tirsdag den 29.
19.00 Amager Gospelkor

Søndag den 1. juni
10.30 TEMA gudstjeneste om religionsfrihed og forfølgelse. Prædiken: Simon
Holtti fra ”Åbne Døre”. Dagens gave: Åbne
døre
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Tlf. 2339 0843
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Tlf. 3295 9525
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