NYT FRA
KØBNERKIRKEN
JuniJuni-august 2014
KØBNERKIRKEN - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KØBENHAVN S

Følg mig!
Jeg er i den seneste tid blevet udfordret i mit syn på, hvad det vil sige
at være kirke og at være kristen.
Hvad er kirken? Hvad vil det sige at
være kristen? Engang troede jeg,
det handlede om de rette læresætninger og den rigtige teologi. Jeg gik
f.eks. meget op i at kunne formulere med ord, hvad jeg selv troede på, og jeg var også god til at
fortælle om, at andres tro var forkert. Jeg mente dengang, at definitionen på en kristen var noget med
at have den rigtige tro.
I dag vil jeg sige, at det kristne liv
ikke handler om at tro, det handler
om at leve.
leve. At være kristen handler
først og fremmest om, hvordan jeg
lever mit liv. Og det kristne liv er
ifølge Bibelen ”at følge Jesus”. Sådan viste Jesus os det. Han kaldte
nogen til at følge med. ”Følg mig”,
sagde han. Og det var der nogle,
der gjorde. De blev kaldt disciple,
som betyder lærlinge. De skulle være sammen med Jesus, gå med
ham og lære af ham.
Jesus underviste sine disciple. Han
viste dem, hvordan de skulle gøre,
og han fortalte dem, hvordan det
hele hænger sammen. Læs selv de
fire evangelier i Det Nye Testamente. Det sidste, han sagde til
disciplene, var: ”Gå
Gå ud og gør alle
folkeslagene til mine disciple. Døb
dem og lær dem at holde alt det,
som jeg har befalet jer.” (Mattæus
28,19-20). Han sagde ikke til dem:
Gå ud og stift kristendommen som

en verdensreligion, eller gå ud og
byg store katedraler til ære for mig.
Han sagde ”gå ud og få folk til at
gøre sådan, som jeg gør”.
gør”

Dét er at være kristen, at være en
discipel. Jesus kalder hver enkelt af
os på forskellig måde til at være
hans lærling. Vi inviteres til at følge
ham og være sammen med ham.
Da vil han lære os at leve, som Gud
har tænkt det. Kunsten at leve kan
synes svær, og det er da heller ikke
bare nemt at følge Jesus. Men når
du vælger at følge Jesus, så vil du
lære at leve det liv, hvor kærligheden besejrer det onde, og hvor
livet er stærkere end døden. Det er
alt besværet værd.
Og det med at være kristen/discipel
er ikke noget, du kan gøre i kirken
en time om ugen. Det er heller ikke
noget, du nogen sinde bliver helt
udlært i. Det har derimod noget at
gøre med den måde, du lever dit
daglige liv på, den måde du møder
problemer og møder andre mennesker på. Dér forsøger du at følge

ham, som du kalder din herre ved
at leve, som han har lært dig det.
Du er ikke kristen, fordi du er døbt.
Du er ikke kristen, fordi du er medlem af en kirke. Du er ikke kristen,
når du tror det rigtige eller tror nok.
Du er et kristent menneske i det
øjeblik, du ønsker at følge Jesus og
være hans discipel.
Og det er også din udfordring i dag
– at tage stilling til den opfordring,
som Jesus har til dig: ”Kom og følg
mig!” Som præst i Købnerkirken ser
jeg det som min opgave at formidle
det budskab. Derfor lyder mine prædikener ofte sådan her: ”Kom og gå
sammen med Jesus, lev sammen
med ham, modtag hans kærlighed
og glæde. Gå i hans fodspor, lær af
Jesus og gør som han.”
At sige ja til det, er at vælge det gode liv. Så er du kristen, og sammen
er vi kirke.

Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst… og her og nu...
Byggeri...

Byggeriet af Café Julius med tilhørende
køkken, elevator og ny forplads er nu i
fuld gang. Byggeriet begyndte 14. april og
forventes at være færdig til oktober. Lige
nu er væggene til køkkenet ved at blive
muret op, og arbejdet med de nye afløb
og kloak er ved at være afsluttet. Gennembrydning af loft og gulv ved at blive
udført for at skabe plads til den nye elevator. Arbejdet i denne fase er temmelig
støvende, og vi har i samarbejde med
orgelbyggeren afdækket orglet og orgelpiberne, så støvet ikke skal beskadige instrumentet.

Vi vil forsøge at holde kirken så ren som muligt under byggeriet, men vores
lokaler vil i perioder være præget af byggerod. Vil du hjælpe med rengøringen, så kom til de rengøringsarrangementer, der inviteres til. Næste gang er
torsdag d. 17. juli kl. 16.
16 Der vil blive lidt at spise og drikke undervejs.
Løbende status om byggeriet kan ses i kirken, og billeder fra byggeprocessen kan endvidere ses på kirkens hjemmeside og på Facebook. Vi har sikret finansieringen af 1. etape af byggeriet, men vi vil så gerne, at der skal
ske mere, f.eks. nye toiletter. Derfor opfordrer vi enhver til at støtte kirkebyggeriet ved at indbetale til konto 2191 - 0713582328, mrk. ”Byggeri”

Gospel i Tivoli…

I år havde Amager Gospelkor ikke fået
tildelt plads på Tivolis Gospelfestival, som
fandt sted i weekenden den 10.-11. maj,
men til gengæld havde Gospel Generation KIDS og NEXT fået lov at synge på
Plænen og mødte talstærkt op.
Mere end 80 børn og unge var samlet fra
de tre kor fra Lyngby, Østerbro og Amager, og de glade sangere gav den gas i 45
minutter til glæde for de omkring 500
mennesker, der var samlet foran scenen
trods det noget blandede vejr.

Øllaug…

I alt medvirkede 35 børn og unge fra Købnerkirkens KIDS & NEXT. Jan Kornholt var
på pletten med kameraet og sørgede for
nogle dejlige stemningsbilleder, som kan
ses her på siden.

Den 16. maj afholdtes der Generalforsamling i Øllauget, og
”brygmester” Jan Kaas fortalte
meget spændende om de seneste aktiviteter, bryg og indkøb af
udstyr, mens der blev lyttet og
nydt skøn, hjemmebrygget Amerikansk Pale Ale og senere
hjemmelavede burgers. Aftenen
sluttede af med Jan & Jacobs
dejlige sang og musik. Det er
stadig muligt at købe andelsbeviser i Øllauget hos Jan Kaas.

Sommerudflugt

Årets sommerudflugt er i år flyttet fra juni til august og afholdes onsdag
den 20. august kl. 1010-17. Turen går igen i år til Lammefjorden, men denne
gang er vi sammen med en gruppe fra Kristuskirken. Der bliver ikke sendt
særskilt brev ud, men tilmeldingsliste vil blive lagt frem i kirken, og ønsker
man yderligere oplysninger, kan disse fås hos Grete Simonsen, e-mail:
gretesimonsen@hotmail.dk eller på telefon 2339 0843.

Runde dage:
Fødselsdage:
21.06.: Asger Nielsen, 75 år
06.08.: Hanne Krog, 70 år
07.08.: Annette Lund, 60 år

Dåbsdage:
06.06.: Hanne Simonsen, 40 år
16.06.: Kirsti Andersen, 40 år

Sommerstævne

Hjertelig
Tillykke!

I uge 30 (20.-26. juli) samles Baptisterne og Missionsforbundet igen til det
årlige Sommerstævne på Lindenborg ved Roskilde. På menighedsmødet
den 18. maj blev det besluttet at sende Lisbeth Mølgaard, BentBent-Ole Berntsen og Michael Andersen som stemmeberettigede fra Købnerkirken til
Landskonferencen, som finder sted på stævnet, nemlig den 24. juli.
juli
Der vil i år blive arrangeret en heldagstur til stævnet, nemlig den 23. juli,
hvor der kører en bus fra Købnerkirken for de, der måtte have lyst til at
besøge stævnet, men som ikke har mulighed for selv at tage dertil. Er du
interesseret i at tage med den dag, kan du henvende dig til Jesper Mølgaard, som vil koordinere transporten. Denne dag vil man - udover at få et
indtryk af stævnet - kunne være med til fejringen af BaptistKirken i Danmark’s 175 års jubilæum. Jubilæet er den 27. oktober 2014, men det
skal naturligvis også markeres på Sommerstævnet.
Endelig er det besluttet, at Holbæk menighed og Købnerkirken
vil samarbejde om cafeen på
stævnet, og man er meget velkommen til at komme og give en
hånd med i cafeen, da der vil
være brug for mange hænder.
Henvendelse skal ske til Jesper
Mølgaard, som kan fortælle mere om, hvad der er brug for
hjælp til, ligesom man kan melde sig til en eller flere dage (Billedet er fra Sommerstævnet 2012, hvor
eller måske hele ugen!
Købnerkirken stod for cafeen)

Bladet kvitterer med tak
for følgende bidrag:
200 kr.: U. Løfdahl
300 kr.: K. & S. Toldam
I alt: 500 kr.

Forbøn i Købnerkirken

Købnerkirken har fået et forbønsteam. Det er en gruppe af medarbejdere, som tilbyder at bede for dig og
bede sammen med dig. Det er nemlig
vigtigt at bede andre om hjælp. Når
man rækker ud, kan hjælpen komme
på forunderlige måder. Ved at bede
sammen med et andet menneske
kan Gud hjælpe dig og give dig nye
perspektiver og løfte dig i tro, håb og
kærlighed. Læs mere i folderen
”Forbøn i Købnerkirken”.

Yderligere informationer om hele stævnet kan ses i stævnefolderen, som
Det er vores mål at
er fremlagt i kirken eller ved henvendelse til Jesper Mølgaard.
være til rådighed ved
ethvert arrangement
Under Construction… i Købnerkirken. Vi er
Velkommen til…
Gorm Møller Madsen, som er tilflyt- Forårssæsonens sidste ”Under lette at finde, fordi vi vil gå med et
tet Købnerkirken fra Holbæk Baptist Construction” finder sted søndag skilt, hvorpå der står ”Forbøn”. Lyt
den 22. juni, og emnet er denne også til de meddelelser, som gives i
menighed.
gang: ”At være menighedsmed- kirken. Du er også velkommen til at
lem”. Kom og vær med til en kon- henvende dig direkte til et af teamets
struktiv samtale om det at være medlemmer, ring eller sms til:
medlem af en menighed. Du kan
her give din mening til kende, kom- Jan Kornholt
tlf. 2149 4412
me med gode ideer, stille spørgs- Elejnia Johansen
tlf. 5335 1133
mål eller bare lytte. Kort sagt: Et Grete Simonsen
tlf. 2339 0843
par vigtige timer for alle, som er Hendrik Spendrup tlf. 6160 5252
interesserede i menighedens liv og Dorte Berntsen
tlf. 2225 8262
og dagligdag.

Kalender
JUNI

JULI

Søndag den 1.
10.30 TEMA gudstjeneste om religionsfrihed og forfølgelse. Simon Holtti fra ”Åbne
Døre”. Indsamling til ”Åbne Døre”
Tirsdag den 3.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 5.
16.00 KIDS
17.00 NEXT
1700-19.00 Fællesspisning i Frirummet
Fredag den 6.
19.00 Øllaug

Søndag den 6.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Lyngby Baptistkirke, Odinsvej 1, Lyngby

Søndag den 8. - PINSEDAG
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Tirsdag den 10.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 12.
16.00 KIDS - afslutning på forårssæsonen
17.00 NEXT - afslutning på forårssæsonen
17.00-19.00 Fællesspisning i Frirummet

Søndag den 13.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Kristuskirken, Baggesensgade 7, Kbh. N
Søndag den 20.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Korskirken, Herlev Hovedgade 42, Herlev
Søndag den 20. - lørdag den 26.
Sommerstævne på Lindenborg ved Roskilde. Se omtale samt brochure fremlagt i
kirken
Søndag den 27.
10.30 Fælles københavnsk gudstjeneste i
Købnerkirken. Jan Kornholt
Dagens gave: Forældreløse børn i Burundi

Søndag den 15.
16.00 Gospel Café. Amager Gospelkor og
Jan Kornholt
17.30 Amager Gospelkors afslutning på
forårssæsonen
Onsdag den 18.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 19.
17.00-19.00 Fællesspisning i Frirummet
18.30 Plantegruppe

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:
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

AUGUST

Søndag den 22.
10.30 BASECAMP gudstjeneste
Jan Kornholt.
Søndag den 3.
12.00 Under Construction: ”Om at være 10.30 DOGME gudstjeneste. Jan Kornholt
medlem”
Torsdag den 26.
17.00-19.00 Fællesspisning i Frirummet
Søndag den 10.
10.30 KLASSISK gudstjeneste.
Bent Hylleberg
Søndag den 29.
Onsdag den 13.
10.30 KLASSISK gudstjeneste med nadver 19.00 Menighedsrådsmøde
Jan Kaas Henriksen

NB: Jan Kornholt holder
ferie 23. juni til 19. juli.
Begge dage inklusive.

Adresser

Søndag den 17.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Onsdag den 20.
9.30 Udflugt - Se omtale

Lokaleansvarlige:
Laila & René Hansen
Tlf. 3295 9525
E-mail: rene.sylvest@mail.dk
Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 17. august 2014. Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 7. august 2014.

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

