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Livet er en fersken!
Det kristne liv er en fersken og ikke
en appelsin. Livet skal nemlig ikke
deles op i små bidder adskilt fra
hinanden, men leves som en helhed.
Kender du forestillingen om, at det
kristne liv er noget, der udfolder sig
en time om ugen henne i kirken?
Dér kan man så, alt efter lyst og
behov, fokusere på Gud eller bare
hygge sig med de andre, som også
kommer der en gang imellem. Og al
den anden tid – derhjemme, på arbejdet, i skolen mv. – der har det så
ikke rigtig noget med Gud at gøre!
Men menneskelivet er ikke sådan,
at der er dele af livet, som Gud er
ligeglad med, og andet, som han er
særligt interesseret i. Kristenlivet
handler om hele livet, døgnet rundt
og uanset, hvor du er. Gud ønsker
at være med dig i det hele!
Kender du også forestillingen om
den kirke, hvor det er vigtigt at være
en anden, end den man er til hverdag? Der tager man pænt tøj på,
når man går i kirke – også i overført
betydning: Når man kommer i den
kirke, så vælger man at vende ryggen til en hverdag fuld af problemer, og lader som om, man har
styr på det hele og er fuld af overskud.
Men kirkens fællesskab er ikke for
de pæne, de rigtige, de heldige og
de dygtige. Der findes ingen mennesker, som kun er dét! Kirkens fæl-

lesskab er for dem, som forholder
sig ærligt til egen magtesløshed, og
derfor ved, de har brug for Guds
nåde og Guds kærlige indgriben.
Kirken er for enhver, der indrømmer at have brug for hjælp til at
få mening og styrke i alle livets forhold.
Dit liv ender helt sikkert i kaos, hvis
du prøver at leve det adskilt i forskellige verdener. Og du tager fuldstændig fejl, hvis du tror, at du kan
være kristen noget af tiden og så
noget andet resten af tiden.
Husk, livet er en fersken og ikke en
appelsin! Og midt i en fersken er
der en kerne – en stor sten. Sådan
har det kristne liv Jesus som centrum. I midten af hele dit liv, der er
Jesus. Hans ord til dig og alt det,
han har gjort for dig, og alt det han
vil gøre for dig i fremtiden. Det gælder både for dig og for kirken at
have Jesus i centrum. På den måde
kan du sikre, at hele dit liv får noget
med Gud at gøre.
I Købnerkirken forestiller vi os, at
kristenlivet er 24 timer i døgnet 7

dage om ugen. Der er intet i dit liv,
som Gud er ligeglad med. Gud ønsker at hjælpe dig og vejlede dig og
bruge dig både i skolen, på jobbet, i
hjemmet, i ægteskabet og familien,
blandt venner, og når du handler i
Fakta.
I Købnerkirken forestiller vi os, at
kirken er det sted, som kan binde
tingene sammen for dig i dit liv. Her
er vi sammen om det budskab, der
gælder i hele dit liv: Jesus har vist,
at Guds kærlighed er grænseløs, og
at kærligheden er rettet mod dig.
Jesus fortæller dig alt det om livet,
du behøver at vide.
BaptistKirken fejrer dette efterår
175 års jubilæum. Den slags kan
nemt få en til kun at tænke historie:
Hvad var det, der skete? Men jubilæet sker under mottoet ”Kom nu
videre!” For det er livet i dag og i
morgen, der er på dagsordenen.
Har du Jesus i centrum for dit liv, og
søger du helhed i tilværelsen, så er
du allerede kommet godt videre. Dit
liv er en fersken!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Byggeri….og caféplaner...
Nu ligner det noget…
Når noget ligner et hul i jorden, kan
det være, fordi det simpelthen er et
hul i jorden. Men sådan er det ikke
med byggeriet i Købnerkirken. Selvom
det både udenfor og indenfor i kirken
ligner, og har lignet, et hul i jorden, er
der mening med alt det, der måske
ser kaotisk ud.
Som vi kan læse i vores bibel, opfordres vi til at bygge vores hus på klippegrund – bibelcitatet er ikke en byggeteknisk vejledning, men en opfordring til at leve vores liv på Jesu ord.
Jesus, også kendt som klippen, skal
være fundamentet eller det grundlæggende i vores liv. Sådan er det også
med byggeriet i Købnerkirken – vi
bygger ikke på en fysisk klippegrund,
for det findes vist ikke på Amager,
men vi bygger på Jesu ord, og byggeriet bliver udelukkende gennemført, for
at vi kan være en attraktiv kirke for
mennesker omkring os.
Byggeprojektet i Købnerkirken har
udover Jesu ord også haft brug for
byggeteknisk vejledning, og det har vi
fået gennem arkitekten, rådgiverne og
de håndværkere, der arbejder med
byggeriet. Ikke overraskende har vores rådgivere også fokuseret på det
grundlæggende og fundamentale i
vores byggeri – og derfor har byggeriet lignet et hul i jorden gennem længere tid.
Men nu er det ved at være slut, det
fundamentale er ved at være på
plads, hullerne i jorden er ved at blive
lukket, og vigtigst af alt - der er blevet
skabt et godt fundament at bygge
videre på. Hullerne i jorden gemmer
på nye kloakker, rør til kabler, isolerende skumbeton, gulvvarme, fedtudskiller, pumpebrønd mv. Nu er det
tiden, hvor man virkelig kan se, hvordan byggeriet skrider frem. Jeg glæder
mig meget over, at væggene er blevet

pudset op. – Der, hvor der før var varmerør og radiatorer, er der glatte vægge, som gør, at rummet ser meget
større ud.

Café Julius
I takt med, at håndværkerne får de
ydre rammer for cafeen færdige, tager
arbejdet med etableringen af cafeen
fart. Før sommerferien blev der nedsat
en projektgruppe, som med Dorthe
Kornholt og Kimmie Philipsen i spidsen
har til opgave at få rammerne omkring
cafeen på plads, så vi er klar til at slå
dørene op, når byggeriet er færdigt.
Desuden består projektgruppen af Neel
Theilgaard, Julie Holme Kristensen,
Lena Aars, Helle Martinsen, Silas Anhøj
Soelberg og Jesper Mølgaard.
Gruppen har allerede holdt tre møder,
og her efter sommerferien skal vi have
konkretiseret og realiseret vores ideer.
Det er nu, det virkelige arbejde går i
gang, og drømmene bliver til virkelighed.

Noget, som nok er mere synligt for de
fleste, er klinkerne på gulvet, der giver
rummet et flot indbydende udtryk. De
nye vægge til cafékøkkenet er også
opført og vil blive beklædt med fliser.
En meget spændende ”detalje” er
den metalkonstruktion, der danner
ramme om de huller, der er udført i
gulve og lofter, hvor vores elevator
skal hjælpe os op og ned mellem etagerne. Jeg har talt med flere gangbesværede og handicappede, der glæder sig til ubesværet at kunne deltage
i Købnerkirkens aktiviteter.
En af de udfordringer, vi nu skal tage
os af, er at få akustikken (lydforholdene) i cafeen til at blive lige så
god som hjemme i vores dagligstue.
Det gør vi bl.a. ved at hænge nogle
lydisolerende plader op i loftet, og
herefter må vi ved selvsyn, eller rettere sagt ved selvhør, konstatere, om
det er tilstrækkeligt til at opnå nogle
gode lydforhold. Skulle det vise sig
ikke at være tilstrækkeligt med disse
plader i loftet, må vi også tage væggene i brug og montere lydisolerende
plader der. I de kommende måneder
vil alle håndværkerne arbejde med
disse og flere opgaver endnu, så vi
senest ved Baptistkirkens jubilæumsfejring i oktober kan indvie lokalerne.
Jesper

At åbne en café er ikke bare lige noget,
man gør. Der skal en masse på plads,
både lovmæssigt og praktisk. Vi har
hentet inspiration fra lignende cafeer,
som vi har besøgt, samt fra egne erfaringer hentet fra det kæmpe bibliotek
af viden og kompetencer, vi har i menigheden.
Vi begynder nu at lave en plan for,
hvordan vi skal markedsføre Café Julius. Indretningen og møblementet skal
besluttes, så det bliver både funktionelt og hyggeligt. Der skal formuleres
arbejdsbeskrivelser, vagtplaner og ansvarsområder. Menukortet skal planlægges, vi skal have fundet flere frivillige til arbejdet i cafeen, og der skal udarbejdes budgetter.
Vi vil komme til at arbejde ihærdigt
gennem hele efteråret, så vi kan være
klar til åbningen af Café Julius. Det
bliver en spændende tid, og vi glæder
os til at komme rigtig i gang med arbejdet.
På vegne af projektgruppen
Kimmie

Købnerkirken rejser til Nepal…
6.-16. oktober rejser ni medarbejdere fra Købnerkirken til Nepal. Formålet
med rejsen er at knytte stærkere bånd til de baptistkirker og de hjælpeprojekter, som Købnerkirken støtter. Det er tredje gang på tre år, at medarbejdere fra Købnerkirken er i Nepal, men det er første gang, at det er en
større gruppe, som rejser sammen.

Runde dage:

Købnerkirken støtter kirkebyggeri, menighedsplantning, vandprojekter og
et socialt projekt, der støtter forfulgte enker. Vi har valgt at hjælpe Nepal,
fordi det er et af verdens fattigste lande, hvor der skal kæmpes, for at
befolkningen får nye og sunde værdier. Landet behøver en (gen)opbygning
på de fleste områder, især energi, transport og sundhed.

Dåbsdage:

At støtte Baptistkirkerne i Nepal er at hjælpe netop de mennesker, som
formår at forny samfundet ud fra nye, sunde værdier. Hinduismes undertrykkende kastesystem gør det umuligt at ændre samfundet. Men kristendommens budskaber om menneskets store værdi og om næstekærlighed
virker som en revolution i Nepal. Jo flere, der bliver kristne i Nepal, jo større sandsynlighed er der for, at samfundet udvikler sig både mere demokratisk og mere barmhjertigt.
Du kommer til at se og høre nyheder fra denne rejse og om projekterne, vi
støtter. Og der bliver
også mulighed for dig at
rejse med næste gang,
vi skal af sted.
Alle kan være med til at
give en gave til projekterne i Nepal ved at
deltage i indsamlingen
ved gudstjenesten 5.
oktober eller indbetale
direkte på konto nr.
9070 – 1621022217.
På forhånd tak for ethvert bidrag.

Fødselsdage:
09.09.: Irma Beth, 90 år
18.09.: Astrid Dahl, 70 år

24.09.: Pia Britt Jensen og Heidi
Elk Hansen, 25 år

Hjertelig
Tillykke!

Velkommen til…
Christina Munk Salling, Maria Salling og Andreas Højmark Andersen,
der alle har valgt at tilslutte sig Købnerkirken. Desværre blev der ikke
plads til billeder, men vi lover, de
kommer ved en senere lejlighed.

Pilgrimsgudstjeneste

Billedet: Trængsel foran Living Baptist Church i Kathmandu, der efter 15 års byggeri langt fra er færdigt.

Jubilæum
Den 27. oktober 2014 er det 175 år siden, de første
9 baptister blev døbt i Danmark. Samme dag er det
75 år siden, at Købnerkirken blev indviet. Begge de
to begivenheder er jubilæer, som vi gerne vil fejre i
Købnerkirken. Det gør vi med en stor fest på dagen,
mandag 27. oktober i tidsrummet 17.0017.00-20.00.
20.00
Selve programmet er endnu ikke fastlagt, så hold øje med hjemmesiden,
opslag i kirken og meddelelserne ved Købnerkirkens arrangementer.
Vi ønsker at mobilisere alle aktive i Købnerkirkens fællesskab samt invitere venner i lokalområdet. Der bliver fællesspisning, og Købnerkirkens tre
gospelkor vil medvirke, og der bliver ingen kedelige taler! Vi indsamler en
gave til etablering af Café Julius, som er det nyeste initiativ, der skal bringe Købnerkirken videre ind i fremtiden.
Køb også det skønne jubilæumskrus for 50 kr. (New
Norm Termokop) Overskuddet går til etablering af
cafeen. Krusene sælges ved kirkens arrangementer
til og med jubilæet.

Kom til gudstjeneste i Købnerkirken
søndag den 7. september kl. 16.00
og hør Sofie Kornholt fortælle om
pilgrimsvandringer. Du får at vide,
hvad meningen er med at gå en pilgrimsvandring, og Sofie vil også fortælle om - og vise billeder fra - sin
egen pilgrimsvandring denne sommer fra Pamplona til Santiago de
Compostela i Spanien, en 30 dages
gåtur på mere end 700 km. Syng
med på pilgrimssangene
og brug anledningen til at
overveje, hvor
du selv er på
vej hen.
Under gudstjenesten får du mulighed for at smage den berømte
”Tarta de Santiago”, en mandelkage,
som pilgrimmene har fået serveret
siden middelalderen i Santiago de
Compostela.

Vi mindes...
Jytte Wamberg, der
døde den 02.07.
Jytte blev 83 år og
var medlem af Købnerkirken 64 år.

Kalender
AUGUST

SEPTEMBER (fortsat)

Søndag den 17.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt
Onsdag den 20.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 21.
19.00 Planlægningsmøde vedr. jubilæum
den 27. oktober.

Tirsdag den 23.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 24.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 25.
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00

Søndag den 24.
10.30 BASECAMP gudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling til Købnerkirkens Internationale Mission.
12.00 Menighedsmøde
Tirsdag den 26.
18.15 INTRO møde Amager Gospelkor
19.00 Amager Gospelkor øvelse
Torsdag den 28.
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00

Søndag den 28.
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver.
Jan Kaas Henriksen
Tirsdag den 30.
19.00 Amager Gospelkor

Søndag den 31.
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver.
Jan Kaas Henriksen

OKTOBER
Onsdag den 1.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 2.
16.00 KIDS
17.00 NEXT+ Fællesspisning 17.00-19.00
19.00 Øllaug

Søndag den 5.
16.00 Gospel Café. Amager Gospelkor. Jan
Kornholt. Indsamling til Rise & Shine Nepal
Tirsdag den 2.
Tirsdag den 7.
19.00 Amager Gospelkor
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 4.
Onsdag den 8.
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00 12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 9.
19.00 Øllaug
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00

SEPTEMBER

Søndag den 7.
16.00 PILGRIMS gudstjeneste. Sofie Kornholt (Se omtale)
Tirsdag den 9.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 10.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 11.
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00

Søndag den 12.
10.30 BASECAMP gudstjeneste.
Prædikant: Ole Jørgensen
Onsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf. Se nærmere i kirken

Søndag den 19.
10.30 Klassisk gudstjeneste.
Prædikant: Agnethe Zimino.
12.00 ”Under Construction”
Tirsdag den 21.
19.00 Amager Gospelkor
Søndag den 14.
10.30 Cafégudstjeneste. ”Kunsten at leve” Onsdag den 22.
12.00 Bibel og bøn
Jan Kornholt
Torsdag den 23.
Tirsdag den 16.
16.00 KIDS
18.00 INTRO møde om Købnerkirken
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00
19.00 Amager Gospelkor

Onsdag den 17.
12.00 Onsdagstræf. Se nærmere i kirken
Torsdag den 18.
16.00 KIDS
17.00 NEXT + Fællesspisning 17.00-19.00
Søndag den 21.
10.30 BASECAMP gudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling til Gospel Generation
12.00 ”Under Construction”
fortsættes...

Søndag den 26.
10.30 Cafégudstjeneste med nadver.
”Kunsten at leve”. Jan Kornholt
Mandag den 27.
17.00 JUBILÆUM. Fest i anledning af BaptistKirkens 175 og Købnerkirkens 75 års
jubilæum - Se omtale
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Købnerkirken
Shetlandsgade 6
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Nordea
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Menighedens præst:
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E-mail: jan@kornholt.dk
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Formand: Silas Anhøj Soelberg:
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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
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