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Nogen ”oppefra” må hjælpe!
Du har set det på film: Helten er
ved at styrte ud over kanten og ned
i dybet. Et stort orkester spiller højt
og dramatisk, mens helten hænger
der og holder fast med kun én
hånd. I 99% af alle tilfælde (på film)
bliver helten reddet med hjælp
”oppefra” – der er nogen, som rækker hånden ud og redder helten fra
en grusom død. Det er kun Spiderman, Superman og andre superhelte, der kan redde sig selv.
På afgrundens rand
Jeg har aldrig selv været i præcis
den situation. Alligevel ved jeg,
hvad det handler om. Jeg kender
følelsen af at være på afgrundens
rand, på vej ned, ud og væk. Når
noget ondt rammer mig, så er det
som at blive skubbet ud over kanten. Så hænger jeg der og holder
fast med det yderste af neglene.
Jeg er ingen supermand, og det er
du heller ikke. Vi er afhængige af, at
der er nogen ”oppefra”, der rækker
ud og hiver os op.

Jeg råber højt til Gud
I en desperat situation vil de fleste –
uanset tro – råbe højt til Gud om
hjælp. Vi kan ikke lade være. ”Jeg
råber højt til Gud om hjælp; han skal
høre mig. På nødens dag søger jeg
Herren, utrætteligt rækker jeg min
hånd frem!” (Salme 77,2-3). Men
hvad nytter det? Alle har gjort det:
Råbt højt til Gud om hjælp, og alle
har også oplevet dét, at der intet
skete! Nej, for der er ikke altid overensstemmelse mellem mine ønsker
og Guds handlinger. Heldigvis, for
tænk efter: det er en skræmmende
tanke at forestille sig, at alle ens
ønsker blev opfyldt, og at alle bønner om hjælp blev mødt præcis, som
vi forestillede os det.
Gud griber din hånd
Du behøver ikke læse hele Bibelen,
men der er ét vigtigt budskab, du
skal kende: Fra første til sidste side i
Bibelen står der: ”GUD HJÆLPER! ”
F.eks.: ”Jeg er Herren din gud, der
griber din højre hånd og siger til dig:
Frygt ikke, jeg hjælper dig!” (Esajas
41,13). Det er min erfaring, at det er

sandt. Selv i den mest håbløse situation, der vil Gud gribe din hånd og
redde dig. Det er ikke sikkert, du ser
det tydeligt. Mirakler er nemlig ikke
altid store show-numre. Det er kun
undtagelsesvis, at Gud sætter naturen ud af kraft og lader overnaturlige ting ske for at hjælpe dig. Men
du kan altid regne med, at Gud griber din hånd og holder fast. Du styrter ikke i afgrunden. Gud vil give dig
de ressourcer, du behøver i form af
kærlighed, mening, håb og fred.
Vi er Guds gaver til hinanden
Det sker også, at mennesker omkring dig rækker hånden ud til dig i
svære situationer. Du skal vide, at
når mennesker tilbyder hjælp, så er
også det Guds indgriben. Vi er Guds
gaver til hinanden! Jesus siger ”Du
skal elske din næste som dig selv.”
Gør du det, da er det Guds kærlighed, mennesker møder gennem din
hjælp! Og når andre tilbyder dig en
hånd, så er det Gud, der rækker ud
til dig.
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Siden sidst...
Koncerter/Luciaoptog…

Begge de to gospel-julekoncerter samlede
atter fuldt hus. Første gang med alle tre
gospelkor sammen og næste gang alene
Amager Gospelkor.
Midt i december havde vi fornøjelse af en
flok dejlige børn, der gik Lucia til gudstjenesten, så ikke et øje var tørt. Efter gudstjenesten var der julehygge i cafeen med besøg
af julemanden, som kom med godteposer til
alle de forventningsfulde børn.

Café Julius

Den 4. januar 2015 var en milepæl i Købnerkirkens historie. Efter næsten fem års
planlægning åbnede Café Julius med næste
150 gæster den første dag. Cafeen bliver
en vigtig ressource i Købnerkirkens fremtidige mission. Cafeen bliver det nye samlingssted for både kirkens aktiviteter og for livet i
lokalområdet.
I den kommende tid vil cafeens faste åbningstider være tirsdage og torsdage kl.
16.00 – 21.00 og søndag kl. 09.30 –
14.00. Åbningstiderne udvides i takt med,
at der kommer flere frivillige medarbejdere.
Du kan følge med på cafeens hjemmeside
www.cafejulius.dk og opslag i kirken og cafeen. Her kan du altid se de aktuelle åbningstider og menuen.
Den 19. oktober 2014 blev ”Foreningen
Julius” stiftet. Omdrejningspunktet i foreningens aktiviteter er Café Julius, der er drevet
af frivillige medarbejdere. I januar 2015 er
der 15 frivillige medarbejdere, og der er
brug for flere. Målet er, at cafeen kan have
åbent hver dag. Cafeens overskud går ubeskåret til humanitære og sociale projekter,
f.eks. projekter i Nepal og Burundi.
Enhver, der støtter foreningens formål, kan blive medarbejder i Café Julius.
Henvend dig i cafeen, her finder du skriftligt materiale om cafeen og om at
Der er lavet en samarbejdsaftale mellem være frivillig medarbejder. Du kan også blive medlem af ”Foreningen Julius”
Købnerkirken og ”Foreningen Julius”. Af af- – det koster kun 100 kr. om året. Søndag 1. marts kl. 12.30 afholdes Fortalen fremgår det bl.a., at cafeen lejer loka- eningen Julius’ første generalforsamling. Kom og nyd livet i cafeen og meld
ler af Købnerkirken, og at cafeen leverer dig som frivillig. - Der er også en opgave til dig.
servering til Købnerkirkens arrangementer.

I Walk the Line

Vi gentager succesen: Søndag 1. februar kl. 17.00 indbyder Købnerkirken igen til ”I Walk the Line” - en musikgudstjeneste
om livets vilkår med musik af Johnny Cash.
Jan Fischer-Nielsen, Kurt Reinhardt Pedersen, Kaare Lassen, Jesper Mølgaard og Jan Kornholt har sammensat et repertoire af de bedste Johnny
Cash sange. Sangene bliver det primære indhold i et halvanden times
program. Mellem sangene vil beretningen om Johnny Cash blive fortalt i
ord og billeder.
Johnny Cash (1932-2003) blev en af de mest populære sangere i det
20. århundrede. Hans kristne tro havde betydning for ham gennem hele
livet og især i kriseperioder med skilsmisse, alkohol og stofmisbrug. De
personlige kampe og troen på Gud er de centrale emner i Johnny Cash’s
sange.

Runde dage:
Fødselsdage:

04.02.: Bodil Andersen, 95 år
17.02.: Lena Troelsen Aars, 60 år
27.03.: Laila Hansen, 60 år

Onsdagstræf/Fælles Seniortræf

Ved Onsdagstræffet den 18. februar kl. 12.00 skal vi med Annette Lund en
tur til Fjernøsten! Vi skal høre om oplevelser
og se billeder fra en spændende tur, som
begyndte på Bali og sluttede i Taiwan. Undervejs besøgtes yderligere 5 lande, bl.a. Borneo
og Filippinerne.

Dåbsdage:

10.02.: Grete Simonsen, 65 år

Hjertelig
Tillykke!

Onsdag den 18. marts kl. 12.00 indbydes til det årlige
Fælles Københavnske Seniortræf. Denne gang er Købnerkirken vært, og det er lykkedes at få Folketingspolitiker Karen J. Klint til at komme og tale. Karen besidder
bl.a. posten som kirkepolitisk ordfører for Socialdemokratiet og er valgt i Vejle.
Af hensyn til frokosten er det nødvendigt med tilmelding til Grete Simonsen eller i kirken senest den 10.
marts. Pris: 50 kr.

Jesus Christ Superstar

FASTELAVN

Teatret Gorgerne er Danmarks mest ambitiøse, frivillige musicalteater og har
stået bag flere store opsætninger f.eks. CHESS i Tivolis koncertsal, MONTY
PYTHON'S SPAMALOT på Gladsaxe Teater og THE FULL MONTY i Stærekassen. Sangerne ledsages af et stærkt professionelt rockorkester fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Koncerten varer ca. halvanden time
og vil blive fremført på engelsk.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i
gården. Efter denne - sandsynligvis kolde omgang er der varme i cafeen, hvor der
serveres kaffe og kakao med fastelavnsboller mv.

Søndag 15. februar kl. 14.00 er der gudsKøbnerkirken indbyder til en storslået musikalsk oplevelse: Teatret Gorgerne tjeneste for børn. Det er Fastelavn, og alle
optræder med koncertudgaven af musicalklassikeren JESUS CHRIST SUPER- må gerne klæde sig ud. Ved gudstjenesten
STAR. Forestillingen er skabt af Andrew Lloyd Webber & Tim Rice og fortæller synger både børnekoret og ungdomskoret,
Gospel Generation KIDS og NEXT.
historien, der førte til Jesus’ død langfredag, set gennem Judas’ øjne.

Fastelavnsfesten arrangeres i samarbejde
mellem Café Julius, Gårdlauget Lindehaven og Købnerkirken. Og selv om det
rigtig meget er for børn, så er alle aldre
meget velkomne.

JESUS CHRIST SUPERSTAR har provokeret, fascineret og begejstret publikum
i mere end 40 år med sange som ”I Don't Know How To Love Him”, ”King Herod's Song” og naturligvis titelmelodien ”Superstar”, som har toppet hitlisterne verden over. Og nu er turen kommet til Købnerkirken hvor du kan vælge
mellem to forestillinger: (Lang)fredag den 3. april kl. 19.30 eller lørdag 4. april
kl.19.30. Billetter a 120 kr. vil kunne købes i forsalg i Købnerkirken og i Café Grundtrin
Julius.
Vi mødes torsdag kl. 19.00 i Café Julius til
samtale om, hvordan vores tro får liv. KriBemærk også, at torsdag den 26. marts kl. 19.00 vil der i Café Julius være en stenlivet er ikke at have styr på en masse
præsentation af ”Jesus Christ Superstar”. Jan Kornholt vil fortælle om musica- lærersætninger. At være kristen er ligetil og
lens historie og dens kontroversielle indhold.
helt praktisk, at leve livet. Det vigtige
spørgsmål er da: Hvordan skal jeg leve mit
liv som kristen?
”Grundtrin” er en bog af præst Ole Lundegaard, der beskriver 16 forskellige praktikker, det vil sige forskellige handlinger, som
kendetegner det kristne liv. Vi begynder
”Grundtrin” torsdag 19. februar og fortsætter de følgende torsdage. Dagens oplæg
står i bogen og vil blive gennemgået ved
samtalens begyndelse. Du behøver ikke
bogen, for at deltage i samtalen, men den
vil være en stor hjælp for dig.
Bogen koster 200 kr. og bestilles hos Jan
Kornholt eller købes, når vi mødes den 19.
februar.

Kalender
FEBRUAR

Søndag den 1.
17.00 ”I Walk the Line” Se omtale
Tirsdag den 3.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 4.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 5.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT
19.00 Øllaug
Søndag den 8.
10.30 BASECAMP gudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 10.
Ingen korøvelse - vinterferie
Onsdag den 11.
12.00 Bibel og bøn
Torsdag den 12.
Ingen korøvelser - vinterferie
18.30 Plantegruppe
Søndag den 15. - Fastelavn
14.00 Fastelavnsgudstjeneste for børn.
Jan Kornholt, Gospel Generation
Efterfølgende tøndeslagning i gården
Tirsdag den 17.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 18.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale
19.00 Menighedsråd og stab mødes
Torsdag den 19.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT
19.00 Grundtrin. Emne: Åbn
Lørdag den 21.
11.00-14.00 Lovsangsworkshop med Christina Munk Salling

MARTS

Søndag den 1.
10.30 DOGME gudstjeneste.
12.30 Generalforsamling i ”Julius”.
Tirsdag den 3.
19.00 Amager Gospelkor
Torsdag den 5.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT
19.00 Grundtrin. Emne: Tilgiv
19.00 Øllaug
Søndag den 8.
10.30 BASECAMP gudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 10.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 11.
12.00 Bibel & bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 12.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT
18.30 Plantegruppe
19.00 Grundtrin. Emne: Tak
Søndag den 15.
10.30 KUNSTEN AT LEVE. Jan Kornholt
Tirsdag den 17.
19.00 Amager Gospelkor
Onsdag den 18.
12.00 Fælles Seniortræf. Se omtale
Torsdag den 19.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT

Adresser
Købnerkirken
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i 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:
Nina Vang: Tlf. 2371 6613
Jan Kaas Henriksen: Tlf. 2557 8060
Michael Andersen: Tlf. 2288 4237
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 3284 9500
E-mail: mail@annettelund.dk

Kvindenetværk:
Grete Simonsen
Søndag den 22.
Tlf. 2339 0843
10.30 KLASSISK gudstjeneste med nadver. E-mail: gretesimonsen@hotmail.dk
Jan Kornholt. Indsamling: Børn i Burundi
12.00 Under Construction om ”Søndag i
Lokaleansvarlige:
Købnerkirken”
Laila & René Hansen
Tirsdag den 24.
Tlf. 3295 9525
19.00 Amager Gospelkor
E-mail: rene.sylvest@mail.dk
Onsdag den 25.
12.00 Bibel & Bøn
Torsdag den 26.
Næste nummer af kirkebladet ud16.00 KIDS - 17.00 NEXT
Søndag den 22.
kommer den 29. marts 2015. Ind10.30 KUNSTEN AT LEVE med nadver. Jan 19.00 En introduktion til ”Jesus Christ Sulæg modtages med tak! Deadline:
Kornholt. Indsamling til ”Barnets Blå Hus” perstar” v/Jan Kornholt. Se omtale
Den 20. marts 2015.
12.00 Menighedsmøde
Søndag
den
29.
Palmesøndag
Tirsdag den 24.
16.00 Gospelgudstjeneste. Amager Gospel19.00 Amager Gospelkor
kor. Jan Kornholt
Onsdag den 25.
Tirsdag den 31.
12.00 Bibel og bøn
Ingen korøvelse - Påskeferie
Torsdag den 26.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT
19.00 Grundtrin. Emne: Giv
Torsdag den 2. - Skærtorsdag
18.00 Fællesspisning og nadver
Fredag den 3. - Langfredag
Nyt fra Købnerkirken
19.30 ”Jesus Christ Superstar”
Redaktion: Annette Lund
Lørdag den 4.
E-mail: mail@annettelund.dk
19.30 ”Jesus Christ Superstar”
Bidrag til bladet modtages med
Søndag den 5. - Påskedag
tak på bankkonto nr. 2191
10.30 Påskegudstjeneste med nadver.
0713582328 mrk. ”blad”.
Jan Kornholt

APRIL

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

