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DØMT TIL AT LEVE
"Thi kendes for ret.
Du er dømt til at leve!
Bid livet i låret,
find fremtiden frem
rut med planer og visdomsord,
for i dag skal der leves!"
(Benny Andersen)

Langfredag blev der afsagt dom.
Det var Pilatus, der dømte Jesus:
"Thi kendes for ret. Du er dømt til at
dø!" Og dommen blev eksekveret
med det samme. Jesus blev korsfæstet. Men det er altid overdommeren, der får det sidste ord, og Påskemorgen omstødte Gud Pilatus’
dom over Jesus: "Thi kendes for ret.
Du er dømt til at leve!"

vores dom: Vi er også dømt til at
leve! Derfor skal du ikke se kirkegården som en endestation. Du skal
heller ikke fortabe dig i dine problemer og nederlag. "Lev livet!" er kristendommens opfordring. Lev livet
som gjaldt det livet, for det gør det
Så er det lige, man tænker, om ikke jo. Lev livet i glæde og med håb om,
der er sket en procedurefejl: Enten at ingen nød eller død kan gøre det
er overdommeren kommet for sent af med dig!
på banen, eller også er Pilatus for
hurtig på aftrækkeren. For da Gud Dommen over Jesus og den efterfølgriber ind, er Jesus allerede død. gende henrettelse minder dig om alt
"Dømt til at leve!" ja tak, men hvor- det, der går i stykker for dig. Men
dan kommer jeg lige ud af den her opstandelsen Påskemorgen er et
kiste?
budskab om, at du helt uventet bliver frikendt for alle anklager, befriet
Den utrolige slutning på dette rets- fra enhver straf, kun dømt til … at
salsdrama er, at den henrettede leve!
bliver levende igen. De første, som
gik på kirkegården for at se til Je- Der var en mand, som havde fået
sus’ grav, troede ikke deres egne sin del af fornøjelserne her i livet.
øjne – graven var tom. Og de hørte Han døde og kom op til Skt. Peter.
budskabet, at han, som blev dømt Så stod han der med al sin skyldføtil døden, ikke længere er død. Han lelse og stammede: ”… jeg, jeg.. har
er nu dømt til at leve.
vist ikke været noget godt eksempel
for mine medmennesker!" Og han
Vi havde ellers lært, at når man dør, huskede de mange gange, han havså er det slut. Men nu er vi blevet de svigtet. "Skidt med det!" sagde
klogere: Jesus opstod – dømt til at Skt. Peter. "Vi fører ikke regnskab.
leve. Det kristne budskab er også Velkommen indenfor!" Manden var

ved at tabe næse og mund af forbavselse, men blev naturligvis glad.
Og tydeligt lettet gik han indenfor i
de himmelske haller. Men det første
syn, som mødte ham i himmelen,
var nogle mennesker, som stod og
hamrede deres hoveder ind i muren. "Hvem er dog det, og hvorfor
gør de sådan?" spurgte manden.
"Nå, det er bare nogen, som ærgrer
sig," svarede Skt. Peter, "for de troede, at vi førte regnskab!"
Kristendom er, som navnet siger, en
dom. Gud har afsagt dom over dit
liv. Du er dømt… dømt til at leve.
Lev frit og glad, befriet fra skyld,
synd og dårlig samvittighed. Derfor:
"Glæd jer over at I tilhører Kristus.
Jeg siger det igen: Glæd jer! I skal
ikke bekymre jer om noget." (Fra
Paulus’ Brev til menigheden i Filippi
4,4-6)
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Lige nu er det meget kirkens café, fordi åbningstiderne
er knyttet til Købnerkirkens aktiviteter tre dage om
ugen. Men visionen er også at være kvarterets café.
Derfor ønsker vi at udvide åbningstiden, og det vil ske i
takt med, at der kommer flere frivillige medarbejdere
Den 4. januar 2015 åbnede cafeen og en ny
og flere ressourcer til de administrative opgaver. Vores
epoke i Købnerkirkens historie begyndte. Visionen er, at cafeen
mål er, at cafeen skal have åbent hver dag.
bliver det nye samlingssted og omdrejningspunkt for kirkens aktiviteter og for livet i lokalområdet.
Café Julius drives af den uafhængige Forening Julius.
Foreningens formål er at vise næstekærlighed ved at
Og det går godt med udviklingen af cafeen. Vi begyndte med mindrive og støtte humanitære og sociale projekter både
dre end 10 frivillige medarbejdere, og efter to måneder er vi nu
lokalt og internationalt. Allerede nu har vi af cafeens
mere end 20 frivillige, og der kommer stadig flere til. Vi vidste
overskud givet støtte til Barnets Blå Hus og Rise & Shiikke på forhånd, hvor populær cafeen ville blive, men der har væne Nepal. Vi vil også i fremtiden støtte flere projekter.
ret mange kunder alle de dage, cafeen har haft åbent. Allerede
Det er vores mål, at vi allerede i 2015 kan give mere
nu (medio marts) har cafeens drift et samlet overskud på over
end 70.000 kr. til at hjælpe mennesker i nød.
20.000 kr.

Café Julius –
Vi bringer mennesker
sammen

Det er et kæmpe arbejde at etablere og drive en café, og der har
især været udfordringer med at finde tilstrækkelig arbejdskraft til
ledelse og administration. Det ser nu endelig ud til, at vi har fået
den nødvendige arbejdskraft til PR-opgaver og til økonomifunktionen. Bestyrelsen har også etableret en daglig ledelse for cafeen,
således at bestyrelsen kan koncentrere sig om nye opgaver og de
overordnede sager.

Jeg vil gerne opfordre alle til at blive medlem af Foreningen Julius. Det koster kun 100 kr. om året. En
anden opfordring er, at du kommer og nyder livet i cafeen. Du kan også melde dig som frivillig. Cafeens kontonummer er 2191 0719231616, hvis man ønsker at
støtte økonomisk uden nødvendigvis at blive medlem.
Kimmie H. Philipsen

Fastelavn…
Denne dag var kirken og gården
traditionen tro fuld af fest og farver og med masser af glade børn
og deres forældre - mange i fantasifulde udklædninger. Gospel Generation sørgede for dejlig sang
og musik til den børnevenlige
gudstjeneste, og efterfølgende
var der som altid tøndeslagning i
gården. Denne del var - også som
altid - en kold fornøjelse, og derfor var det ekstra dejligt at komme ind i varmen i cafeen og få
dejlige boller, kakao, kaffe m.m.

Nyt fra Øllauget…

”Brygmester” Jan Kaas fortæller, at den første portion bryg på
det nyanskaffede anlæg nu er færdigt og forventes klar i slutningen af marts.
Kirkebladet kvitterer med tak for følgende
bidrag:
300 kr.: K. Toldam
300 kr.: Nr. 173
I alt 600 kr.

Jesper & Mathias Mølgaard har været arkitekter på den elektriske konstruktion og sørget for, at det hele kom til at køre, og efter nogle småjusteringer og mindre begyndervanskeligheder lykkedes det at komme igennem
processen, og de 50 liter øl står nu og bobler lystigt, indtil de er klar til at
komme på flasker.
Vil du vide mere om Øllauget, og/eller vil du støtte økonomisk, kan du kontakte Jan Kaas på kaasjan@gmail.com eller tlf. 2557 8060.

Fangekoret synger i Købnerkirken
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel besøger Købnerkirken søndag den
14. juni kl. 19.30. Koret har eksisteret i 18 år, og i al den tid har de indsatte
sunget hver eneste søndag i fængselskirken. I 2004 kastede de sig ud i at
lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen medieomtale, og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden side af tremmerne. Koret vokser hele tiden, og nye får mulighed for at
komme med ud og synge, når de begynder deres udgangsforløb. Desuden
fortsætter de prøveløsladte efter endt afsoning. De indsatte, som flyttes til
andre fængsler, synger fortsat med ved koncerterne udenfor murene. Direktoratet for Kriminalforsorgen har lavet særlige udgangsregler for
Fangekorssangerne, der er blevet så efterspurgte, at de har planlagt koncerter langt ud i fremtiden.

Runde dage:
Fødselsdage:

17.04.: Arno Jeppesen, 90 år

Dåbsdage:
21.04.: Bodil Andersen, 80 år
01.05. Roselyne Tubanyembazi, 25 år

Hjertelig
Tillykke!

Lederen af Vridsløselilles fangekor, Louise Adrian, modtog Spil Dansk Dagens
Ildsjælspris 2008, fordi hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft,
der kan ændre folks liv.
Det er anden gang, vi får besøg af koret. Første gang var kirken fyldt til bristepunktet. Det forventer vi også denne gang, så skynd dig at købe en af de 200
billetter, så snart de bliver sat til salg omkring 1. maj.

Onsdagstræf

Onsdag den 15. april fejrer vi, at der er
kommet instrument i cafeen og synger
forårssange og andre gode, gamle sange
med Gerda Tham ved klaveret.
Onsdag den 20. maj får vi besøg af Anita
Pedersen, som er ”gammel” amagerpige.
Anita kommer og fortæller om ”Danmarks
bedste arbejdsplads”.
Velkommen til begge anledninger.

Skærtorsdag…

Velkommen til Forårskoncert

Tirsdag 26. maj kl. 19.00 inviterer Amager Gospelkor til koncert i Købnerkirken. Et halvanden times program med alle de gode sange, som netop nu er
på korets repertoire. Fælles for sangen er, at teksterne handler om menneskelivet og formidler et stærkt, kristent budskab. Dertil melodier, der spiller
på hele følelsesregisteret og derfor gør det til en forløsende oplevelse både
at synge og at lytte til sangene. Der er stille ballader, som får tårerne frem, og
der er heftige up-tempo sange, der får hele kroppen i bevægelse. Amager
Gospelkor optræder med ca. 100 sangere under ledelse af dirigent Nina Luna og pianist Niels Engell. Billetter koster 90 kr. og kan købes på
www.billetlugen.dk.

Torsdag den 2. april kl. 18.
18 mødes vi til
fællesspisning og nadverfejring. Medbring
mad til dig selv og gerne lidt ekstra, så vi
kan give til dem, der evt. ikke har med.
Drikkevarer kan købes.

Påskedag…

fejrer vi påskegudstjeneste med nadver
søndag den 5. april kl. 10.30,
10.30 hvor Jan
Kornholt prædiker, og Louise Hjorth Hansen leverer musikken.

Gospelkorene i Tivoli

Søndag den 17. maj synger alle vore 3
gospelkor på Plænen i Tivoli ved årets
Gospelfestival.
Amager Gospelkor er på scenen kl.
13.30, og Gospel Generation KIDS &
NEXT er på scenen kl. 15.30. Kom og støt
op om dette, som plejer at være en festlig
eftermiddag og samtidig en god anledning
til at høre mange andre gode gospelkor.

Kalender
APRIL

MAJ

Torsdag den 2. - Skærtorsdag
18.00 Fællesspisning med nadver. Se omtale
Fredag den 3. - Langfredag
19.30 Jesus Christ Superstar
Lørdag den 4.
19.30 Jesus Christ Superstar
Omtalt i sidste nummer

Søndag den 17.
10.30 BASECAMP. Peter Buch
13.30 + 15.30 Gospel i Tivoli - se omtale
Onsdag den 20.
12.00 Onsdagstræf
Torsdag den 21.
18.30 Plantegruppe
19.00 Grundtrin - ”Suk”

Søndag den 5. - Påskedag
10.30 Gudstjeneste med nadver. Jan Kornholt
Onsdag den 8.
12.00 Bibel og bøn
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 9.
19.00 Grundtrin - ”Del”
Søndag den 12.
10.30 BASECAMP. Jan Kornholt.
15.00 Medarbejdermøde i Café Julius
Onsdag den 15.
12.00 Onsdagstræf - Se omtale
Torsdag den 16.
18.30 Plantegruppe
19.00 Grundtrin - ”Syng”
Søndag den 19.
10.30 KUNSTEN AT LEVE. Jan Kornholt. KIDS
& NEXT medvirker. Indsamling til KIDS &
NEXT
Galleridag! Se omtale
Onsdag den 22.
12.00 Bibel & bøn
Torsdag den 23.
19.00 Grundtrin - ”Tal”

...fortsat

Søndag den 24. - Pinsedag
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt. Indsamling: Åbne Døre - forfulgte kristne
Tirsdag den 26.
19.00 Forårskoncert - Se omtale
Onsdag den 27.
12.00 Bibel & Bøn
Torsdag den 28.
19.00 Grundtrin - ”Ti”
Søndag den 31.
10.30 Klassisk gudstjeneste med nadver.
Jan Kornholt
12.15 Menighedsmøde

JUNI
Onsdag den 3.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 4.
19.00 Grundtrin ”Velsign”
Søndag den 7.
16.00 Gospelgudstjeneste. Jan Kornholt
Tirsdag den 9.
19.00 Amager Gospelkor - sæsonafslutning
Torsdag den 11.
16.00 KIDS - 17.00 NEXT sæsonafslutning
19.00 Grundtrin - ”Hel”

Søndag den 26.
10.30 KLASSISK gudstjeneste med nadver.
Jan Kaas.
Søndag den 14.
Torsdag den 30.
10.30 KUNSTEN AT LEVE. Solisterne og
19.00 Grundtrin - ”Læs”
Jan Kornholt
19.30 Koncert m/Fangekoret.
m/Fangekoret Se omtale

MAJ

Søndag den 3.
16.00 GOSPEL gudstjeneste - Amager Gospelkor. Jan Kornholt
Onsdag den 6.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 7.
19.00 Øllaug
19.00 Grundtrin - ”Bed”
Søndag den 10.
10.30 KUNSTEN AT LEVE. Andreas Højmark
Andersen. Musik: Mads Holm Andersen &
solisterne
12.15 Under Construction
Onsdag den 13.
12.00 Bibel & bøn
Torsdag den 14. - Kristi Himmelfartsdag
NB: Ingen øvelser for KIDS & NEXT

Søndag den 21.
10.30 BASECAMP. Jan Kaas
12.15 Under Construction

Adresser
Købnerkirken
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i Nordea:
Nordea
Reg. 2191 konto nr. 0713582328
MobilePay/Swipp: 9320 2812
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
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 21. juni 2015. Indlæg
modtages med tak! Deadline: Den
14. juni 2015.

Amager Gospelkor øver hver tirsdag kl.
19.0019.00-21.30. Sidste øvelse i forårssæsonen er 9. juni
KIDS & NEXT øver hver torsdag kl. 16.00
og 17.00. Sidste øvelse i forårssæsonen er
11. juni
Café Julius åbningstider:
Søndag kl. 9.30 - 14.00
Tirsdag kl. 16.00 - 21.00
Torsdag kl. 16.00 - 21.00

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
E-mail: mail@annettelund.dk
Bidrag til bladet modtages med
tak på bankkonto nr. 2191
0713582328 mrk. ”blad”.

På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager

Velkommen til

19.04.2015 i Købnerkirken
”Ideen med at afholde Galleridag i Købnerkirken opstod,
da jeg en dag fandt alle de tegninger som børn har siddet på 1.
række og tegnet sammen med mig, med tilhørende fortrolige samtaler, i tidens løb.
Jeg syntes det kunne være spændende at se alle børnene igen, og
med udstilling af deres tegninger kunne det blive muligt.
Det har så udviklet sig til, at de af menighedens medlemmer og
bekendte, der har malet malerier eller har tegnet også kunne vise
deres kunstværker frem. Jeg har også fået mange til at tegne miniature tegninger, som også kan ses.
Jeg glæder mig til at se jer alle.”
Det hele begynder i kirkesalen med
gudstjeneste kl. 10.30, hvor Gospel
Generation KIDS & NEXT samt Amager Gospelkors solister medvirker
med sang og musik. Jan Kornholt
holder en prædiken om billeder og
forbilleder.

Frank Jørgensen
Efter gudstjenesten fortsætter vi med

Udstilling i Café Julius
med 120 børnetegninger og
60 miniaturetegninger

Blandt programmet kan nævnes:
3 meter tegning lavet af KIDS/NEXT

En trio vil underholde med dejlige børnesange
Tale af børnehaveleder Peer Poulsen
med overrækkelse af gave til Café Julius

Der vil være kakao, kaffe, te og kage. Herudover byder på cafeen på
lune retter, frokost og drikkevarer til
rimelige priser
Malerier malet af:
Mikela Elleby Jørgensen, Dorthe Kornholt,
Gitte Meier Brun, Helle Martinsen, Kurt
Reinhardt Pedersen, Else Olsen, Christina
Munk Salling, Lasse Hansen, Yvonne Wiese, Ann Lund Wahlberg m.fl.
Graffiti malerier malet af Daniel Martinsen
Opstillet staffeli med lærred til maling
af et stort fælles maleri

Mulighed for maling af porcelæn, keramik og
glas under kyndig vejledning. Efterfølgende vil
de smukke værker blive brændt i ovn af Astrid
Dahl og udleveret ved næste KIDS/NEXT øvelse torsdag den 23.04.2015 kl. 15.30-18.30

Søndag i Købnerkirken
Søndagens gudstjeneste er det centrale samlingspunkt i Købnerkirkens fællesskab. I 2013 valgte vi at prioritere gudstjenesten
højere. Først formulerede vi en vision:
“Gudstjenesten skal formidle Guds nærvær i nutidige former med
relevant indhold og være attraktiv for andre end os selv”.
Dernæst etablerede vi et gudstjenesteteam for at tilføre ressourcer til udviklingen af gudstjenesterne. Vi besluttede at bruge flere
penge på musik og vi fik fornyet kirkesalen med åben platform og
stole. Siden da har vi udviklet fem gudstjenesteformer, som vi
skifter mellem:
1. MUSIK/GOSPEL gudstjeneste med et orkester eller kor, som udfylder det meste af programmet.
2. DOGME gudstjeneste uden forberedt prædiken og program. Deltagere inviteres til at bidrage.
3. KUNSTEN AT LEVE: Nutidig musik, uformel stil og prædiken om et aktuelt emne.
4. KLASSISK gudstjeneste med orgelmusik, traditionel salmesang og prædiken ud fra en bibeltekst.
5. BASECAMP: Enkel og uformel stil. Prædiken om et bibelsk emne (undervisning).
Musikgudstjenesterne er de mest populære med ca. 100
deltagere. Til ”Kunsten at leve” kommer der 45-55 deltagere, og til de tre andre gudstjenestetyper er der mellem 25
og 35 deltagere. Det er tydeligt, at musik og nutidig stil
tiltrækker flest. Det er ikke optimalt, at vores gudstjenester
er så forskellige. Men i en tid med fornyelse har det været
godt at afprøve forskellige former. Vi har stadig begrænsede ressourcer, hvilket betyder, at vi ikke hver søndag kan
benytte de medarbejdere, vi ønsker til opgaverne. Vi arbejder dog på at gøre flere af gudstjenesterne mere nutidige.
Bl.a. har et nyt lovsangsteam netop set dagens lys og vil
synge ved gudstjenesten 12. april.
Vi arbejder også på at have flere tilbud at vælge mellem på
en søndag i Købnerkirken. Det er ikke muligt at lave én
gudstjeneste, der møder alles behov. Derfor vil vi gerne

have flere typer gudstjenester på den samme dag med
livet i Café Julius som samlingssted. Men indtil videre må
vi nøjes med én gudstjeneste hver søndag.
Vores højeste prioritet lige nu er at få tilbud til børn. F.eks.
en månedlig børnegudstjeneste og på andre søndage et
selvstændigt børneprogram i tilknytning til gudstjenesten
for de voksne. Igen er det et spørgsmål om ressourcer, der
afgør, hvornår vi kommer i gang. Vi ønsker ikke at lave
”børneparkering” men gudstjenester og aktiviteter af god
kvalitet for det stigende antal børn i vores fællesskab.
Jan Kornholt

