NYT FRA
KØBNERKIRKEN
NOVEMBER ’16 - JANUAR ’17

KØBNERKIRKEN - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KØBENHAVN S
op i et træ. Flere hundrede sider,
der kun handler om det ene: En
dreng, der klatrer op i et træ. Drengen lider af en spastisk lammelse,
og klatreturen er tilsyneladende
umulig. Til sidst lykkes det dog. Han
udnyttede sine evner til det yderste.

Jeg husker med rædsel tilbage på
mine karakterbøger fra skolen. Ikke
fordi mine karakterer var specielt
dårlige – de var nærmest gennemsnitlige. Problemet var de bemærkninger, som lærerne havde skrevet
ude til højre: ”Mere flid ønskelig”,
”Jan virker ofte fraværende i timerne” eller ”Mere opmærksomhed
i timerne ønskes!” Jeg var ikke enig
med lærerne, jeg forstod dem simpelthen ikke, og de havde det vist
helt på samme måde overfor mig.
De syntes bestemt, jeg skulle bruge
mine evner bedre.
Til gengæld husker jeg med glæde
på de gange, hvor nogen var stolte
af mig. Da jeg som syvårig sang solo i kirken og min mors øjne strålede – ”det er min dreng!” Og alle de
gamle damer smilede. Eller da jeg
lavede teater i skolen og kirken, og
det bare lykkedes, og alle var begejstrede. Og det allerbedste: Den dag,
jeg scorede det afgørende mål til
skoleidrætsdagen, da skolens fodboldhold bankede Hesselager 2-1!
Jan, skolens fodboldhelt! Da var det
virkelig 100% udnyttelse af mine
evner.

Sådan skal du leve dit liv: Tro på at
Gud har givet dig talent, evner og
muligheder. Uanset hvad det er, du
har talent for, så skal du bruge det.
Dine evner er Guds gave til dig, og
meningen med livet er, at du skal
bruge dine evner til gavn for både
de mennesker, du lever sammen
med, og dig selv.

lyd: ”Jan, nu må du altså snart finde
ud af, hvad du skal bruge dit liv til!”
Det er nemlig ikke lige meget, og
det vidste min kloge far. Livet er fra
Gud, og det er beregnet til at skulle
bruges til noget godt! Jesus er enig
med min far – ja de har helt sikkert
slået sig sammen for at få skovlen
under mig.
Husk også, at Gud vil hjælpe dig
med at bruge dine talenter. Du er
Jeg har hørt min far fortælle den ikke overladt til dig selv. Bed Gud
samme historie, som Jesus fortæl- om hjælp, og du vil opleve, at Gud
ler: Om de tre ansatte, der hver fik har en kraft (Helligånden), der vil
betroet en del af virksomhedseje- hjælpe dig med at udnytte dine evrens formue. (Læs Mattæus Evange- ner 100%.
liet 25,14-30). De fik ikke det samKærlig hilsen
me beløb – de fik efter evne. De to
Jan Kornholt
af dem brugte det, de havde fået
betroet, de brugte deres evner fuldt
ud - eller ”talenter”, som den slags
penge hed dengang. Den tredje derimod lod det ligge, han havde fået.
Ja, han gravede sit talent ned. Historiens morale er klar: Du skal bruge
dine evner – dit talent – optimalt:
Brug det talent
du har fået af Gud.
Brug det og dyrk det
og lev det ud!
Alle de evner,
du én gang har fået,
dem skal du bruge til noget!
(Sigurd Barrett)

Da jeg var lille, sagde min far til
mig: ”Jan, du skal finde ud af, hvad
du vil bruge dit liv til!” Da jeg blev
17-18-19 år gentog min far de sam- Jeg har hørt om, at der er skrevet en
me ord, men nu fik tonen en anden tyk roman om en dreng, der klatrer

Tur til Nepal

I oktober måned var Kirsten Dinesen,
Margrethe Lenskjold og Jan Kornholt i
Nepal med det formål at besøge de
projekter, Købnerkirken og Café Julius
støtter derude. Kirsten skriver om turen:
Det har været en helt fantastisk tur til
Nepal denne gang. Margrethe og jeg
startede med 3 dages afslapning i Pokhara, der var fantastisk smukt. Vi tog
derefter til Kathmandu, og fællesprogrammet begyndte.
Vi var på flere besøg, bl.a. til den nye
kirke, Rise & Shine Nepal, og Dhadagaun, hvor vi besøgte Prem og sundhedscenteret. Det var nogle helt fantastiske dage. Vi hørte selvfølgelig om
fremtidsplanerne for sundhedscenteret, vi blev inviteret til fest for nyuddannede lamaer, og vi vandrede i bjergene
en dag med Prem.
Vi delte også tøj ud, det var virkelig en
hjælp, der blev modtaget med taknemmelige øjne, der er meget stor brug for
vores hjælp der.
Det har været en fantastisk rejse. Det,
vi gør for vores projekter, giver virkelig
mening.
Kirsten

Menighedsrådsvalg -

præsentation af årets kandidater:

Pia Nielsen: Jeg er 24 år gammel, og jeg har været en del af menigheden og boet i Købnerhus i godt et
år. Jeg er kandidatstuderende ved Aalborg Universitet her i København, hvor jeg læser globale flygtningestudier, og jeg arbejder med kommunikation og netværksarbejde ved Folkekirkens Asylsamarbejde.
Når jeg har fri, er jeg frivillig i Sprogcafé Julius, jeg synger med i Amager Gospelkor, og jeg er med til at
arrangere forskellige studenteraktiviteter på universitetet.
Jeg stiller op til menighedsrådet, fordi jeg er rigtig glad for at være en del af menigheden, og jeg vil gerne være med til at sørge for, at det bliver ved med at være et godt sted at være, både for medlemmerne og for nye, som kommer til kirken. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som kirke hele tiden fornyer os,
så vi er relevante for det samfund, vi er en del af. Derfor vil jeg også gerne være en del af den proces,
som kirken er på vej ind i i forbindelse med ”Innovative Kirker”. Når det er sagt, er det også vigtigt for mig, at vi som kirke
ikke mister fokus på kernen i det hele, og at vi bliver ved med at holde fast i det, som giver mening, og det som skaber
mening for mennesker.
Andreas Højmark Andersen: Jeg har besluttet at stille op til menighedsrådet efter opfordring fra en
række mennesker, som jeg værdsætter. Jeg håber at kunne modsvare tilliden med engagement i menighedsrådet. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er 28 år, bor sammen med Mette og til daglig er
ansat i Justitsministeriet.
Jeg har været aktiv i lokale baptistkirker lige siden, mine forældre tog mig med i kirke, i søndagsskole
og til spejder. Siden da har jeg haft privilegiet at være ansat som ungdomsleder i tre nordjyske menigheder (Hjørring, Vrå og Bethelkirken i Aalborg). Jeg har tilhørt Købnerkirken de seneste tre år, hvor jeg
har været en del af gudstjenesteteamet. Jeg har i årene 2007-2015 varetaget en del kirkelige tillidshverv – eksempelvis i BBU (næstfmd. og fmd.), ledelsen i BaptistKirken i Danmark, European Baptist
Federation Youth & Children (fmd.) og dertil vicepræsident for Baptist World Alliance Youth Department.
I menighedsrådet vil jeg medvirke til at sikre, at drift og udvikling går hånd i hånd. Vi skal sammen bidrage til, at Købnerkirken bliver nutidens og fremtidens kirke. Vi skal holde fast i det gode, vi gør – måske endda forsøge at gøre det hele lidt
bedre. Jeg vil arbejde for givende og udfordrende gudstjenester og undervisning, en sund økonomi og et omsorgsfyldt fællesskab – alt sammen for at sikre, at Købnerkirken møder mennesker med Guds kærlighed i handling og ord.

Innovativ Kirke

Fødselsdage:

I 2017 vil Købnerkirken gøre brug af BaptistKirkens tilbud
”Innovativ kirke”. Det er en udviklingsproces gennem fire
workshops under ledelse af Charlotte Willer, hvor alle i Købnerkirkens Fællesskab inviteres til at være med til at påvirke
Købnerkirkens udvikling.

Birthe Groth fylder 85 år den 13.11.
Johannes Brixen fylder 90 år den 26.11.
Hanne Simonsen fylder 60 år den 07.12.

Processen består af tre faser: Opdagelse, retning og design.
Først arbejder vi med at finde ud af, hvordan Købnerkirkens
nuværende situation er, og hvilke ressourcer vi har. Dernæst
skal vi tale om, hvilken retning (vision) vi skal gå, og endelig vil
vi udarbejde konkrete strategier for de konkrete forandringer,
vi vil arbejde henimod i de kommende år.

Johannes Brixen har 75 års dåbsdag den 16.11.

Formålet med ”Innovativ Kirke” er at hjælpe den lokale kirke
med, at flere må opleve Guds kærlighed og mærke, hvad Jesus’ liv betyder for os i dag.
I dagens samfund har også Købnerkirken brug for at udvikle
sig. Det kristne budskab har ikke mistet sin relevans, men
kirken kan som organisation stå i vejen for det uforanderlige
budskab, hvis vi ikke er klar til at forandre os i takt med verden.
Kom og vær med, når vi fire gange i 2017 mødes til samtale
om Købnerkirkens fremtid. Det bliver fire søndage, hvor vi begynder med kort gudstjeneste kl. 11.00 og derefter fortsætter
med workshop, frokost mv. indtil kl. 14.30. Datoer er endnu
ikke endeligt fastlagt.

Dåbsdag:

Hjerteligt Tillykke!
Læs det halve af Bibelen på et halvt år

I alt 28 har tilmeldt sig Købnerkirkens Bibelhalvmaraton.
På et halvt år læser vi halvdelen af Bibelen. Vi kommer
hele vejen rundt fra Skabelsen i Første Mosebog til Fuldendelsen i Johannes Åbenbaring.
Hver uge er der 10-15 kapitlers læsning, som vel tager
omkring 30-45 min. Hvis du ikke er en af dem, der allerede har tilmeldt sig, så skynd dig at ”springe på vognen”. Du kan nå det endnu. Kontakt Nina Vang: 2371
6613, vang.nina@gmail.com eller Jan Kornholt: 2149
4412, jan@kornholt.dk
Læs mere på www.koebnerkirken.dk/bibelhalvmaraton

JULEKONCERT

JULEAFTEN I KØBNERKIRKEN
Der bliver stor fest i Købnerkirken juleaften. Festen begynder
med gudstjeneste kl. 15.00 for alle, hvor Simon Frederiksen
Hinz sammen med et til dagen sammensat lovsangsteam står
for musikken.
Foreningen ”Julehjertet” inviterer derefter - i samarbejde med
Café Julius - til juleaften for børn, unge og enlige forsørgere,
der har brug for at blive opmuntret og forkælet juleaften. Der er plads til 50 gæster, og
det er gratis at deltage. Første prioritet har
enlige med børn. Skriv en kort ansøgning,
hvor du fortæller lidt om din situation. Send
e-mail til julehjertet@hotmail.dk

Vedr. Menighedsrådsvalg

Da menighedsrådet ikke har modtaget
andre opstillede kandidater end de to
nævnte, foretages der ikke nogen afstemning.
Vi ønsker således Pia og Andreas tillykke med valget og glæder os til at byde
dem velkommen til opgaven i menighedsrådet den 1. januar 2017.
Jan Kaas

Velkommen til Købnerkirkens store jule-gospel-koncert.
Søndag den 11. december kl. 16.00 vil kirkens tre gospelkor optræde både hver for sig og sammen.
Børnekoret ”Gospel Generation KIDS” og ungdomskoret
”Gospel Generation NEXT” synger under ledelse af Putri
Dehn og Mads H. Andersen. Amager Gospelkor, der netop har fejret 10 års jubilæum, ledes af Nina Luna og
Niels Engell. Koncerten er en rigtig familieanledning,
som du kan begynde og slutte i Café Julius, der denne
dag har åbent kl. 14.00-19.00. Billetter kan inden længe
købes på www.billetlugen.dk samt ved Købnerkirkens
arrangementer og korenes øvelser.

Julebod…
Fra Grete Simonsen forlyder det, at det forventes,
at der vil blive opstillet en
lille julebod igen i år.
Så hold øje med godter, julepynt og
andre spændende og kreative ting,
som nogle har været flittige med at
lave gennem den seneste tid.

International bededag

Mandag den 7. november kl. 17.00
inviterer Købnerkirkens Kvindenetværk og kvinderne fra den Filippinske
menighed til ”Baptistkvindernes Internationale Bededag”. Dagen er fælles
for de københavnske menigheder og
begynder med fællesspisning til 25 kr.
De filippinske kvinder laver nogle specialiteter, og der vil være en pastasalat.
Efter spisningen afholdes det verdensomspændende program med temaet "Rejs jer, lys for Jesus i vore nærområder" og med bøn for alle verdensdele. - Det hele foregår i Himmelrummet, og alle er velkomne!

Kalender
NOVEMBER

DECEMBER (...fortsat)

Onsdag den 2.
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 3.
19.00 Øllaug

Onsdag den 14.
12.00 Bibel & Bøn
Fredag den 16.
19.00 Jule Gospel Night. Nina Luna m.fl.
Lørdag den 17.
10.00-12.00 Åben lovsangsworkshop for
alle, der vil være med til at synge juleaften.

Søndag den 6.
11.00 KUNSTEN AT LEVE det uperfekte liv.
Jan Kornholt.
Musik: Simon Frederiksen Hinz & AGK’s
solistgruppe
Mandag den 7.
17.00 Baptistkvindernes Internationale
Bededag. Se omtale
Onsdag den 9.
12.00 Bibel & Bøn
Søndag den 13.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kaas Henriksen.
Musik: Ingeborg Christa Hansen
Lørdag den 19.
10.00-13.00 Lovsangsworkshop
Søndag den 20.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Putri Dehn & Lovsangsteamet
Indsamling til bad & toilet i Sundhedscentret
Dhadagaun, Nepal
13.00 Menighedsmøde

Søndag den 18.
11.00 TEMA gudstjeneste (Baptisternes
Verdensalliance og religionsfrihed).
Prædiken: Ebbe Holm
Musik: Louise Hjorth
Lørdag den 24. - Juleaften
15.00 Julegudstjeneste. Jan Kornholt.
Musik: Simon Frederiksen Hinz & Lovsangsteam. Indsamling til ”Julehjertet”

Alle vore læsere ønskes en
rigtig glædelig julehøjtid
samt et velsignet nytår

DECEMBER
Søndag den 4.
11.00 LOVSANGSGUDSTJENESTE. Jan
Kornholt. Musik: Putri Dehn & Simon Frederiksen Hinz, Lovsangsteamet & AGK’s
solistgruppe
Onsdag den 7.
19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag den 11.
16.00 Julekoncert - Amager Gospelkor og
Gospel Generation KIDS & NEXT.
Se omtale
OBS: Amager Gospelkor har sidste øvelse
før jul den 13. december og første øvelse
efter jul den 24. januar.
KIDS & NEXT har sidste øvelse før jul den
15. december og første øvelse efter jul
den 19. januar.

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: Jan Kaas Henriksen:
Tlf. 2557 8060 (indtil 31.12.2016)
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Michael Andersen: Tlf.: 2288 4237
Nina Vang: Tlf.: 2371 6613
Lisbeth Grøndahl Mølgaard:
Tlf.: 4542 0936
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 3284 9500
E-mail: mail@annettelund.dk

Søndag den 27. - 1. søndag i advent
11.00 KLASSISK gudstjeneste med nadver.
Jan Kornholt. Musik: Louise Hjorth
13.00 Bibelmaraton. Undervisning/samtale
Emne: Når du rammer muren!

Torsdag den 1.
19.00 Øllaug

Adresser

JANUAR
Søndag den 1.
INGEN GUDSTJENESTE!
Søndag den 8,
11.00 Gudstjeneste. Pia Duebjerg
Musik: Sergei Teplyi
Søndag den 15.
11.00 KUNSTEN AT LEVE med musik.
Prædiken: Jan Kornholt.
Musik: Simon Frederiksen Hinz & AGK’s
solistgruppe
13.00 Bibelmaraton. Undervisning/samtale.
Emne: Man kan ikke nedstemme lovsang.
Søndag den 22.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Putri Dehn & Lovsangsteamet

Kvindenetværk:
Grete Simonsen
Tlf. 2339 0843
E-mail: gretesimonsen@hotmail.dk
Lokaleansvarlige:
Nina Vang, tlf. 2371 6613,
E-mail: vang.nina@gmail.com
Jesper Mølgaard, tlf. 4911 1655,
E-mail: post1@mail.dk
Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 22. januar 2017. Indlæg modtages med tak! Deadline:
Den 15. januar 2017.

Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
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