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Der, hvor du er!
På en konference i England mødte
jeg Ed. Han fortalte mig lidt om sig
selv: Ed arbejder på et lager, og
han fortalte mig om, at han var så
træt af det job. Han kunne ikke
komme ind på sin ønskeuddannelse, og han kunne ikke få de jobs,
han drømte om, så han måtte nøjes
med at være lagerarbejder. Han
hadede det og følte sig overkvalificeret, demotiveret, et sted han bare
ikke ønskede at være.
Ed fortalte, at en dag snakkede han
med sin præst om det. Ed fortalte
præsten om sin store drøm om at
slippe for sit kedelige job. Og Ed
spurgte præsten, om han ikke ville
bede for ham, at det måtte gå sådan, for nu havde han selv bedt i to
år om, at noget måtte ske, og uden
at han havde fået svar på sine bønner.
Da sagde præsten til Ed: ”Har du
tænkt på, at siden du nu har bedt i
to år, og du stadig har dit lagerjob,
at det så måske er Guds vilje, at det
er der, du skal være?” Og præsten
fortalte Ed om Jeremias Bog: Her
kan man læse om Israels folk i fangenskab i Babylon.
Folket mente om sig selv, at de var
på det forkerte sted sammen med
de forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt og gjorde de forkerte ting. De bad til Gud, om ikke bare
det hele kunne blive anderledes. Og
så minder profeten Jeremias israelitterne om at ”det er der, hvor du
allerede er, at du kan gøre den største forskel!”

Ed fortalte mig, at den samtale forandrede hans liv. Ed besluttede sig
for at møde 15 minutter tidligere på
arbejde næste dag bare for at snakke med sine kolleger, involvere sig
lidt i deres liv og lytte til dem.
Og sådan gjorde han hver dag derefter, og han begyndte at lære sine
kolleger at kende på en helt ny måde. Og Ed fortalte mig ”Jeg kom til at
holde af dem.” Og de kom også til at
lære Ed at kende, og lidt efter lidt
fandt de også ud af, at Ed var kristen, og de blev mere åbne overfor
at tale om det, som var svært i deres liv. En dag var der en, som
spurgte: ”Vil du bede for mig, Ed?”
Ed indrømmede overfor mig, at han
stadig syntes, hans job var kedeligt,
men at det nu havde fået et formål.
Det havde forandret alt. Ed havde
indset, at han skulle stoppe det der
hvis bare… Hvis bare det hele var
anderledes... Hvis bare jeg kunne
slippe væk... For han havde nu ople-

vet, at Gud også var lige her og lige
der, hvor man er til hverdag.
Tænk, hvad noget tilsvarende kan
betyde i dit liv: Det er måske der,
hvor du allerede er lige nu, at du
kan gøre den største forskel? Ét er
sikkert: Gud kan bruge dig hvor som
helst og når som helst. Du skal dele
Guds kærlighed i ord og handling,
det er meningen med dit liv, lige der
hvor du er!
Kærlig hilsen
Jan Kornholt

Tilbageblik...
90-års fejring…

Den hyggelige adventstid blev indledt
på bedste vis med en dejlig gudstjeneste, hvor Jan Kornholt prædikede, og
Louise Hjorth tryllede sin altid smukke
musik frem på orgel og fløjte.
Efter gudstjenesten var vi alle inviteret
til at være med til at fejre Johannes
Brixens 90 års fødselsdag, hvor der var
kaffe og kagemand til alle i cafeen. Det
blev et par dejlige timer, og vi glædede
os over at se både Johannes og resten
af hans familie.
Tillykke til Johannes - og tak for kage!

Julekoncert

Søndag den 11. december kunne Amager Gospelkor og Gospel Generation
KIDS & NEXT i fællesskab afholde den
traditionsrige julekoncert for en stopfyldt kirke.
Koncerten var udsolgt på forhånd faktisk allerede to uger før, så stakkels
alle de mennesker, der måtte gå forgæves denne dag! Det gælder om at
være tidligt ude, hvis man vil sikre sig
billet til denne festlige tradition.
Her ses et par indtryk fra dagen, hvor
stemningen rigtigt blev understreget af
det nye lys, vi har fået i den nyrenoverede kirkesal.

Menighedsrådet i arbejde…

Generationsskifte?

Det nyvalgte menighedsråd begyndte årets arbejde med et heldagsmøde den 14. januar. Menighedsrådet består at de to nyvalgte medlemmer Pia Nielsen og Andreas Højmark Andersen
samt Nina Vang og Lisbeth Mølgaard, som var i menighedsrådet allerede. Rådet har konstitueret sig med Andreas Højmark
Andersen som formand og Jan Kornholt som sekretær.

Uanset hvad vi vælger at
kalde det, må det helt bestemt være på sin plads
her at udtrykke en stor og
meget dybtfølt TAK til den
afgåede formand, Jan
Kaas.

Nogle af de store emner i menighedsrådet i de kommende måneder bliver ”gudstjenester”, ”kommunikationsstrategi”,
”økonomi” og de fire workshops om ”Innovativ Kirke”.
(Sidstnævnte er omtalt på næste side). Desuden vil menighedsrådet gøre meget ud af have et godt samarbejde med de store
og vigtige arbejdsfællesskaber i Købnerkirkens fællesskab,
f.eks. Foreningen Julius, Købnerhus og de tre gospelkor.
Ved gudstjenesten den 15. januar blev der budt velkommen til
det nye menighedsråd og sagt tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer, Jan Kaas og Michael Andersen. Efter forbøn
for menighedsrådet udtrykte vores nye formand Andreas glæde
over opgaven, takkede for forbønnen og den gode start på samarbejdet. ”Vi har en ambitiøs tilgang til arbejdet” sagde Andreas
og opfordrede alle til at arbejde med på at virkeliggøre Købnerkirkens gode og ambitiøse planer. Og så gjorde Andreas det
klart, at menighedsrådet forventer, at alle, der har gode ideer
eller kritik, vil henvende sig til menighedsrådet og/eller menighedsrådets formand.

Den glade, nyvalgte formand
Den lige så glade afgåede...

Jan har siddet i menighedsrådet i omkring 20 år (+
det løse!) og heraf rigtig
mange som formand - ja,
måske endda de fleste - og
har gjort et fantastisk arbejde, som vi alle har haft
den største respekt og beundring for.
Nu venter vi alle i spænding på, hvad Jan føler sig
kaldet til at påtage sig af
opgave(r) i menigheden, så
han ikke bliver helt rastløs...

Innovativ Kirke
Nu begynder ”Innovativ kirke” - en fortløbende samtale gennem fire workshops under ledelse af Charlotte Willer. Ganske
enkelt så handler det om, at alle i Købnerkirkens Fællesskab inviteres til at være med i en samtale om, hvilken kirke vi er,
og hvilken kirke vi ønsker at blive!
Det foregår fire søndage i 2017, hvor vi begynder med en meget kort gudstjeneste kl. 11.00 og derefter fortsætter med
samtale inkl. frokost frem til kl. 14.30. Sæt kryds i kalenderen alle fire søndage, så du kan få det hele med:
29. januar - Hvem er vi?
23. april - Hvem er vi kirke for?
27. august - Hvilke ideer har vi?
29. oktober - Hvilke planer går vi i gang med?
Kærlig hilsen menighedsrådet

FASTELAVNSFEST
Søndag 26. februar kl. 14.00 er der
fastelavnsfest i Købnerkirken for børn
i alle aldre. Vi begynder med gudstjeneste, og bagefter er der tøndeslagning i gården. Endelig slutter dagen
indenfor i varmen i Café Julius med
kaffe, kakao og fastelavnsboller mv.

Tillykke til:
Irma Beth, som den 14.02. har 75 års
dåbsdag

Vi kvitterer med tak for følgende bidrag:
200 kr.: K. Toldam

Ved gudstjenesten medvirker Gospel
Generation KIDS og NEXT under ledelse af Putri Dehn og Mads H. Andersen.
Fastelavnsfesten arrangeres i samarbejde mellem Café Julius,
Gårdlauget Lindehaven og Købnerkirken. Det er rigtig meget
for børn, men som sagt ”børn i alle aldre”, så de voksne må
også gerne komme med. Og selvfølgelig må du meget gerne
komme udklædt.

Velkommen til menighedsmøde…
Årets første menighedsmøde afholdes søndag den 5.
februar kl. 13.00 i Himmelrummet.
Menighedsmødet er den øverste myndighed i Købnerkirkens Fællesskab. Mødet er åbent for alle, og alle har
taleret, mens det er forbeholdt Købnerkirkens medlemmer at have stemmeret.
På årets første møde vil vi fokusere på de gode oplevelser. Der vil være input fra flere aktive i vores fællesskab.
De vil fortælle om gode oplevelser i Købnerkirken. Enhver, som deltager, inviteres også til at dele deres gode
oplevelser i fællesskabet. Der vil også blive vist billeder
fra det seneste års begivenheder i Købnerkirken.
Det er også ved dette møde, at Købnerkirkens årsregnskab for 2016 vil blive fremlagt til godkendelse, ligesom
også budget for 2017 skal godkendes. Herudover er der
selvfølgelig også seneste nyt og orientering om aktuelle
forhold i Købnerkirken. Kom også til gudstjenesten denne søndag kl. 11.00, som er en del af Bibelhalvmaraton
og vil indeholde en introduktion til Det Nye Testamente i
Bibelen.
Kærlig hilsen menighedsrådet

Kalender
JANUAR

MARTS

Søndag den 22.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Putri Dehn & Lovsangsteamet
Indsamling: Alfabetiseringsproj., Burundi
Tirsdag den 24.
18.00 INFOmøde - Amager Gospelkor
19.00 Amager Gospelkor sæsonstart
Onsdag den 25.
12.00 Bibel & Bøn
Torsdag den 26.
16.00 + 17.00 KIDS & NEXT

Torsdag den 2.
19.00 Øllaug
Søndag den 5.
16.00 Gospel Café
Prædiken: Jan Kornholt
Musik: Nina Luna, Niels Engell & AGK
Onsdag den 8.
12.00 Bibel & Bøn

Søndag den 12.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Simon Hinz & AGK’s solistgruppe
Søndag den 29.
13.00 Bibelhalvmaraton.
Bibelhalvmaraton Undervisning og
11.00 Gudstjeneste og workshop om
samtale. HVOR ER GUDS ORD? På hvilfremtidens kirke. Se omtale. Jan Kornholt. ken måde skal Bibelen bestemme over
min tro og mit liv?
Onsdag den 15.
18.30 Menighedsrådsmøde
Lørdag den 18.
FEBRUAR
11.00 - 14.00 Lovsangsworkshop
Onsdag den 1.
18.30 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 2.
19.00 Øllaug

Søndag den 19.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Musik: Putri Dehn & Lovsangsteamet
Søndag den 5.
Dagens gave: Rise & Shine Nepals Land11.00 KUNSTEN AT LEVE I NYE TIDER.
Bibelhalvmaraton:
Bibelhalvmaraton Intro til Ny Testamente. brugsprojekt
Jan Kornholt. Musik: Simon Hinz & AGK’s 13.00 Foreningens Julius’ generalforsamling.
solistgruppe
Onsdag den 22.
13.00 Menighedsmøde. Se omtale
12.00 Bibel & Bøn
Tirsdag den 7.
Lørdag den 25.
19.00 AGK øvelse med årsmøde
11.00 - 20.00 Gospel Celebration YOUTH
Onsdag den 8.
Workshop for ungdomsgospelkor
12.00 Bibel & Bøn
Søndag den 12.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt
Indsamling til toilet til Sundhedscentret i
Dhadagaun, Nepal
13.00 INFO-møde om rejse til Nepal

Søndag den 26.
11.00 Gudstjeneste. Prædiken: Arno
Steen Andreasen. Musik: Louise Hjorth

Vinterferie i gospelkorene denne uge!

Søndag den 2.
11.00 KUNSTEN AT LEVE med Paulus.
Bibelhalvmaraton
ibelhalvmaraton:
ibelhalvmaraton Er det i orden at læse
andres breve? Ja, Paulus’ breve er for
alle!
Prædiken: Jan Kornholt
Musik: Simon Hinz & AGK’s solistgruppe
Onsdag den 5.
18.30 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 6.
19.00 Øllaug

Søndag den 19.
11.00 Gudstjeneste. Jan Kaas Henriksen
Musik: Putri Dehn & Lovsangsteamet
Onsdag den 22.
12.00 Bibel & Bøn
Lørdag den 25.
14.30 AGK koncert på Lions Kollegiet,
Tuborgvej 181
Søndag den 26. - FASTELAVN
14.00 Fastelavnsgudstjeneste og fest.
Jan Kornholt. Musik: Putri Dehn, Mads H.
Andersen, KIDS & NEXT. Se omtale

APRIL

Søndag den 9. - PALMESØNDAG
11.00 Gospel Café. Jan Kornholt
Musik: Gospel Generation KIDS & NEXT
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