Referat af ordinært forhandlingsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 14. marts 2010, kl. 12.00.
Forhandlingsleder: Jesper Mølgaard.
Sekretær: Anne-Mette Weitze.
Fremmødte: 32 medlemmer.
Mødet indledtes med bøn ved Jan Kornholt.
1. Dagsorden og Protokol.
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Fællesgudstjenester med Bethelkirken – pkt. 3.3.
Skærtorsdagsarrangement – pkt 3.4.
1.2. Referat fra forhandlingsmødet d. 31. januar 2010
Oplæstes og godkendtes. Der var følgende kommentar: Alice Johansen-Stolt har haft kontakt med
korpsrådet og fået oplyst, at vi uden problemer kan overføre spejdernes penge til missionskontoen.
2. Medlemsforhold.
2.1. Medlemstal 14.03.10: 91
2.2. Adresse- og andre ændringer
Frank Jørgensen har fået ny adresse, og Trine Nymann har oplyst mobiltlf.nr. Begge ændringer er medtaget i årsberetningen, og ændringerne er endvidere vedlagt som bilag.
2.3. Andet vedr. medlemsforhold
Carl Olsen er kommet på plejehjem, og Else Olsen kan godt trænge til en opringning en gang imellem.
Annie Diedrichsen har det tiltagende sværere, hun er nervøs for at bo alene og vil gerne visiteres til beskyttet bolig eller plejehjem.
3. Missions- og Menighedsopgaver
Inden vi tog fat på dette punkt, blev der udtrykt tak til Jesper Mølgaard for det fine fødselsdagsarrangement. Jesper takkede selv og fortalte, at hans private gæster uden for Købnerkirken havde været meget
glade og positive, de havde følt et stort fællesskab med de øvrige tilstedeværende. Nogle af gæsterne
har givet udtryk for, at de gerne vil med til en almindelig gudstjeneste i Købnerkirken.
3.1. Information om idékatalog fra arkitekt Peter Wahlberg – menighedsaften 8.04.2010 og
3.2. Menighedsdag 12.06.2010
Peter Wahlberg kommer 8. april og viser, hvad han har fået ud af vore idéer og visioner, så vi kan glæde
os til denne aften. Jan Kornholt har haft megen kontakt med PW og hans assistent samt Københavns
Kommune om kvarterløft, hvor vi har fremlagt vore projekter med kirken. PW vil gerne samarbejde med
kommunen. Der skal ikke træffes beslutninger på menighedsaftenen, men på menighedsdagen den 12.
juni skal vi tale om idéer og økonomi. Jesper Mølgaard oplyste, at der kom over 15.000 kr. ind til Købnerkirkens byggefond i forbindelse med hans fødselsdag. Der er i øvrigt fremstillet en sparebøsse mærket ”Byggefond”, som man er velkommen til at lægge penge i.
3.3.Fællesgudstjenester med Bethelkirken
Fællesgudstjenesterne laves i samarbejde mellem de to kirker. Jan Kornholt og Jan Kaas har haft møde
med Bethelkirkens præst, Gunni Bjørsted, og menighedsrådet i Bethelkirken. Det tegner til et rigtigt godt
venskab, hvor man er meget enige om at dele så meget som muligt med hinanden. Gudstjenesterne er
flyttet, således at det bliver 11. april i Købnerkirken og 9. maj i Bethelkirken. Der skal sættes tydeligt skilt
op om, at gudstjenesten 9. maj er flyttet til Bethelkirken.
3.4. Skærtorsdagsarrangement
Jan Kornholt står for tilrettelæggelse af Skærtorsdagsarrangementet. Der bliver aftensmad kl. 18.00,
hvor alle bedes medbringe mad til sig selv og eventuelt til en enkelt mere. Alt maden bliver sat frem til et
kærlighedsmåltid, hvor der også bliver en kort nadverfejring. Senere vises en amerikansk underholdningsfilm med en selvbestaltet præst, hvor filmen dog ender med et seriøst budskab. Inden filmen bliver
der en kort introduktion ved Jan Kornholt.
Herefter fulgte forskellige oplysninger og opfordringer:

- Alice Johansen-Stolt har lodsedler à 20 kr. til fordel for ydremissionen. Tag godt imod dem.
- Grete Simonsen oplyste, at der er gået koks i planlægningen af forårsstævnet den 17. april, idet Korskirken og Kristuskirken holder deres egen brunch denne dag. GS har inviteret kvinderne fra Bethelkirken,
og så holder vi vor egen brunch.
- 16. maj vil Gilbert Rukundo, der er uddannet præst fra Burundi og SALT, prædike i kirken. Gudstjenesten bliver en blanding af dansk og afrikansk. Gilbert Rukundo har stiftet ”International Baptistkirke på
Amager”. GR er fransktalende, men vil prædike på dansk. I den forbindelse skal der sørges for ordentlige mikrofonforhold, da han dels kan være lidt svær at forstå, dels bevæger hovedet meget under sin
prædiken og dermed væk fra mikrofonen. Sidst GR prædikede i kirken, var der meget dårlig lyd.
- Gospelkoret har workshop 20.-21. marts. Der bliver afslutningskoncert søndag den 21., kl. 19.00. Lørdag aften er alle velkomne til at deltage i spisningen, der koster 40.- kr, og tilmelding skal ske til Jan
Kornholt eller Julie Holme Kristensen.
- Klaus Lundberg gør opmærksom på markedsdagen på Missionsstævnet og efterlyser idéer til, hvordan
vi skal præsentere os. Dorthe Kornholt er tovholder på dette projekt.
- Ved dagens gudstjeneste blev der indsamlet 1765 kr. til gade-/natkirkeprojektet.
4. Økonomi
4.1. Økonomisk oversigt januar/februar 2010
Jesper Mølgaard fremlagde regnskabet, der overordnet ser fornuftigt ud.
4.2. Støtte til BiD’s missionsprojekter 2010
Gade-/natkirkeprojektet støttes med 125.000 kr. fra Missionskontoen. Der er afsat 20.000 kr. til andre
projekter. Menighedsrådet foreslår at give 5.000 kr. til baptist.dk og 15.000 kr. til Børn i Burundi/Rwanda. Forslaget støttes.
5. Korrespondance
5.1. Takkebreve
- fra Bodil Andersen for blomster og hilsen ved 90 årsfødselsdag.
- fra Jesper for deltagelse i 50 årsfødselsdag
5.2. Diverse korrespondance
Ingen.
6. Eventuelt
- Dorte Berntsen vil gerne stille sig til rådighed i forbindelse med kontakt til nydøbte og alpha-kurser.
Dorte har været på kursus i at holde alpha-kurser. En gruppe i menigheden er på mail i gang med at bede for forskellige emner. Foreslår eventuelt en bededag, for bøn baner vejen for, at der sker ting. Emner
er f.eks. de menighedsbørn, der ikke kommer nogen steder, og at få ægtefæller med i kirken.
- Inge Lørum gjorde opmærksom på grafitti på kirkemuren. Foreslår, at menighedsrådet finder en kirkeværge, og foreslår selv Rene Hansen. Anmoder om hjælp påskelørdag til at pynte kirken med påskeliljer
på bænkene. Ønsker til lykke med de 119 år for menighedens stiftelse den 10. marts.
- Yderdørene til kirken trænger kraftigt til behandling. De er tidligere blevet fejlbehandlet, og de er umulige at slibe ned, men lad os se, hvad arkitekten har af planer med kirken, før vi foretager yderligere.
- Kirketrappen er frostsprængt og bør laves snarest muligt. Udvendig vedligeholdelse af kirken varetages
af Købnerhus i samarbejde med menighedsrådet.
- Kaffekassen har af og til underskud, og det forslås, at der skal betales mindst 5 kr. for kirkekaffen. Der
blev givet udtryk for, at alle skal være velkommen til en kop kaffe, selv om man ikke har penge med.
- Maj-Britt Rasmussen takkede for en dejlig gudstjeneste og frokost, men synes, at det er synd at holde
menighedsmøde en sådan dag.
- Klaus Lundberg takkede for kollekten på vegne af gade-/natkirkeprojektet. Menigheden er en bærende
del af det, og mange har deltaget i arbejdet på forskellig måde. Takker for opbakningen.
- Jesper Mølgaard gjorde opmærksom på, at vi stadig har en del eksemplarer af de to nye udgaver af
Biblen tilbage. Tag én og forær den væk eller behold den selv, hvis I synes.
Mødet blev afsluttet med bøn ved Jesper Mølgaard.
Næste ordinære forhandlingsmøde: Søndag d. 6. juni 2010, kl. 12.00
18.03.10/AMW

