Referat af ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 20. marts 2011, kl. 12.00.

Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Sekretær: Lisbeth G. Mølgaard
Fremmødte: 32 medlemmer.

0. Orientering om menighedsrådets plan for fornyelse af menighedsmøder v. Jan Kornholt:
Som bilag ligger ”Menighedsrådets overvejelser om Købnerkirkens menighedsmøder”, som er delt
ud, samt Jan Kornholts orientering om hvor langt menighedsrådet er nået i deres arbejde til nu.
Rådet arbejder med:
- Referater fra menighedsmøderne ligger på internettet, samt i trykte eksemplarer, som evt.
kan deles ud sammen med kommende dagsordner.
- Åbne menighedsmøder, hvor dagsordnen fortsat udformes af menighedsrådet.
- Fra medlemskab til discipelskab; hvad vil det sige at tilhøre menighedens fællesskab/et
skæbnefællesskab/en familie.
Efterfølgende reaktioner:
- Godkendelse af referat fra foregående menighedsmøde ønskes som dagsordenspunkt. Svar:
Planen er, at referatet skal kommenteres/godkendes på menighedsmødet.
- Hvad betyder ” udvikle menighedsmødet til i mindre grad at være et demokratisk
bureaukratisk i højere grad at være et fællesskab båret af GudÅnd”? Svar: Vi ønsker at
undgå bureaukrati – ikke at undgå demokrati.
- Er det ønskeligt (som sagt ved sidste menighedsmøde) ”at mange beslutninger træffes
gennem samtale, ikke ved afstemninger”? Svar: Ja. Men af og til vil der være behov for
afstemning. Vi skal lægge vægt på samtale og at være fremadskuende. Ønsket er at fokusere
på samtale frem mod enighed.
- Små grupper/arbejdsgrene, hvor man taler om og løser praktiske opgaver, skal styrkes. Dette
er af stor vigtighed.
- Intentionen er at vi lægger øget vægt på samtale, det centrale i at være menighed, samt at
være åbne.
- Spørgsmål om hvorledes menighedsrådet ser fremtidens menighedsmøder. Svar:
Menighedsmøderne skal være præget af; - Biblens indhold/at vi følger Jesus, - Samtale, Ligner mere en gudstjeneste end en forhandling, - At kalde mennesker.
- Bekymring om vægtning af praktisk planlægning/arbejde i forhold til
gudstjeneste/Bibel/åndelighed. Er det modsætninger eller styrker de hinanden indbyrdes?
Svar: Vi skal fokusere på hvad vores formål er – altså at kalde mennesker. Og så skal vi se
på, hvordan vi opnår dette / hvad forudsætningerne er for at opnå dette. Her er gode rammer
– herunder rene lokaler vigtige.
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1. Dagsorden og Protokol
1.1. Dagsorden – evt. tilføjelser:
Efter punkt 0 informerede Alice Sprotte om Kirke4Byen – refereres under punkt 7.
Ingen kommentarer til referatet fra mødet d. 6.02.11. Det blev godkendt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Nyt fra menighedsrådet v. Jan Kaas Henriksen:
Menighedsrådet arbejde med planer for kirken som bygning og med hvad det vil sig at være
menighed i dag.
2.1.1 Plan for rengøring og vedligeholdelse i kirken v. Jacob Anhøj:
Jacob Anhøj orienterede om, at Maj-Britt Rasmussen er blevet bedt om at tænke alternativt m.h.t.
plan for rengøring og vedligeholdelse i kirken, og at Jacob og Maj-Britt vil arbejde med dette
område.
2.2 Nyt fra Områdeløft v. Jesper Mølgaard:
Områdeløftet løber over en 5 års periode, og et af formålene er at forankre tiltag m.v. hos lokale
kræfter. Det er bl.a. her Købnerkirken kommer ind i billedet.
Offentligt møde om Skotlandsplads har været afholdt i Købnerkirken. Her fremgik det bl.a., at man
har planer om en plads langs Købnerkirken, hvilket er i tråd med vores visioner. Områdeløftets
planer kræver, at vi som kirke også arbejder videre med vores visioner og planer om ombygning
m.v. – og det er vi da også i gang med.
Danmarks Naturfredningsforenings Affaldsdag d. 3.04.11: I Sundholmskvarteret står Købnerkirken
i år som indbyder, og vi lægger hus til med bl.a. affaldsgudstjeneste og fællesspisning.
Loppemarked afholdes d. 28. og 29. maj med det formål at samle ind til renovering af kirken. 8-10
stadepladser sælges. Hjælpere ønskes – de kan henvende sig til Kirsten Dreijr Dinesen eller Jesper
Mølgaard. Loppegudstjeneste med cafe afholdes.
2.3. Evt. nyt fra udvalgene
Gudstjeneste- og undervisningsudvalg: Flere deltager i gudstjenesterne – også flere som ikke er
vant til at komme i kirke.
Børne- og unge: På det seneste er flere børn begyndt at komme i kirke. Beder om forbøn for flere
børn og visdom til at arbejde med dem.
Rengøring og vedligehold: Hovedrengøring d. 16.04.11.
Kirke4Byen: Programændring ved kommende natkirke – Jan Kaas Henriksen og Jacob Anhøj
deltager blandt andre.
3. Medlemsforhold
3.1. Omsorg
[...]
Medlemstallet er 86.
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
4.1. Menighedens repræsentanter til Missionstævnet 2011 v. Jan Kaas Henriksen
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Efter indstilling menighedsrådet vedtages det at sende Klaus Lundberg, Jesper Mølgaard, Lisbeth
Mølgaard.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt januar/februar 2011 v. Jan Kaas Henriksen:
Ved indsamling til Kirke4Byen indkom 1.039kr.
Til Byggekontoen blev i januar/februar indsamlet 10.065,50kr. Saldo pr. 1.03.11: 27.696kr
5.2. Evt. øvrigt vedr. økonomi
Intet.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve
Intet.
6.2. Diverse korrespondance
Intet.
7. Eventuelt.
Kirke4Byen v. Alice Sprotte:
- Er i gang med at danne et samtaleteam som kan træde til ved natkirken og ved arbejde
- på gaden. Beder om forbøn for dette.
- Arbejde på gaden indebærer bl.a. deltagelse i ”Åben lørdag” på Blågårdsplads, deltagelse i
by-fester, samt arbejde i det arabiske miljø. Medarbejdere efterlyses.
- Har gennem 2 år haft samarbejde med Det Poetiske Bureau, men de lukker i nuværende
form. Kirke4Byen har kontakt til ca. 30 mennesker fra det kunstneriske miljø i området.
- Kommunikationen styrkes mellem de 4 menigheder og lokalmiljøet, og et team hertil er ved
at blive etableret.
- Projektperioden udløber om 1 år, og vi skal tage stilling til, hvad der så skal ske. Herom
mere i maj.
Pjece om Kirke4Byen ligger som bilag.
Samtale- og forbønstjeneste: Jan Kornholt informerer om møde d. 21.03.11, hvor interesserede er
velkomne. I dag er denne tjeneste mest i kraft ved korøvelser, men den tænkes udvidet til også at
foregå ved gudstjenester.
Bidragskuverter: de resterende kuverter fordeles.
Mødet afsluttes med bøn v. Jan Kaas Henriksen
Næste ordinære menighedsmøde: Søndag d. 19. juni 2011, kl. 12.00
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