Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag den 25. september 2011, kl. 12.00
Indledning: Bøn ved Jan Kaas Henriksen
Forhandlingsleder: Jacob Anhøj
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 33 medlemmer
0. Fra præstens dagbog
Jan Kornholts gennemgang af en uge i hans liv – overvejelser og betragtninger.
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden - Evt. tilføjelser
Ingen kommentarer til referat fra sidst.
Ingen ændringer til dagsordenen.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1. Nyt fra menighedsrådet
2.1.1 Menighedsrådets seneste deltagelse i Kirke Planter Net
Jan Kaas Henriksen, Jan Kornholt og Jesper Mølgaard har atter været i Århus i nogle dage.
Emnet var ledelse. Indholdet var relevant og brugbart for det arbejde, rådet er i gang med.
2.1.2 Oplæg fra menighedsrådet vedr. Købnerhus v. Jan Kaas Henriksen
Købnerhus er en af Købnerkirkens ressourcer. Købnerhus er en stiftelse, drevet af frivillig
arbejdskraft. Da der har været forskellige praktiske og ledelsesmæssige problemer, som ikke
har været håndteret tilfredsstillende, ønskes en samtale i menigheden om, hvad vi vil med
Købnerhus. Hvad er vores visioner?
Menigheden skal overveje, hvad vi vil med Købnerhus. Hvad er vores visioner?
Skal vi fortsætte som hidtil?
Skal vi ansætte en administrator?
Skal vi sælge Købnerhus?
Input fra efterfølgende diskussion:
Købnerhus som ressource for Købnerkirken:
Vil vi bruge boligerne i en sammenhæng med Købnerkirkens arbejde? En platform for
mission? Vi kan knytte medarbejdere til menigheden på en måde, hvor boligen indgår.
Købnerhus er blevet brugt som en hjælp til ældre og ensomme. Menighedens mulighed for at
hjælpe familier med bolig og trygt miljø. Købnerhus giver os areal til noget af det arbejde, vi
står foran.
Salg:
Kan Købnerhus sælges? Vil vi ved salg få en indtægt til Købnerkirken? Sælg Købnerhus og
brug pengene på Købnerkirken. Sælg ikke, for så går den ressource, som boligerne er for
Købnerkirken, os af hænde.
Menighedsrådet vil se på de fremsatte meninger og holdninger, og i fællesskab med
Købnerhus’ bestyrelse finde en løsning på de praktiske problemer.
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2.1.3 ”En fri kirke for alle” – yderligere drøftelse samt information om kommende
undervisning i menigheden v. Jan Kornholt.
Jan Kornholt mindede os om rådets oplæg: ”Købnerkirken. En fri kirke for alle” fra juni 2011 –
se bilag.
Konkrete forslag og vedtægtsændringer var lovet til efteråret, men skal først drøftes
yderligere.
Af konkrete planer om tilbud i Købnerkirken kan nævnes: Undervisning, smågrupper,
mentorordning.
Undervisning, omsorg og forkyndelse gør menigheden til menighed. Alphakursus sammen
med Bethelkirken var planlagt her i efteråret, men blev aflyst pga. for få deltagere. I stedet vil
Købnerkirken i november/december over 5 torsdage tilbyde undervisning ved Jan Kornholt
under titlen ”At leve er at rejse”.
Efter jul iværksættes etablering af smågrupper, hvor omsorg (dele liv), bibellæsning, bøn er
omdrejningspunkterne. Dette skal ses som en del af organisk vækst og uddannelse af
gruppeledere.
Mentorordning skal være et tilbud til alle, der ønsker det. Skal ses ud fra samme princip som
disciplene, der blev sendt ud 2 og 2.
2.2 Menighedsrådets forslag til kandidat til menighedsrådet – evt. andre forslag?
Menighedsrådet og menighedsmedlemmer foreslår Maj-Britt Rasmussen som kandidat. Hun
vælges enstemmigt.
2.3 Kirke For Byen – menighedens fortsatte deltagelse i projektet:
Menighedsrådet foreslår, at menighedsmødet siger nej til det foreliggende forslag om
projektets videreførelse, men foreslår samtidig, at menighedsmødet giver menighedsrådet
bemyndigelse til i samarbejde med partnermenighederne at undersøge, om der findes andre
måder, hvorpå det gode projekt kan videreføres.
Begrundelse: Menighedsrådet vurderer, at den foreslåede struktur, hvor få
partnermenigheder med højt ulig engagement ejer projektet i fællesskab, er uholdbar.
Projektet ”Kirke for Byen” er dog så godt et projekt, at vi gerne vil yde en indsats for at
videreføre det gode arbejde.
Som bilag ligger styregruppens forslag til fremtidens ”Kirke4Byen”.
Jan Kornholt fremlagde situationen og anbefalede menighedsrådets forslag. Situationen er at
Korskirken har trukket sig. Tilbage er Kristuskirken, Købnerkirken og Regen.
Menighedsmødet besluttede at følge menighedsrådets anbefaling (se ovenfor) og vedtog ikke
at støtte styregruppens forslag.
2.4 Børne- og ungdomskor
Menighedsrådet foreslår, at menighedsmødet bevilger 30.000 kr. fra Missionskontoen til
opstart af børne- og ungdomskor, og at menigheden sikrer korenes økonomi frem til
sommeren 2012. (Detaljeret skriftlig redegørelse for projektet udleveres på mødet)
Projekt Børnekor og Ungdomskor i Købnerkirken ligger som bilag.
Planen er, at projektet skal løbe et år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Håbet er, at projektet kan føre til, at der efter et år kan etableres to selvstændige kor /
selvstændig forening med mulighed for at søge offentlig støtte.
2.5 Kirkens renovering v. Jesper Mølgaard
Refererede til artiklen ”The missing link” i kirkebladet ”Nyt fra Købnerkirken” samt fortalte, at
menighedsrådet er ved at udarbejde et dokument om renovering og ombygning af
kirkebygningen. Grundideen er, at Købnerkirken skal ses i sammenhæng med Skotlands
Plads. Dokumentet fremlægges d. 30.10.11 ved et ekstraordinært menighedsmøde.
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2.6 Evt. nyt fra udvalgene (G&U, S&O, R&V, KU)
Renovering af kirketrappen var planlagt til at være i gang. Firmaet er kontaktet ang. dette.
Der skal findes en løsning m.h.t. udskiftning af kirkekronernes pærer, uden at man skal kravle
op på loftet.
Taget over dåbsgraven trænger til renovering.
Gudstjenesteudvalg:
Gudstjenesten d. 24.12.11 holdes kl. 14 i stedet for kl. 16.
Overvejelser m.h.t., hvorledes vi i år skal forholde os til julefest.
2 gospelkoncerter afholdes d. 11.12.11.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer vedr. medlemslisten
Medlemstallet pr. 1.09.11: 86.
Anne-Mette Weitze afgik ved døden d. 25.06. 2011.
Vivian og Gert Østerberg har fået ny adresse og telefonnummer: Se bilag.
Julie Holme Kristensen er flyttet til Lærdalsgade 3. Se bilag.
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark
Lisbeth G. Mølgaard refererede beslutningerne taget på landskonferencen på sommerens
missionsstævne i Mariager – se bilag.
Landskonference i Vejle d. 12.11.11.
5. Økonomi
5.1 Økonomisk oversigt v/Annette Lund
Modtaget gave fra England af ukendt giver.
Udgift på 35.000kr til vandsugning er blevet refunderet.
5.2 Evt. øvrigt vedr. økonomi
På byggekontoen er nu ca. 50.000kr.
Uniq har opsagt deres lejemål.
Det forlyder, at fradragsreglerne ændres fra 2012. Vi har dog ikke fået noget officielt fra BiD,
men undersøger dette nærmere.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve v/Lisbeth Grøndahl Mølgaard
Ingen
6.2. Diverse korrespondance
Ingen
7. Eventuelt
Maj-Britt Rasmussen takker for valg til menighedsrådet.
Grete Simonsen ønsker ikke længere at administrere reservation af kirkens lokaler.
Til november er der valg til Købnerhus’ bestyrelse.
Tak for de aktiviteter, der er i gang i vores kirke. Dejligt at så mange mennesker finder vej til
Købnerkirken.
Afslutning v. Jan Kornholt, hvor han læste fra 1.Tess. kap. 5.
Næste menighedsmøde: Søndag d. 27.11. 2011, kl. 12.00
Ekstraordinært menighedsmøde: Søndag d. 30.10. 2011 efter kirkekaffen.
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