Referat fra ordinært menighedsmøde i Købnerkirkens Baptistmenighed,
søndag d. 7. oktober 2012, kl. 12.00
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard
Tilstede: 29 medlemmer
Indledning: Bøn ved Jan Kaas Henriksen.
0. Seneste nyt fra Jan Kornholts studieorlov i England
Jan Kornholt delte indtryk fra 10 dage i England. Og tanker om, hvilken indflydelse det helt konkret
kan få for os/vores menighed.
1. Dagsorden og Protokol
1.1 Dagsorden – Evt. tilføjelser:
Ingen.
1.2 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt.
2. Missions- og menighedsopgaver
2.1 Status vedr. byggeprojektet:
Jesper Mølgaard informerede:
Arkitekten og rådgiver har præsenteret hele projektet, dvs. alle 3 faser, for Københavns kommune.
Vi skal søge byggetilladelse, bl.a. fordi der skal foretages en ændring af kloarker.
Vi afventer således godkendelse, hvorefter projekteringsfasen kan igangsættes. Derefter går selve
byggearbejdet i gang.
2.2 Valg:
Valg til menighedsrådet:
Jan Kaas Henriksens valgperiode udløber. Menighedsrådet opstiller Silas Anhøj Soelberg.
Silas Anhøj Soelberg vælges med et flertal for, ingen imod.
Valg af revisor: Vivian Østerberg ønsker ikke at genopstille som revisor. Menighedsrådet opstiller
Michael Andersen som vælges.
Til følgende områder genopstiller alle nuværende valgte. Alle genvælges.
Øvrige navne er således:
Forhandlingsleder for menighedsmødet: Jan Kaas Henriksen.
Viceforhandlingsleder for menighedsmødet: Jesper Mølgaard.
Menighedsmødets sekretær: Lisbeth G. Mølgaard.
Sekretær for forpligtelseserklæringer/kuvertsekretær: Lis Kongsvad.
Kasserer: Annette og Niels-Erik Lund.
2.3 Forelæggelse af Nye Vedtæger til 1. afstemning:
2. afstemning finder sted på menighedsmødet d. 25. november 2012.
Ligger som bilag. Fremlægges af Jan Kaas Henriksen.
Forslaget indeholder ”Vedtægter for Købnerkirken” og ”Retningslinjer for medlemskab i
Købnerkirken”. Forslaget har været drøftet ved tidligere møder.
På mødet blev genfremsat ændringsforslag:
”Vedtægter for Købnerkirkens baptistmenighed” – fremfor ”Vedtægter for Købnerkirken”.
Afstemning viste 3 stemmer for ændringsforslaget.
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Et flertal var for at tage stilling til det udleverede forslag uden ændringer.
Afstemning om ”Vedtægter for Købnerkirken”: 25 stemmer for forslaget. Ingen imod. 4 hverken for
eller imod.
Afstemning om ”Retningslinjer for medlemskab i Købnerkirken”: 23 stemmer for. Ingen imod. 4
hverken for eller imod.
2.4 Gudstjenester i Købnerkirken:
Menighedsrådet har – inspireret af ”Kirke Planter Net” arbejdet med emnerne:
• Smågrupper
• Vedtægter
• Cafe Julius
• Gudstjenesten
Jan Kornholt fortalte om arbejdet med ”Gudstjenesten” / Gudstjenestens kendetegn:
• Nutid musik
• Gudstjeneste i uformel stil
• Altid mindst 2 medvirkende ved gudstjenesten:
• Større deltagerinvolvering – respons på handlingen.
• Nye nadverformer
• Forkyndelsen mere behovsorienteret – tage udgangspunkt i et aktuelt emne, tage
udgangspunkt i det, der optager os.
• Fornyelse af kirkesalen: stole fremfor kirkebænkene, fjernelse af prædikestolene.
• Gudstjenesteteam, der står for den langsigtede planlægning.
Kommentarer:
Glæde over fornyelsen.
Glæde over orgelspil.
Kunne forbøn blive en del af gudstjenesten?
2.5 Velsignelse af homoseksuelle par:
Bilag: ”Købnerkirken og velsignelse af homoseksuelle – Menighedsrådets udkast til samtale i
Købnerkirken oktober 2012”.
Jan Kaas Henriksen informerede om rådets arbejde med emne – et arbejde som er iværksat
p.gr.a. den nye ægteskabslov. BiD har ligeledes arbejdet med emnet og er kommet med et oplæg.
Menighedsrådets udkast skal drøftes i menigheden.
3. Medlemsforhold
3.1 Omsorg – Meddelelse om afgang/ændringer og andet vedr. medlemslisten:
Ingen ændringer
4. Nyt fra BaptistKirken i Danmark (BiD)
Lisbeth Mølgaard nævnte punkter fra Landskonferencens 1. samling – fra Sommerstævnet i
Mariager. Referatet derfra kan i sin helhed læses på BiD’s hjemmeside.
Ang. sagen om aflevering af BaptistKirkens kirkebøger blev følgende udtalelse vedtaget:
”Landskonferencen beslutter, at menighederne i Baptistkirken i Danmark afleverer kirkebøgerne
snarest muligt. Ledelsen bemyndiges til at føre forhandlingerne med myndighederne til ende og
træffe de nødvendige aftaler i f.m. sagen herunder en evt. ændring af status fra Anerkendt
kirkesamfund til Godkendt kirkesamfund.”
Mogens Andersen blev genvalgt som formand for BiD. Han stiller ikke op til næste år, og
opfordrede til at finde kandidater til posten.
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Til ledelsen af BiD blev Andreas Højmark Andersen og Evelyn Amara valgt. Lotte Holm Boeriis
blev valgt som suppleant.
I øvrigt blev vedtaget:
- Landskonferencens 2. samling: 10.11.12 i Vejle.
- Missionsstævnet i 2013, uge 30 i Mariager. Ledelserne af Missionsforbundet og
BaptistKirken skal drøfte fremtidigt samarbejde om stævner.
Efterfølgende har ledelserne arbejdet med fælles stævne i 2013 i Lindenborg ved Roskilde
fremfor i Mariager.
5. Økonomi
5.1. Økonomisk oversigt august 2012:
Indbetalinger ønskes, idet vi er bagud med budgettet.
Bidrag til BiD (7,5 % af menighedsbidragene) – var ikke afsendt ved afslutning af augustregnskabet. Men indbetalingerne er nu ajour.
5.2. Evt. vedr. økonomi:
Gjerrilds Fond har givet 22.000kr til dækning af udgifter til rejser m.v. i forbindelse med Jan
Kornholts studieorlov.
6. Korrespondance
6.1. Takkebreve:
Gert Østerberg takker for opmærksomheden i anledning af hans 70 års fødselsdag.
6.2. Diverse korrespondance:
Intet
7. Eventuelt
Glæde over alle de aktiviteter som udføres af menighedsråd og præst.
Områdeløft – fernisering d. 5.10.12 af gavlmalerier og Københavnerbænke med bogstabler i
bronze. Den ene bogstabel var doneret af Købnerkirken og har øverst en afstøbning af en bibel.
Efterfølgende kunsttalk på ”Fabrikken for kunst og design”. Fra Købnerkirken deltog 4 personer.
Gospel-workshop i Christianskirken, Lyngby, hvor også medlemmer fra Ama’r Gospelkor deltog.
Udenforstående ser korets tilknytning til Købnerkirken og dens medlemmer som en ressource, de
også gerne ville have.
Med base i Købnerkirken har 30-40 studerende fra RUC har i den forgangne uge gennem 2 dage
arbejdet med sundhedstilstanden i vores lokalområde – hvad kan gøres for at øge kvaliteten af
sundheden i kvarteret?
Smågrupper: Onsdag aften, d. 10.12.12 – inviteres til møde m.h.p. planlægning af smågrupper.
Planlægning af Cafe Julius – invitation til møde d. 24.10.12 kl. 18.30.
Klaus Lundberg fylder 50 år d. 8.10.12: Han har været syg et år nu – besøg ham gerne.
Jan Kornholt og Ingeborg Hansen var til fødselsdag i går og har en hilsen med fra Klaus.
Foto og film fra Amager i gamle dage: kan de lægges på CD og sælges?
Afslutning med bøn v. Jan Kaas Henriksen.
Næste menighedsmøde:
Ordinært menighedsmøde søndag d. 25. november 2012, kl. 12.00.
3	
  
	
  

