Referat  
Referat  fra  ordinæ rt  m enighedsm øde  i  Købnerkirken  søndag  d.  31.  m aj  2015

Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Lisbeth G. Mølgaard.
Tilstede: 15 medlemmer.
1. Indledning
1.1. Velkomst
Mødet indledes med bøn.
1.2. Godkendelse af referat fra d. 22. februar 2015
Godkendt.
1.3.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Købnerkirken og Nepal:
Orientering v. Jan Kornholt og samtale om projekterne i Nepal.
Nepal blev ramt af jordskælv. Vi reagerede umiddelbart ved at starte en indsamling. Sammen med
enkeltpersoner og andre menigheder blev der på en måned indsamlet 80.000 kr. Heraf ca. 30.000
indsamlet i Købnerkirken. BaptistKirken har brugt Købnerkirken som kanal til at formidle hjælp til
Nepal efter jordskælvet.
I 2013 og 2014 indsamlede vi 29.000kr til projekter i Nepal. Projekterne er kirkebyggeri,
menighedsplantning, vandprojekt og ”Rise and Shine” (enker og deres børn) samt et Community
Health Center nær Nagarkot.
Til foråret 2016 er der planer om atter at rejse til Nepal.
Hvad skal vi som menighed fremover støtte? Hvor mange af projekterne? De mere missionsprægede
projekter?
23.000 kr overskud i 1. kvartal 2015 i Café Julius.
Café Julius organiserer og driver Købnerkirkens internationale arbejde i samarbejde med
Købnerkirken.
3. Beslutninger
3.1 Valg af stemmeberettigede til BaptistKirkens landskonference 20. juli.
Menighedsrådet foreslår Silas Anhøj Soelberg, Jan Kornholt og Nina Vang.
Støttes.

4. Orientering.
4.1. Afskaffelse af listen over passive medlemmer.
De passive medlemmer vil få et brev om at begrebet ”passivt medlem” afskaffes. Såfremt disse
medlemmer ikke reagerer på brevet, vil menighedsrådet kontakte dem. Til august vil menighedsrådet
give en status.
4.2. Etablering af Staben
Orientering v. Nina Vang.
Nina Vang repræsenterer menighedsrådet. Jesper Mølgaard repræsenterer staben.
Menighedsrådet prioriterer stabens arbejde.
Kommende arbejder: Det tidligere kontor skal renoveres, så det kan benyttes til mødelokale og
samtalerum. Himmelrummet skal også istandsættes, så det kan benyttes til undervisning og lejes ud i
dagtimer.
Arbejdet med at male Café Julius er nu udført med vældig stor hjælp fra den filippinske menighed.
4.3 Nyt om Foreningen Julius og Café Julius
Artikel i Baptist.dk hvor Kimmie Philipsen, formand for foreningen Julius, og Silas Anhøj Soeberg,
formand for menighedsrådet, fortæller om Café Julius.
Foreningen Julius har nu 34 medlemmer. Opfordring til at melde sig ind formedelst 100kr om året.
Cafeen er en kæmpe ressource for menighedens fællesskab: det er mission!
P.t. er der medarbejdere til åbning 3 gange om ugen. Udfordringen er fastholdelse af medarbejdere.
Hertil har vi har behov for ledere og behov for medarbejdere. Nu er tilknyttet: Trine Vibe Hansen – PR
ansvarlig og Anne Justesen – Økonomi – frivillig.
Bestyrelsesmøde d. 1.06.15 hvor de også deltager.
4.4. Omsorg
Fraflytning pr. 18.03.15: 4 medlemmer.
Menighedens medlemsantal er nu 78.
5. Eventuelt
Forespørgsel om kirkens toiletforhold, som kunne være bedre: Når økonomien tillader det er planen at
få toiletterne ned i niveau. Her og nu er planen, at vi som menighed selv maler og optimerer belysning.
Staben efterlyser personer, der vil indgå i den løbende rengøring.
Tilstede i Købnerkirken den forgangne uge: 60-80 torsdag og 250 tirsdag. Herudover deltagere ved
søndagens gudstjeneste. Vores store opgave og udfordring er, hvorledes vi også leder til dåb og
medlemskab af menigheden. Jan Kornholt har en vision om at om 5 år deltager 50 mennesker i
menighedsmødet.
Det er tankevækkende, at vi er færrest om søndag til gudstjeneste. Vi skal overveje, hvorledes vi på en
demokratisk måde kan finde en vej videre frem for menigheden.
  

