Menighedsmøde søndag d. 21. februar 2016, kl. 13:00
Forhandlingsleder: Jan Kaas Henriksen
Referent: Pia Nielsen
Tilstede: 25
1. Indledning
a. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.
b. Godkendelse af referat fra menighedsmødet d. 15. november 2015
Referat godkendes.
c. Orientering om menighedsrådets konstituering
Formand: Jan Kaas Formand
Ordstyrer: Nina Vang
Referent: Jan Kornholt
2. Inspiration
a. Den gode historie fra 2015
Lena: Det har været et begivenhedsrigt år i caféen. Der er kommet en ny cafébestyrer, som ledelsen
og de frivillige ser frem til at arbejde sammen med. Efter en vagt i caféen er man fysisk træt, men
helt oppe at køre mentalt, man er altid glad og begejstret når man går hjem. Der er dejlige kolleger,
der alle er nogle ildsjæle, som hjælper hvor det er nødvendigt. Kunderne er også søde, og de virker
både glade og tilfredse.
I caféen holdes der også særarrangementer, som det, der blev holdt til fordel for Nepal sidste
efterår. Lassen, Lassen og Lassen donerede deres tid og talenter, og maden blev doneret af en
nepalesisk restaurant. Derudover var der blevet doneret forskellige produkter, der solgtes på
auktion. I alt var der et overskud på 10.000 kr., og det var en rigtig god aften.
Jan tilføjer: De, der rejser til Nepal i marts skal spise på den omtalte restaurant, og det forventes at
der i maj/juni måned vil blive holdt endnu et støttearrangement til fordel for Nepal.
Pia: Købnerkirken og menighedsfællesskabet har fået stor betydning, og det har særligt været godt
at have et ansvar over for menigheden. Det er svært at føle sig udenfor, hvis man tjener sammen og
tjener hinanden. Det er dejligt at ens arbejde er værdsat, og det er mening med at være en del af og
bidrage til fællesskabet.
Købnerkirken er et sted, hvor der er plads til at lære af hinanden, og hvor man både selv kan tjene
og finde inspiration i andres tjeneste.
Anette: Tak for de nye medlemmer.

Jasper: Tak til dem der var og arbejde i sommerferien, hvor samtalerummet blev sat i stand. Det er
hyggeligt at lave noget alene, men det er endnu bedre at lave noget i fællesskab. Det er en del af det
at være kirke at kunne skabe noget sammen, som vi har brug for.
Jan: Nu vender det. Vi går ind i en ny fase i udviklingen af menigheden, hvor det før var nødvendigt
at lave om så aktiviteterne i kirken virker og er attraktive, er det nu vigtigt at holde fast på og bevare
det, som der er bygget op. Der er en voksende, holdbar opbagning og flere som bliver forpligtede
over for fællesskabet. Nogle gange er det når vi af forskellige grunde bliver tvunget til at tage den
måde ro, at Gud får mulighed for at gribe ind.
Inge: Det er dejligt, at der er opbakning om menighedsmødet, og at se, at så mange er med i dag.
3. Beslutninger
a. Godkendelse af menighedens regnskab 2015. (Se Håndbogen s. 16)
Anette: Desværre er der et underskud på 82.000 kr.
I status over byggeregnskabet indgår momskompensation og forsikringsgodtgørelse, hvilket betyder
at det egentlige beløb er højere. Menigheden har store udgifter, som vi ikke kan komme uden om,
og som vi er fælles om at bære.
Regnskabet godkendes.
b. Fordeling af projektmidler 2016. (Menighedsrådet foreslår, at de 12.000 kr. i
Købnerkirkens budget fordeles i tre portioner: 1. Lokalt projekt Barnets Blå
Hus, 2. Burundi Alfabetiseringsprojekt og 3. Nepal).
Sidste år: 12.000 kr. til tre hovedgrupper, Danmark, Burundi og Nepal, menighedsrådet foreslår at
vi gøre det samme i år.
Barnets Blå Hus lukker muligvis første april.
Støtte til Burundi og Nepal godkendes.
Der tages stilling til støtte til Barnets Blå Hus, når det er afklaret om det lukker. I fald at Barnets Blå
Hus lukker, støttes et andet lokalt projekt.
4. Orienteringer
a. Medlemsforhold og omsorg
Sidste år fik menigheden to nye medlemmer og et medlem ændrede medlemsstatus fra passiv til
aktiv, mens et medlem fraflyttede menigheden. Bent Maigaard døde i december. Menigheden havde
d. 1. januar 2016 79 medlemmer. Pr. dags dato har menigheden 80 medlemmer.
b. Indbydelse til sociale aktiviteter om søndagen
Nina: Der vil i foråret nogle gange være aktiviteter om søndagen. Hvis man alligevel skal et eller
andet, gå en tur etc., kan man invitere andre med og få det med i meddelelser på gudstjenesten og i
kalender. Hvis man har lyst til at stå for noget man synes kunne være hyggeligt, så kan man
henvende sig til Nina. Det vil blive forsøgt at sprede aktiviteterne over foråret.
c. Planen for den kommende renovering

Facade mod Skotlands Plads og på gavlen renoveres, tag efterses og understryge om nødvendigt,
loftet isoleres. Derudover udskiftes vinduer i kirkesal og café samt kirkedøre.
Hvis der er overskud til det efter klimaskærmen er gjort tidssvarende, males kirkesalen og der
skiftes gulv.
Projektet vil figurere i menigheden regnskab, men renoveringen er betalt af Niels-Erik.
På nuværende tidspunkt er tidsplanen for projektet ikke fastlagt
d. Kommende menighedsmøder:
i. Torsdag 19. maj kl. 19:00
ii. Søndag d. 18. september ’menighedsdag’
iii. Søndag d. 20. november kl. 12:30
Mødet i maj er ikke en søndag, det er en torsdag aften kl. 19:00. Vi mødes her i kirken, dem som
har lyst til at spise varm mad i cafeen. Det er en god lejlighed til at opleve den aktivitet der er i
kirken om torsdag,
I september begynder vi med morgenmad i cafeen, holder gudstjeneste sammen og slutter af med
menighedsmøde. Forventes afsluttet omkring kl. 15.
I november vil der på mødet være valg, godkendelse af budget etc.
5. Eventuelt
René er ikke interesseret i at fortsætte med at sælge julemærker. Hvis andre er interesseret i at sælge
dem, må de snakke med Gitte.
Menighedsrådet og gudstjenesteteamet har arbejdet på at få flere musiske ressourcer til
gudstjenesterne. Der ønskes en større kontinuitet i gudstjenesterne. Der er søgt en
musikmedarbejder, der kom ingen henvendelser. Vi må bede om at Gud må lægge det til rette.
Forhåbentligt kan vi i løbet af foråret få en ny musikmedarbejder, der kan være med til at stå for
musikken ved vores gudstjenester.
Det største behov Jan ser lige nu er en opprioritering af undervisning, smågrupper og
omsorgsfællesskaber. Ny gruppe under opsamling. Vi forventer at til sommer sættes et
Bibelhalvmaraton i gang, som er et forsøg på at alle får hjælp til at komme igennem bibelen på et
halvt år. Flere informationer kommer til sommer.
Margrethe Vestergaard er indlagt på Amager Hospital.
Menighedens 125 års jubilæum vil blive markeret torsdag d. 10. marts og ved gudstjenesten søndag
d. 13. marts, hvorefter der vil være fælles spisning i caféen betalt af menigheden.

