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Jan Kornholt og Jan Kaas Henriksen byder velkommen
Jan Kaas byder velkommen og vi fejrer gudstjeneste sammen. Efter gudstjenesten spiser vi frokost
sammen.
Præsentation af ”Innovative Kirker”
Nina Vang præsenterer projektet ”Innovative Kirker”. Baptistkirken i Danmark har lavet en promovideo fra Lyngby Baptistkirke, der har været pilotprojekt.
Næste skridt er et indledende møde mellem menighedsrådet og Charlotte Willer, som er
projektkoordinator. Derefter vil processen løbe over 1-2 år og vil bl.a. bestå af fire workshops.
Café Julius – oplæg ved menighedsrådet og caféleder Ruben Harbo
Jan Kaas indleder oplægget med at tale om, hvor idéen om Café Julius kommer fra.
Ruben Harbo fortæller om mulighederne for hvad kirken kan være for caféen og hvad caféen kan
være for kirken.
Lisbeth Mølgaard taler om sammenhængen mellem kirke, fællesskab og caféen, og muligheden for
at tænke caféen som en mulighed for at vise mennesker, hvad det vil sige at være efterfølgere af
Jesus.
Samtale
Vi taler sammen på baggrund af følgende spørgsmål (og drikker kaffe og spiser kage):
-

-

-

Hvad kommer vi fra
o Hvordan ser du Købnerkirkens udvikling de seneste 5, 10, 20, 30 år
Hvordan er det lige nu?
o Hvordan vil du beskrive Købnerkirkens situation lige nu?
o Hvad er godt og hvad kan være bedre?
Hvor skal vi hen?
o Vi skal i gang med ”Innovative Kirker” hvor formålet er at sætte nye mål og lave
konkrete planer. Hvilke mål skal vi sætte os nu og hvilke planer skal vi føre ud i
livet?
Hvordan samarbejder vi med Café Julius?
o Caféen er Købnerkirkens idé. Hvad kan Café Julius gøre for Købnerkirken og hvad
kan Købnerkirken gøre for Café Julius?

Berit Grøndahl, Andreas Højmark Andersen, Niels-Erik Lund, Jesper Mølgaard og Lisbeth
Mølgaard fortæller om, hvad der er blevet talt om ved bordene. (Se andet dokument for hvad, der
blev fremlagt).
Præsentation af Købnerkirkens nye lydanlæg og beslutning om at anskaffe højtalere for i alt
56.250 kr. af midler fra ’Orgelkontoen’
Jesper Mølgaard fortæller om det nye lydsystem i kirken og tankerne om et nyt system til at styre
lys og lyd. Udgifterne til en del af det nye lyd- og lyssystem er dækket af anonyme gaver, og derfor
er den eneste udgift der skal tages beslutning om til de nye højtalere.
Der bliver spurgt om, hvor meget, der står på orgelkontoen. Der står d.d. 227.791,41 kr.
Der bliver spurgt om, hvorvidt de nye højtalere vil forbedre akustikken i kirkesalen, da særligt
personer med nedsat hørelse og høreapparat er mærket af den lange efterklang. Højtalerne i sig selv,
vil ikke forbedre akustikken, men det vil forhåbentligt hjælpe, når teleslyngen bliver monteret.
Derudover er der en forventning om, at når lyden bliver bedre, vil efterklangen bedre kunne styres,
men akustikken i sig selv, bliver ikke ændret med det nye system.
Beslutningen om indkøb at nye højtalere med midler fra orgelkontoen er vedtaget.
Orientering om efterårets menighedsrådsvalg
Jan Kaas orienterer om at der på det sidste menighedsmøde, i november, skal være valg til
menighedsrådet. Hverken Jan Kaas eller Michael Andersen, som er på valg, genopstiller.
Menigheden opfordrer til at høre potentielle kandidater, om de ønsker at stille op, og give besked til
menighedsrådet senest 23. oktober, som er fire uger før menighedsmødet i slutningen af november.

