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Der gror en rose
Der gror en rose i vor muld
med duft af sol og sommer,
den vokser fin og yndefuld
i tro på, hvad der kommer.
Den folder ud
sin pragt fra Gud,
og blomster må den bære,
kan ikke lade være.

Der går en længsel i vor krop,
en strøm af stærke kræfter,
vi drives, når den vågner op,
mod den, vi længes efter.
Den fører ud
mod Livets Gud,
derud, hvor bølgen brydes
og begge hjerter frydes.

Der er en glæde i vort sind,
som gør, vi næsten svæver,
den fylder os og fanger ind
den styrke, livet kræver.
Den synger ud
en tak til Gud,
at vi er her, i live,
kan elske, få og give.

Der bor en smerte i vort bryst,
en dag vil strengen briste,
for vi, der finder livets lyst,
ved også, vi skal miste.
Vi rækker ud
i bøn mod Gud:
Lad sent de dage komme,
hvor glædens tid er omme.

Der gror en kærlighed på jord,
en rose uden lige,
og hvor den vokser rig og stor,
der aner vi Guds rige.
Den springer ud,
er os, er Gud,
da ved vi, vi er fundet
og både fri og bundet.

Holger Lissner, 1996 2020
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I år fejrer vi, at vores Menighed 
fylder 69 år.

Søndag, den 6. juni 2021 fejrer vi 
stiftelsesgudstjeneste og til den 
anledning plejer vi at lave en spe-
ciel offerdagsindsamling til Menig-
heden.

I år vil der være fremlagt specielle 
offerdagskuverter i Karmelkirken, 
som kan anvendes til at give en of-
fergave i kontanter og husk at an-
føre dit kuvertnummer. Du kan også 
anvende dine sædvanlige kuverter 
til menighedsbidrag – hvis du blot 
anfører ”offerdag”, beløb og afleve-
rer dem til gudstjenesten.  
Desuden kan du indbetale via Mo-
bilepay nr. 48707 eller vores konto 
i SparNord – reg. Nr. 9236 – konto 
2460006492.

Vi ønsker en rigtig, god pengegave, 
da vi har mange, store udgiftsbehov 
i vores lille Menighed med 80 med-
lemmer. Det koster mange penge at 
betale gæsteprædikanter, organi-
ster, international mission, tryksa-
ger/kopiering, undervisningsmidler, 
løn til rengøringsassistent, vedli-
geholdelse af ejendomme, el, vand, 
varme, forsikringer og renovation. 
Vi vil også meget gerne, at vores 
kirke er pæn at se på og dejlig at 
være i. 
 

Vi takker meget for de mange frivil-
lige kræfter, som uden løn hjælper 
os med de mange opgaver, men 
alligevel er der store udgifter at 
betale.
 
Det er dejligt at vi igen kan mødes 
i Karmelkirken til Gudstjenester 
og mange andre gode anledninger, 
hvor salmer og forkyndelse kan 
nydes sammen med berigende fore-
drag og gode meningsudvekslinger 
i det kristne fællesskab. Det glæder 
os meget, at spejderne allerede er 
startet igen og vi forventer at åbne 
Seniortræf og cafeen efter sommer-
ferien. 
 
For at alle aktiviteterne kan holdes 
i gang, er det nødvendigt, at også 
økonomien følger med. Vær med til 
at din menighed kan virke og lyk-
kes med opgaven under rimelige 
vilkår og i mange år fremover.

HUSK, 
at sætte dit nummer på 
offerkuverten, 
inden du afleverer den.  
 
På Menighedsrådets vegne og med 
kærlig hilsen 

Donald Dahl Larsen.

Kære 
menighedsmedlemmer

Tema: Leve og vokse i fællesskab
Traditionen tro arrangerer 
Danske Baptisters Kvindenetværk 
sommerhøjskole for seniorer på 
Rebild Efterskole.

Programmet er alsidigt og spænder 
fra gudstjeneste til foredrag, film 
og udflugt, og det er muligt at 
deltage i enkeltarrangementer. 
Tilmeldingen er senest den 30. maj.
Programmer er fremlagt i kirken.
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Køkkenet i kælderen har gennem 
længere tid trængt hårdt til en ho-
vedrengøring, og da der ikke er be-
hov for det store rengøring her un-
der nedlukningen, fik jeg en aftale 
med vores rengøringshjælper, Julie, 
om  at vi sammen gjorde køkkenet 
hovedrent.
I forvejen havde jeg tidligere ryddet 
op på køkkenbordet, hvor halvdelen 
af pladsen efterhånden var groet 
til i rod, og ryddet i venstre hjørne-

lidt nYt Fra bYgningsudvalget
skab, hvor tingene også havde ho-
bet sig op, så vi startede med 4 ti-
mer torsdag den 4. februar på bl.a. 
ovne, komfurer, bageplader, riste, 
overskabe og kaffemaskiner. 
Nu er skufferne under ovnene va-
sket af og rene for spild af madre-
ster og ”suppe”, så alle de rengjorte 
brade- og bageplader kan opbeva-
res der. Serveringsbakker sættes nu 
i stedet for i rummet ved siden af 
ovnen.

Fredag den 19. februar mødtes vi 
igen for at tage endnu 4 timer med 
resten, så nu har vi været igennem 
hele køkkenet, alle skabe, skuffer, 
bestikbeholdere, kaffe- og teter-
mokander, vægge, trappestige, af-
faldsstativ, radiator, rulleborde mm. 
er vasket af og indholdet sorteret, 
gulvklinkerne er skrubbet, så man 
nu kan se, at fugerne egentlig er 
cementfarvede og ikke sorte!
Opvaskemaskinen, stålbordet og 
stålkaffekanderne har fået stålrens 
og ser næsten nye ud.

Det er dejligt, at der er aktivitet 
i køkkenet; men husk at vaske af 
efter brugen af ovn og plader, det 

er meget svært at få gammelt, ind-
brændt madspild renset af igen, 
og kig rundt før du går, om der ser 
pænt ud efter oprydningen.

Jeg håber, at alle brugerne vil 
sætte pris på et rent køkken, og at 
man vil hjælpe til med, at det hol-
des rent.

Det bliver godt at ses igen.
Inge 
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Juni
Sø. 06. kl. 10.30. Stiftelses-
 gudstjeneste. Hanne Kiel. 
 Offerdag 
Sø. 13. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Poul Erik Jensen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 20. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Internt fordrevne
Sø. 27. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Vibeke Dalsgaard. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser

Juli
Sø. 04. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Knud Erik Larsen. 
 Kollekt til Karmelkirkens drift
Lø. 03 – sø. 10. Sommerhøjskole 
 i Rebild
Sø. 11. Ingen gudstjeneste
Sø. 18. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Menigheder der vokser
Sø. 25. Ingen gudstjeneste

August
Sø. 01. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 John Kristensen 

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken. 
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

KarmelKirKens 
adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg 
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4 
9320 Hjallerup 
Tlf. 98 28 25 82

Menighedens kasserer 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 29 32 57 64

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller 
vil gøre opmærksom på personer, 
der kunne have glæde af kontakt. 
Giv besked til omsorgsgruppen ved 
Dorit Jensen eller Bente Højris. 

Dorit Jensen: 21 45 36 76
Bente Højris: 41 43 42 44 

hver uge
Torsdag 
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30

Fødselsdag

85 år
01.06. Aase Tranholm

80 år
26.07. Ruth Christensen

75 år
11.06. Per Jørgensen

70 år
08.05. Per Beck

60 år
04.07. Helle Lillienskjold Elimar

dåbsdag
25 år
02.06. Tine Steen Larsen 

Fremtidige 
anledninger
30.10. BiD Landskonference 2
31.10. Forhandlingsmøde 

tillYKKe

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i 
forbindelse med gudstjenester i 
vore nabomenigheder eller andre 
kirkelige handlinger,  kan man 
kontakte Lisbeth Jørgensen på tlf. 
60816100 eller mail:emailtillisbeth@
gmail.com senest 3 dage før.

Menighedsrådet

I DETTE INFO
findes program for juni og juli.
Næste INFO udkommer den 
1. august, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 18. juli.

taK

Tusinde tak til Menigheden for en 
flot blomsterhilsen i anledning af 
vores Guldbryllup

Lis-Annette og Donald.

Hjertelig tak til menigheden for 
lykønskningerne til min 85års 
fødselsdag-- 
Med venlig hilsen

Lissy Jensen

Til menigheden
Hjertelig tak for opmærksomhed og 
hilsener til min 70-års fødselsdag 
Vi havde en dejlig dag med nogle 
venner og familie (begrænset af 
Corona).
Venlig hilsen

Per Beck

tilFlYttet

Aase og Hugo Møller Thomsen
Mellemgade 10
9240 Nibe
Aases mobil er: 40 18 51 96
Hugos mobil er: 29 26 99 94
e-mail: hugomthomsen@mail.com

adresseændring

Kirsten Poulsen
Nerudas Allé 3
Lejlighed 2, 10
9220 Aalborg Øst

Birgit Lemcke
Roald Amundsens Vej 16, 3.th
9210 Aalborg SØ

nY e-mail

Sofus Birkedal Nielsen:
sofusbirkedal@gmail.com


