I dag – i Paradis!
Nu er det snart påske, den største
højtid for kirken. Godt nok er antallet af kirkegængere højere i julen,
men påsken er den vigtigste af årets
højtider. Godt nok er der ingen
påske uden julen, for her blev Jesus
født. Men uden påskens budskab
om Jesu opstandelse – og dermed
overvindelse af døden, så havde
Jesu komme til jorden ikke ændret
verdens gang, og da slet ikke vores
vilkår.
Evangelierne – de gode nyheder –
om Jesus fortæller, at han blev korsfæstet sammen med to forbrydere.
Den ene af dem spottede endog
Jesus, mens den anden gik i sig selv
og opfordrede kammeraten til at
behandle Jesus retfærdigt. Derefter
vendte manden sig mod Jesus og
bad om at blive husket, når Jesus
engang kom som konge.
Vi ved ikke, hvorfra den dødsdømte
forbryder har denne viden om Jesus
og det kommende gudsherredømme.
Måske var han og kammeraten et
par messianske frihedskæmpere,
der mente, at det messianske gudsherredømme kunne hjælpes frem
med vold, men vi ved det ikke.
Hvad vi derimod hører, er, at han fik
mere, end han havde bedt om. Ganske vist er det ikke let at vide, hvad

der lå bag hans bøn. Men så meget
er klart, at han ikke havde tænkt
sig, at han skulle bønhøres med det
samme, endsige med det løfte, han
fik: Sandelig siger jeg dig: I dag skal
du være med mig i Paradis.

i dag – i paradis

Alle spekulationer om, hvorledes
det kunne ske, og hvad det indebar,
er frugtesløse. Men ordet til forbryderen kan sige til os, at fra det øjeblik, da Jesus døde på korset, blev vejen genåbnet til Guds Paradis, d.v.s.
til det åbne, barnlige gudsforhold,
som Gud har skabt os til at leve i.

seniortræf

Derfor er der en klang af tilgivelse,
trøst og fornyelse i dette korsord.
Der er også en klang af triumf. For
denne forbryder var den første, som
Guds Søn skulle rive ud af syndens
og dødens vold. Og efter ham er vi
millioner af bodfærdige syndere,
der har fået lov at høre det samme,
glædelige budskab om vejen, der er
åbnet til Guds Paradis.
Julenat steg Guds Søn herned, og vi
så, at Gud kom os i møde og var en
kærlig Gud, der ønskede fællesskab
med os. I påsken fejrer vi, at Jesus
med hans død og opstandelse har
genåbnet vejen til Paradis for os.
Glædelig påske!
Jacob Broholm Møller

fremtidens kirke

forhandlingsmøder
rengøring
spejderspalten
danske kirkedage
danske kirkers råd
arbejdsdag i karmel
kalenderen
februar-marts 2013

Fremtidens
kirke
Søndag d. 3. marts får vi besøg
af Jan Kornholt. Vi begynder med
spisning kl. 18.00, hvortil man bedes tilmelde sig hos Jacob Broholm
Møller på jbm@dbs.dk. Jan Kornholt har tidligere været præst i Vrå
Baptistkirke, i Korskirken i Herlev,
samt generalsekretær i BiD.
Jan er nu præst i Købnerkirken på
Amager, der er i gang med en spændende proces med nogle omfattende forandringer.

Seniortræf
Tirsdag den 26. februar kl. 14.00
Indbyder seniortræf til en eftermiddag med Orkesterchef ved
Prinsens Livregiment i Skive,
Henrik Thorngaard.
Emnet: ”Livets dage”

Jan Kornholt fortæller selv:
Vi er kirke i nutiden og skal også
være det i fremtiden. Men hvordan?
Nutidens mennesker finder sig ikke
til rette i den gamle kirkes kultur
og aktiviteter. Så for at blive fremtidens kirke, så må nutidens kirke forny sine samværsformer og
sine tilbud. Her er et tilbud om
inspiration og hjælp. Jeg tror på,
at der i gamle kirker er værdier og
ressourcer, som gennem en forandringsproces kan blive til nyt liv og
vækst. Jeg tror, at Gud ønsker, at
kirken skal vokse. Med ordet vokse
så mener jeg ’flere mennesker’ fordi
jeg tror, at Gud ønsker at flere mennesker skal følge Jesus i et fællesskab af disciple.
Jeg drømmer om en kirke, der vokser, og jeg ved, det kan lade sig
gøre, for jeg har set det. Kirken vokser, når kirkens fællesskab stiller
sig til rådighed for Guds mission.
Jeg tror, at enhver kirke har mulighed for at blive en voksende kirke i
fremtiden.

Vi kan glæde os til en eftermiddag
fyldt med anekdoter fra et spændende liv fyldt med sang og musik.
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00
Besøg af sogne- og feltpræst
Henrik Busk Rasmussen,
Nr. Uttrup Kirke.
Emne: ”Dagligliv i Afghanistan
blandt danske og udenlandske soldater ”
Henrik B. Rasmussen har sidst været udsendt som feltpræst i 3.mdr. i
efteråret 2012.
Det bliver den personlige fortælling
fra præstens hverdag, der brydes af

det højest uvante, at skulle ud og
meddele dødsbudskab over hjemtagelse af den døde soldat i kolde
og dog fyldte hangarer.
Mødet med et mærkeligt og flot
land. Mødet med en mærkelig kultur, der dog rummer stor gæstfrihed.
Alle er velkomne til
disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr. 20,00
Inge Jensen

Karmel rengøring

Denne aften har vi også indbudt
vore venner fra baptistkirkerne i
Vodskov og Nørresundby til at deltage.
Jacob Broholm Møller

MENIGHEDENS
forhandlingsmøder
Års- og forhandlingsmøde
søndag den 10. marts 2013 kl. 10.30
Forhandlingsmøde
mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Der er i årenes løb blevet en del
færre på vores rengøringshold i Karmel. Vi er nu nede på kun at have
5 hold og er derfor nødt til at nøjes
med rengøring hver 14. dag.
Trænger der så ind imellem til f. eks.
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støvsugning af løberen i kirkesalen,
må andre også være med til at sørge for det, når man kommer til kirke.
På bygningsudvalgets vegne,
Inge

Spejderspalten
Februar og marts er et par kolde
spejdermåneder, men det er ikke en
hindring for, at vi afholder kredsweekend d. 1.-2. marts hvor vi skal
på vintertur. Roverne forsætter til
d. 3. marts, hvor de vil på vinterhike med en enkelt overnatning.
Vi ser også frem til fastelavnsgudstjeneste i februar med tøndeslagning. Spejderne mødes hver torsdag,
og til det 1. møde i hver måned er
der fælles møde for flokken og troppen. Tanken bag disse møder er, at
vi vil lave nogle spejdermøder, som
er for ikke spejdere, d.v.s., at til disse møder er spejdernes venner velkommen. Vi håber, at flere børn har
lyst til at være spejdere hos os!
Som noget nyt afholdes Fokus
2013 (Førerstævnet) d. 13.-14. april
i en weekend. Denne gang i Tølløse, hvor der også skal afvikles
valg til korpsets ledelse og udvalg.
Kenneth Yrke Jørgensen fra vores
kreds er formand for IT-udvalget og
Jesper Wøhlk Bøttcher er medlem
af førertræningsudvalget. Dejligt at
vi også har førere der vil engagere
sig på korpsplan.
Ane Ledet Møller

Billeder fra spejdergudstjenesten

Hvis du planlægger at tage med på
Danske Kirkedage, der finder sted
i Aalborg d. 9.-12. maj, altså i Kristi
Himmelfartsdagene, så er det nu,
du skal tage beslutningen og rykke,
for prisen for deltagelse stiger per.
1. april
Danske Kirkedage afholdes hvert
tredje år som det største tværkirkelige arrangement i Danmark, som
mere end 60 kirkelige organisationer og kirkesamfund står bag, heriblandt Baptistkirken.
Denne gang finder det altså sted
i Aalborg, og det er for alle aldre.
Der er særskilt program for børn,
teenagere og unge. Der bliver gud-

stjenester, workshops, seminarer, kunst med bl.a. Arne Haugen
Sørensen og Erik Heide m.fl. og flere former for musik, samt kirkenatten med revy, natbio, cafeer mv.
En del af arrangementet, bl.a.
Åbningsgudstjenesten i Gigantium er åben for alle, men for størstedelens vedkommende kræves
der tilmelding. Tag en ´Kirkedagsavisen´i kirken nu for at læse
mere, eller se hele det opdaterede
program på www.kirkedage.dk –
hvor man også tilmelder sig – gerne
inden d. 1. april.

Palmesøndag indsamler vi en kollekt til Danske Kirkers Råd (DKR),
der er den største og bredeste sammenslutning af kirker i Danmark.
DKR er afhængig af gaver og bidrag
og vil derfor gerne opfordre dig til
at betænke vores arbejde på denne dag – uanset om du kommer i en
kirke palmesøndag eller ej. DKRs
arbejde er i år særligt spændende for os i Aalborg, idet det er DKR,
der er organisationen bag Danske
Kirkedage – som i år finder sted i
Aalborg d. 9.-12. maj.
Udover Danske Kirkedage og generelt samarbejde og netværk mellem
kirkerne er der følgende hovedlinjer
i DKRs arbejde:

- Grøn Kirke; hvad har kirken og
miljøet med hinanden at gøre?
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Jacob Broholm Møller

- Dialog med muslimer; hvem er
de og hvem er vi? Hvad er vi fælles
om?
Du kan se og læse meget mere på
www.danskekirkersraad.dk
Palmesøndag indsamles der kollekt
til DKR i Folkekirken – og i en lang
række frikirker i Danmark, og altså også i Karmelkirken. Tak for en
god gave til det vigtige, økumeniske arbejde i Danmark.
Jacob Broholm Møller

kalenderen

TILLYKKE

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Februar
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel
Sø. 10. Kl. 10.30. Fastelavns- og
Familiegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Forældreløse børn
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Præsteskolen i Rubura
Sø. 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Vibeke Dalsgaard
Ti. 26. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

Marts
Sø. 03. Kl. 19.00. Nyt liv i gamle
menigheder. Jan Kornholt.
Se omtale
Sø. 10. Kl. 10.30. Årsmøde- og
familiegudstjeneste
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Jacob Broholm Møller
Kollekt til Præsteskolen i Rubura
Sø. 24. Kl. 10.30. Palmesøndagsgudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Danske Kirkers Råd.
Ti. 26. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 31. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller

April.
Sø. 07. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller

Arbejdsdag i Karmel
20. april 2013.
Så skal vi samles til i fællesskab at
holde kirken i god stand.
Vi ses kl. 9 i Karmel, hvor vi starter
med en kop kaffe og fordeler opgaverne.
Der vil være noget at gøre for alle,
for der er ting nok at tage fat på.
Vi plejer at slutte ca. kl. 13, så man
kan komme hjem til frokost.
Der vil blive lavet en plan over
arbejdsopgaver til ca. 1. april.
På bygningsudvalgets vegne,
Inge

FØDSELSDAGE
Karmelkirkens
Adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25
Præst
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21
9000 Aalborg
Tlf. 32 55 20 46
Mobil 22 86 24 28
Træffes ikke fredag og lørdag.
Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 25 82
Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79
Hvis du ønsker at indbetale bidrag
til Karmelkirken, kan du anvende
girokonto
reg. nr.: 9570 kontonr.: 2179741
eller bankkonto
reg. nr.: 9246 kontonr.: 2460006492
Omsorg, besøg
Kontakt til omsorgsgruppen kan
ske til Jacob Broholm Møller

Faste ugentlige
arrangementer.
Onsdag
Menighedskor 16.30
Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 18.00
Spejdere 16.45 og 18.00
Rovermøder i lige uger fra 18.30
Spejdermøder, se “Toeren”, eller
kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08
Adresseforandring bedes
meddelt Jacob Broholm Møller.
Tlf.: 32 55 20 46 eller jbm@dbs.dk
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85 år
31.03. Erik Christensen
60 år
16.03. Laurits Øllegaard Larsen

Nyt medlem
Den 28. december 2012
Majken Gjermandsen Nordskjold
Elmelunden 6, 9260 Gistrup
E-mail: majken. nordskjold@me.com
Velkommen i menigheden!
Nyt mobilnummer
Ruth Christensen
21 63 16 50

Dødsfald
Niels Christensen
Født den 28. 02. 1936
Døbt den 03. 12. 1960
Død Den 15.december 2012
Æret være Niels’ minde

TAK
Jeg vil gerne sige tak til Jacob for
besøg og blomster fra menigheden
efter min operation. Samtidig vil
Per og jeg gerne sige tak for mange hilsener fra menighedens medlemmer til vores diamantbryllup og
for blomst, som Jacob kom op til os
med hos Per på dagen.
Kærligst
Per og Kirsten
Tak til jer alle for opmærksomhed
i forbindelse med Annis sygdom,
død og begravelse.
Tak for telefonsamtaler, besøg, mail
og blomster samt forbøn.
Kærligst
Knud Jørgensen
Hjertelig tak for varme tanker,
blomster og kranse ved Niels Christensens’ død og begravelse.
Vi synes, det er tungt, at han ikke
er her mere, men er også taknemmelige for alt det, vi har haft sammen.
Tak for jeres store omsorg.
Med varmeste hilsener
fra hele familien
Ruth Christensen

