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Opstandelsen
er lige her

God påske
Opstandelsen er lige her
Opstandelsen er lige her
Du står
Du ser
ved siden af det menneske der
vi ligger angstgrå i de værste
planter
stunder
et frø på vintergraven uden vanter
du lægger dine stærke arme under
Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner
Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt
generte
til en der pludslig kigger op og ser
det
Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der
bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at
vandre

Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker der vakler tæt med
sorgen,
igen kan se og smile. sikken
morgen!
Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel når den blæser gennem
sjæle
som mærker dig og endelig kan
knæle
Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage
Iben Krogsdal, 2011

forhandlingsmødet
seniortræf
arbejdsdag
musikgudstjeneste
kalenderen
MARTS - APRIL 2022

Årsmødesøndag
den 6. marts

med besøg af generalsekretær
Torben Andersen.
Dagen begynder med nadvergudstjeneste, og Torben vælger ikke
at prædike ud fra dagens tekst og
”striden om at være den største”,
da som han siger. ”Det gjorde jeg
ved tilsvarende søndag i 2020 ved
mit besøg i Karmel kort før Corona
lukkede landet og menighederne
ned. Og I må ikke tro, at jeg kun
kan prædike over den tekst . .
I stedet lader vi os inspirere af det
kommende sommerstævne tema.
Guds rige midt imellem jer – og
hvad det betyder af muligheder?”
Efter gudstjeneste og frokost fortæller Torben om arbejdet i Baptistkirken i Danmark, inden punkterne

på menighedsmødets dagsorden
behandles fra kl. ca. 13.15. Lad os
være i forventning om en god søndag!
Efter kirkefrokost afvikles menighedsbesøg af Ledelsen for BaptistKirken, som er ved at afslutte sin
runde med besøg i alle kirkesamfundets menigheder. Det har taget
næsten tre år at komme rundt til
alle kirkesamfundets menigheder,
og ledelsen er i dag repræsenteret
ved Torben Andersen og Per Beck.
Dagen afsluttes med forhandlingsmøde, som varer ca. kl. 13.15 –
15.00.
Dagsorden er udsendt.

Per Beck og Torben Andersen

Arbejdsdag

Fra tidligere arbejdsdage
Kære venner,
Den 20. april 2022 kl. 9.00 holder
vi arbejdsdag i Karmel, der vil være
både udendørs og indendørs opgaver, der skal løses, og alle, der kan
og vil være med, vil vi være glade
for at se.
Da det er en hverdag, kan der være
nogen, der gerne vil hjælpe, men
kun kan i weekenderne eller om
aftenen, send så meget gerne en
besked til mig om det på mail, så
finder vi opgaver, der kan udføres
på andet tidspunkt.
For byggeudvalget,
Inge Aardestrup

Fra tidligere arbejdsdage
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SENIORTRÆF
Seniortræf indbyder til følgende
anledninger.

barndom i Vejgaard, og vi skal høre
om hendes mangeårige arbejde i
Aalborg Kommune.
Som forvaltningschef stod hun for
officielle besøg i Nordjylland bl.a.
mange besøg af den kongelige familie.
Hun medvirkede som arrangør af
Tall Ships Races og var leder af Utzon Centret fra 2009 til 2014.
En spændende eftermiddag kan vi
se frem til.
Sangeftermiddag.

Foredrag.
Tirsdag d. 29.marts. kl. 14.00
Ved Anni G. Walther, Aalborg, som
vil fortælle om sit liv, bl.a. om sin

Tirsdag d. 26. April. Kl. 14.00
Her indbydes til en hyggelig eftermiddag, hvor vi synger fra Højskolesangbogen. Ved klaveret sidder
Jørgen Harritsø, tidligere organist
ved Hans Egedes Kirke i Aalborg.
Den danske sangskat er som bekendt mangfoldig, så der bliver rig
mulighed for at synge kendte forårssange, men også en god anled-

ning til at ønske en sang, som man
måske har et ganske særligt forhold
til.
Endelig vil Jørgen Harritsø præsentere et par sange fra den nye Højskolesangbog.
Velkommen til disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage. Pris
kr. 25,00
Inge Jensen

Musikgudstjeneste stemt i forårets
lette og lyse grundtone
Karmelkirken d. 3/4 kl. 14.00,
medvirkende. Lilian Kranker og
Jonatan Kagan

Musikgudstjenesten vil byde på
smuk og yndefuld musik, der hilser
foråret velkommen. Der vil bl.a.

Jonatan Kagan er født i Israel i 1969
og har Kirkemusikalsk Kandidateksamen fra Syddansk Musikkonservatorium.
Han er ansat som organist i Brønderslev Kirke og har i de seneste
år specialiseret sig i samspil og akkompagnement.
Lilian Kranker er uddannet organist med sang som tilvalgsfag fra
det Jyske Musikkonservatorium og
er til daglig organist i Sulsted Sogn,
hvor hun også er korleder.
Lilian og Jonatan har haft et fast
samarbejde de seneste år hvor de
ynder at beskæftige sig med sang
og akkompagnement i forskellige
stilarter, der passer til kirkerummet, og vi har allerede haft glæde
af duoen ved en musikgudstjeneste
i Karmelkirken i 2021.
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være et musikalsk tema om Jomfru
Maria i anledning af Maria bebudelse.

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

Marts
Sø.06. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Torben Andersen.
Herefter frokost og
Menighedens årsmøde.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 13. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Poul Erik Jensen
Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 20. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle
Lø. 26. Kl. 10.00 – 16.30. Temadag
om identitet. Kristuskirken
i Odense
Sø. 27. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Raymond Jensen.
Kollekt til Kirker, der virker
Ti. 29. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

April
Sø. 03. Kl. 14.00 Musikgudstjeneste.
Lillian Kranker og Jonatan Kagan.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 10. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Baptist.dk
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Knud Erik Larsen.
Kollekt til Menigheder, der vokser
Ti. 26. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

Maj
Sø. 01. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Nørresundby-Vodskov
menighed i Nørresundby.
Thomas Willer

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

Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

85 år
19.03. Inge Lise Christensen
70 år
17.04. Jette Brun
22.04. Birgit Lemcke

Dåbsdage
60 år
22.04. Ole Bock

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

Dødsfald

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller
vil gøre opmærksom på personer,
der kunne have glæde af kontakt.
Giv besked til omsorgsgruppen ved
Lissy Jensen eller Bente Højris.
Lissy Jensen: 22 45 46 70
Bente Højris: 41 43 42 44

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i forbindelse med gudstjenester i vore
nabomenigheder eller andre kirkelige handlinger, kan man kontakte
Lisbeth Jørgensen på tlf. 60 81 61
00 eller mail:emailtillisbeth@gmail.
com senest 3 dage før.
Menighedsrådet

Himmelske dage (Danske kirkedage) i Roskilde
Sommerhøjskole i Rebild
Landskonference 1, 2022, Efterskolen Lindenborg
Sommerstævne, Efterskolen Lindenborg

hver uge

Fødselsdage

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

Fremtidige anledninger
26. – 29. maj.
2. – 9. juli.
18. juli.
Uge 29.

TILLYKKE

Ny telefon
Ingrid Faarbæk har slettet fastnet
Mobil. 23 82 68 40
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40 år
28.03. Mette Jensen

Kirsten Lissi Poulsen
Født 9. oktober 1931
Døbt 19. marts 1944
Døde 5. januar 2022
Myrna Billingsø Dons
Født 8. november 1937
Døbt 12. juni 1955
Døde 26. januar 2022
Æret være deres minde

Tak.
Mange tak for opmærksomheden
ved min 60-års fødselsdag den 8.
december 2021.
Med venlig hilsen
Birgitte Freudendal
Mange tak for besøg og fine blomster i anledning af min 70års fødselsdag. Jeg havde en skøn dag.
Kærlig hilsen Jonna Jacobsen
Hjertelig tak for opmærksomheden,
ved vores mor, svigermor, mormor,
farmor og oldemor, Kirsten Poulsens død og begravelse. Også tak
for blomster, opringninger, besøg
og hilsner i den sidste tid. Tak til
Bente Højris.
Kærlig hilsen på familiens vegne
Birgitte Freudendal
og Joan Behrentzs

