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Septembers himmel er så blå,

dens skyer lyser hvide,

og lydt vi hører lærken slå

som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror

med grønne lyse klinger,

men storken længst af lande fór

med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro

imellem træ’r og tage,

en munter glæde ved at gro,

som var det sommerdage.

Og koen rusker i sit græs

med saften om sin mule,

mens bonden kører hjem med læs,

der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,

står brun og gul og gylden,

og røn står rød og slåen blå,

og purpursort står hylden.

Og georginer spraglet gror

blandt asters i vor have,

så rigt er årets sidste flor:

oktobers offergave.

De røde æbler løsner let

fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet,

og hvert et løv må briste.

Når aftensolen på sin flugt

bag sorte grene svinder,

om årets sidste røde frugt

den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø

for sommerblomst at blive

er kun at visne for at dø,

kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt

af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt

dit røde hybenhjerte.

Alex Garff

septembers 
himmel
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årSMøde og 
forHandlingS-
Mødet
den10. marts 2019:
Efter Kirkeministeriet har oprettet 
Trossamfundsregistret, er der nye 
krav til opstilling og strukturen for 
årsregnskabet og Per Beck informe-
rede om dette.
Årsregnskabet for 2018 blev gen-
nemgået og godkendt enstemmigt 
– Regnskabet er udarbejdet efter 
de nye krav. 
Regnskabsopgørelsen for januar 
2019 blev også gennemgået og 
godkendt enstemmigt – desuden 
har kassereren ansøgt om refusion 
af købsmoms.
Årsberetningens forskellige beret-
ninger fra udvalgene, spejderne, 
seniortræf og caféen blev suppleret.
Mødeplanen for 1. halvår 2019 blev 
gennemgået.

Donald Dahl Larsen

eKStraordinært 
forHandlingSMøde 
den 29. april 2019:
Mødets dagsorden drejede sig ho-
vedsageligt om indstilling til valg 
til Baptistkirken i Danmark
- Valg af formand for 1-årig 
periode:
Menigheden vedtog enstemmigt at 
indstille til genvalg af nuværende 
formand for Baptistkirken Per Beck. 
- Valg af 4 medlemmer til 
Ledelsen for 2-årig periode:
Der blev fremsat flere forslag, som 
alle efterfølgende blev kontaktet – 
Torben Andersen, som var villig 
til genvalg – er indstillet også af 
Karmelkirken.
Fælleserklæringen – En kirke på vej 
– Per Beck gennemgik kort 
indholdet.

Donald Dahl Larsen 

Valg til Karmelkirkens Baptistmenighed til menighedsråd, udvalg og 
øvrige tillidshverv:
Til vores forhandlingsmøde søndag, den 6. oktober skal der ske følgende 
nyvalg af nuværende medlemmer, formænd og deltagere:

Menighedsrådet (der skal vælges to medlemmer og gerne suppleanter):
På valg er
 Donald Dahl Larsen og Laurits Øllegaard Larsen.

Udvalgsformænd og deltagere:
Nuværende medlemmer:

Gudstjeneste- og undervisnings udvalget
 Bruno Jacobsen, Gudrun Knudsen, Louise Varberg 
Bygningsudvalget
 Inge Aardestrup, Knud Jørgensen, Laurits Øllegaard Larsen 
Informationsudvalget
 Henning Aardestrup, Peer Albin Kristiansen, Louise Varberg 
Forhandlingsleder:
 Louise Varberg
Sekretær forhandlingsmøder:
 Donald Dahl Larsen.
Repræsentanter til Landskonferencer:
 Louise Varberg, Lisbeth Haugaard,  Laurits Øllegaard Larsen.

Det er valgudvalget, som via forslag til kandidater fra menigheden 
indstiller til valget på forhandlingsmødet, så giv os meget gerne nogle 
gode indspark.
Henvendelse om kandidater kan fremsendes til valgudvalget 
v/Donald Dahl Larsen – senest den 13. september 2019.

Menighedrådet

Orientering Om valg

beSøg af faMilien ozolini
d. 26. juni havde vi besøg af familien Ozolini fra Letland. Det blev en 
fantastisk aften, med masser af musik og sang. En flot aften, med et 
program der spændte vidt. Fra klassisk musik til folkeviser fra Letland, fra 
solonumre til fuldt orkester musik. Vi sang alle med på tre fællessange, og 
som afslutning på aftenen fik vi som ekstranummer Cohen´s ”Halleluja”. 
En flot aften til fire ”salmebøger”.
Efter koncerten var der på sædvanlig vis en let servering, hvor der blev rig 
lejlighed til, at hilse på hele familien.
Bruno Jacobsen

I DETTE INFO
findes program for august - oktober. 
Næste INFO udkommer den 
27. oktober, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 12. oktober.



Med 
KvindenetværK 
i UKraine

Søndag den 25. august kl. 14:00 
byder vi igen velkommen til Lise 
Robenhagen Hjørne, som denne 
gang vil være akkompagneret af 
Knud Erik Thrane, kirkemusiker 
ved Abildgaard Kirke i 
Frederikshavn.
Lise er nu på tredje år af sin 
bachelor ved Aarhus Universitet, 
hvor hun studerer musik og sang 
ved Bodil Øland og Henriette 
Bonde Hansen. 

Sang- og 
MUSiKgUdStjeneSte 

Knud-Erik Thrane kommer fra 
Skagen. Han er professionel pianist 
og organist og en særdeles dygtig 
akkompagnatør.
Lise og Knud Erik har arbejdet 
sammen siden 2016 og har igennem 
de seneste år udviklet et bredt 
repertoire af musicalhits, nordisk 
folketone samt klassiske arier fra 
opera og operetter.

Gudstjenesteudvalget

Vi har haft et dejligt forår hos 
Vejgaardspejderne. Vi hygger os 
hver torsdag i kirken. Her mødes 
ca. 10 spejdere hver uge til sjov, 
læring, udfordringer og hygge.
I starten af juni var vi på kreds 
tur i Koldkærhytten, hvor vi sov i 
hængekøjer og bivuak, klatrede i 
træer i 10 meters højde og hyggede 
os med hinanden. En dejlig 
weekend hvor der blev afprøvet 
nye ting og overvundet grænser. 
Det var skønt at opleve hvordan 
børnene udviklede sig.
I maj måned startede vi 
familiespejd for børn fra 2 til 6 

år, sammen med deres forældre 
eller bedsteforældre. De mødes 
i Sohngaardsholmparken (ved 
Sohngaardsholm Slot) et par 
lørdage i måneden. Her hygger 
de med lege, natur, sang, andagt 
og frokost. Der har været 2-9 børn 
de gange, de har været samlet. Vi 
glæder os til at komme i gang igen 
efter ferien og håber på at rigtig 
mange børn og voksne har lyst til 
at deltage. Hvis I kender nogle, 
der kunne være interesseret kan I 
kontakte Linda (tlf. 93107372).
Alt i alt et dejligt forår.
God sommer til jer alle

Her en lille SoMMerHilSen 
fra Spejderne

Cafégudstjeneste 
den 8. september kl. 10.00

Sidste efterår deltog Birgit Hebbel-
strup og Anette Jensen, Østhim-
merlands Baptistmenighed, i Euro-
pæiske Baptisters kvindekonferen-
ce i Ukraine.

Søndag den 8/9 kl. 10.00 kommer 
de og holder cafégudstjeneste sam-
men med os. Emnet for gudstjene-
sten bliver oplevelserne fra dette 
arrangement og samtidig indtryk 
af, hvordan det er at være baptist 
i dette land, der tidligere lå ”bag 
jerntæppet” og, hvor forholdene var 
(og måske stadig er) ganske van-
skelige. 
Som sædvanligt begynder gudstje-
nesten kl. 10.00 med kaffe og rund-
stykker.

Gudstjenesteudvalget
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Jonna og Jørgen er sejlsportsfolk, 
og når det bliver forår sejler de på 
ture, som varer flere måneder.
De fortæller om turen som var i 
2010, at de sejlede i Valdemar Sejers 
kølvand, og deres beretning om-
handler de oplevelser turen bød på, 
såvel til lands som til vands.
Turen omfattede besøg i Sverige, i 
Finland, i Estland, på Gotland og 
så selvfølgelig i Rusland.
På hjemrejsen var de et smut forbi 
København.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 14.00 
kommer Peter Lydholm, Nr. Sundby.
 ”Tanker og erfaringer omkring li-
vet som blind” er emnet for efter-
middagens foredrag af Peter Lyd-
holm, som til daglig arbejder i Æl-
dre- og Handicapforvaltningen i 
Aalborg Kommune.
Peter Lydholm er født blind i 1974, 
og i dagens foredrag vil han beskri-
ve nogle af de erfaringer og ople-
velser, han som blindfødt  har fået 
igennem tilværelsen.
Der vil også blive fortalt nogle af de 
både morsomme og nogle gange 
også tankevækkende anekdoter, 
han har oplevet.
I løbet af foredraget vil vi også høre 
oplevelser fra hans skolegang, ung-
dom og ikke mindst voksenliv, og 
hvordan udviklingen på forskellige 
områder har været for blinde gen-
nem de sidste ca. 35 år.

Velkommen til disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
kr. 25,00

Inge Jensen
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Seniortræfs forårsudflugt
Seniortræfs forårsudflugt i maj må-
ned blev en god tur for 25 deltagere.
Højdepunktet var besøget i Hune, 
hvor vi besøgte ” Center for papir-
kunst”.
Papirkunstneren Karen Bit Vejle har 
skabt et fantastisk sted med muse-
et i Hune.
Vi blev guidet igennem udstillingen 
af bl.a. Karen Bit Vejle, som fortalte 
om sin kunst.
På kunstcafeen i Blokhus nød vi 
maden og den dejlige udsigt til Ve-
sterhavet, som den dag var i oprør, 
smukt syn.
Vi sluttede udflugten, efter at have 
fået den obligatoriske is, i Saltum 
Baptistkirke med kaffe og hjemme-
bagt kage.
Hanne Kiel orienterede os om me-
nighedens engagement i Saltum by.

Inge Jensen

seniOrtræf

Så er der et nyt program klar 
til SENIORTRÆF for sæsonen 
2019/2020.
Vi har prøvet at tilrettelægge efter-
middagene så programmerne bliver 
meget varierende.
Har du lyst til at se hele program-
met, kan det findes på 
www. seniortraef.dk  
I Karmelkirken vil programmerne 
blive fremlagt.
Her følger indbydelserne til de to 
første anledninger, hvor du/I er me-
get velkommen. Tag gerne gæster 
med, så vi kan samles rigtig mange 
til dette fællesskab i vores kirke.

Tirsdag den 24. september 
kl. 14.00 får vi besøg af Jonna og 
Jørgen Fristrup, Ferslev.
Deres emne er: ”Turen til Skt. Pe-
tersborg”
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August
Sø. 04. Kl. 19.00. Gudstjeneste 
 i Nørresundby Baptistkirke
Sø. 11. Kl. 10.30.Nadvergudstjeneste
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 18. Kl. 10.30. Gudstjeneste 
 Bodil Højbak Møller. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 25. Kl. 14.00. Sang- og musik-
 gudstjeneste. Lise Hjørne og 
 Knud Erik Thrane. 
 Kollekt til Himmelske dage

September
Sø. 01. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Jens Christensen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 08. Kl. 10.00. Cafégudstjeneste
 Annette Jensen og 
 Birgit Hebbelstrup. 
 Kollekt til Dansk Missions Råd
Sø. 15. Ingen gudstjeneste
Sø. 22. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Ti. 24. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale
Sø. 29. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Henrik Holmgaard. 
 Kollekt til Uddannelse for alle

Oktober
Sø. 06. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Per Beck. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
 Herefter menighedens 
 forhandlingsmøde
Sø. 13. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 20. Ingen gudstjeneste
Sø. 27. Kl. 10.30. Fælles gudstjeneste 
 med Nørresundby Menighed 
 i Karmelkirken, Allan Ibsen.  
 Kollekt til Karmelkirken
Ti. 29. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

November
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Myanmar

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken. 

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

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00

tillYKKe
fødSelSdage

75 år
25.10. Henny Koch
70 år 
27.10. Donald Dahl Larsen

SølvbrYllUp

10.09. Birgitte og Bjarne 
 Freudendahl-Pedersen

dåbSdage

75 år
10.09.  Henny Madsen
65 år
12.09.  Inge Jensen
12.09.  Ruth Christensen
10.10.  Finn Christiansen

taK

Tusind tak for blomster og 
hilsener i anledning af min 85 års 
fødselsdag

Kærlig hilsen Lilly Pedersen

Tak for opmærksomheden ved 90 
års fødselsdag.

M.v.h. Ingemann Jensen

Mange tak for den smukke 
sammenplantning vi fik i anledning 
af vort guldbryllup.

Kærlig hilsen
Inge og Henning Aardestrup

Andreas barnevelsignelse 30. 06. 
2019, Skagen Baptistkirke.
Mange tak til menigheden for 
hilsenen til Andrea -og tak til dem 
der var med i kirken.

Kærlig hilsen
Andrea, Anna og Kasper

freMtidige 
anledninger
Sø. 10.11. Kl. 14.00. 
 Salmer fra dybet. Iben Krogsdal
Lø. 16.11. 
 LK2 på Apostolsk Kirkecenter 
 i Vejle
Sø. 24.11. Kl. 15.00. 
 Vi synger julen ind. Pankoret 


