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”Davids søn, Jesus, forbarm dig 
over mig!” 
(Mark 10, 47)

Jesus var på vej fra Jeriko. Der 
var mennesker overalt, der var 
trængsel, og de skubbede til 
hinanden for at komme tæt på ham. 
Jesus havde vandret mellem byerne 
i omtrent tre år, så der var mange, 
der havde hørt om mirakelmanden 
fra Nazaret. Og selvfølgelig vil man 
holde sig i nærheden, når en af de 
kendte dukker op! 
Men én person så noget mere end 
en kendis. Det var et menneske, 
der slet ikke kunne se – den blinde 
Bartolomæus. Da Bartolomæus 
forstod, at det var Jesus, der gik 
forbi, begyndte han at råbe: ”Jesus, 
Davids søn, forbarm dig over mig!” 
Da Bartolomæus kaldte Jesus for 
”Davids søn”, var det det samme 
som at sige, ar han troede, at Jesus 
var den Messias, den frelser, som 
Gud havde lovet at sende til Israels 
folk. Bartolomæus vidste, at dette 
ikke kun var en opsigtsvækkende 
kendis. Folk omkring Bartolomæus 
forsøgte at stoppe ham. Han 
forstyrrede jo!
Men Jesus ville gerne forstyrres, 
så han standsede ved 

at se Jesus
Bartolomæus. Og så stillede han 
det tilsyneladende dummeste 
spørgsmål i hele Bibelen. ”Hvad vil 
du, at jeg skal gøre for dig?”
Bartolomæus er blind, så det er vel 
ikke særlig svært at regne ud, hvad 
det er, han vil! Men Jesus trænger 
sig ikke på, men lader Bartolomæus 
selv udtrykke, hvad han vil have 
hjælp med. ”At jeg må kunne se,” 
svarer han.
”Gå, Din tro har hjulpet dig,” sagde 
Jesus og gav den blinde tigger 
synet igen. Nu så Bartolomæus 
virkelig Jesus. Så hvad gjorde han? 
Det er det sidste, Markus fortæller 
om Bartolomæus - han fulgte med 
Jesus.
Vi, som lever i dag, kan ikke 
se Jesus på den måde som, 
Bartolomæus gjorde. Men 
spørgsmålet er alligevel vigtigt. 
Hvordan ser du på Jesus? Som en 
eventyrfigur? Som en inspirerende 
visdomslærer? som en grund til 
at fejre jul? Eller som Davids søn, 
Messias, Frelseren?
Bartolomæus så Jesus og valgte at 
følge ham. Det forandrede hans liv 
for altid.

Fra ”Med evig kærlighed”  
af Johan Reftel
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BASIS – en teologisk grunduddan-
nelse, der tilbydes til personer uden 
teologisk uddannelse – vi sagde 
tidligere lægfolk – blev præsenteret 
ved Landskonferencen i sommer. I 
januar starter første hold med over 
20 tilmeldte deltagere. Som bap-
tister har vi altid satset på, at fri-
villige tog tjenester op, også i for-
kyndelse og gudstjenestelig sam-
menhæng. Det er meget glædeligt, 
at mange har ønsket at dygtiggø-
re sig til også disse tjenester, der er 
særligt efterspurgte i menigheder 
uden præst eller med deltidsansat-
te medarbejdere.

Ny familie i Afrika
Fra Landskonferencen sommeren 
2018 kunne vi udsende familien Jo-
nas Norgaard Mortensen til tje-
neste i Rwanda og Burundi. Selv-
om det er Jonas, der er ansat i tje-
nesten, fungerer en sådan tjeneste 
kun, hvis hele familien lever med. 
I oktober besøgte en række repræ-
sentanter fra Danmark Rwanda og 
Burundi.
Det blev til samtaler med samar-
bejdskirkerne i Rwanda og Burun-
di, besøg hos forskellige projekter, 
undervisning på præsteskolen og 
indvielse af Rotary vandprojektet 
i Rubura, der er gennemført isam-
arbejde med BaptistKirken og Bap-
tistkirken i Burundi. Vi oplevede, at 
vores udsendte allerede havde godt 
fodfæste i arbejdet, og at vores syn 
på og forventninger til samarbej-
det stemte overens med de afrikan-
ske baptistsamfund, vi samarbej-
der med.

”En kirke på vej”
Ved Landskonference 2 i november 
2018 påbegyndtes arbejdet med 
”En kirke på vej” – fælleserklærin-
gen 2019 – 2024. Dette arbejde, der 
afsluttes ved landskonferencen i 
sommeren 2019, skal sætte pejle-
mærkerne for BaptistKirkens virke 
i de kommende fem år. Der er plan-
lagt regionale møder, men et vig-
tigt element er samtalen i menighe-
derne om den vej, vi er kaldet til gå 
i Hans tjeneste.

Denne nytårshilsen blev først modtaget efter udsendelsen af sidste INFO, men vi vil gerne bringe den nu.

nytårshilsen fra Baptist-
kirkens ledelse 2019
Vi har netop sagt farvel til året 
2018, og taget hul på et nyt år – 
2019.
Som kirke, menigheder og som en-
kelte kristne er årsskiftet tid til at 
gøre status; hvad nåede vi og hvad
nåede vi ikke i året, der gik, og 
hvad ligger foran os i det nye år, 
som venter. Det sidste ved vi ikke, 
men
ét ved vi – vi er i Guds hånd, kaldet 
til tjeneste omsluttet af Hans kær-
lighed.

Lovgivning
2018 blev på mange måder præget 
af det verdslige samfunds syn på 
trossamfundene og lovgivningen
omkring disse, der jo bl.a. omfatter 
BaptistKirken og dennes menighe-
der og organisationer. Mange timer
er brugt alene eller i samarbejde 
med andre for at forholde sig til den 
foreslåede lovgivning og kommen-
tere
denne i form af høringssvar. Der er 
løbende orienteret om de forskellige 
forhold, og menighederne
vil fortsat blive orienteret via me-
nighedsforsendelser fra Sekretari-
atet.
Som baptister har vi altid ment, at 
kirke og stat var to adskilte størrel-
ser. Samtidig har vi altid ønsket at
være en del af det samfund, vi fik 
vores plads i og også bruge de mu-
ligheder, det verdslige samfund 
stiller
til rådighed for os. Så længe vores 
ret til at være kirke og tale ind i ver-
den som sådan ikke anfægtes.

Fokus på uddannelse
Vi har i 2018 haft særlig fokus på 
uddannelse. Arbejdet med at etab-
lere et netværk for menighedsbase-
ret
undervisning for teologistuderende 
fra frikirkerne er ved at tage form. 
Vi forventer at ”der lægges
fra land” i 2019. Det er af afgøren-
de betydning, at et sådant netværk 
er med til at understøtte unge stu-
derendefra frikirkerne, så der også 
fremover vil være unge, der stiller 
sig til rådighed for tjeneste i menig-
hederne.

Udgivelser – identitet
En minoritetskirke må altid væ-
re bevidst om sin identitet og hvor 
vi deler opfattelse med andre. I 
2018har vi fået en række udgivel-
ser fra Telelogisk Forum eller med-
lemmer heraf. Det drejer sig om hi-
storiske udgivelser, men også udgi-
velser, der hjælper os i samtalen om 
vores trosforståelse f.eks. ’Perspek-
tiver på den kristne dåb’ og ’Lille 
Katekismus’. Vi ser frem til udgivel-
sen om nadveren, der er i støbeske-
en. Lad os tage godt imod disse ud-
givelser.
Ved Landskonferencen i novem-
ber vedtog vi første gang at udvi-
de ledelsen fra fem til syv medlem-
mer for at sikre den bredest mulige 
repræsentation i samtalen i ledel-
sen. Denne beslutning skal vedta-
ges anden gang ved landskonferen-
cen 22. juli 2019, og det vil sikkert 
være afgørende, at der opstilles et 
antal kandidater, der muliggør at få 
valgt en fuldtallig ledelse. Vi opfor-
drer menigheder til at arbejde med 
opstilling af kandidater til valgene 
til sommer.

”Endnu et år at tjene
og vidne om Guds fred
og mere helt at leve
i Kristi kærlighed

BaptistKirkens ledelse sender de 
varmeste nytårshilsner til alle vo-
re medlemmer og venner i vore me-
nigheder.

Torben Andersen
Kio Awi

Per Beck
Lotte Holm Boeriis

Vibeke Dalsgaard og
Lone Møller-Hansen
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Morten Kofoed, der er International 
Missionssekretær i Baptistkirken 
i Danmark, besøger os denne 
søndag. Gudstjenestens tema vil 
være ”LEVENDE VAND”, og med 
referencer til både Bibelen og vores 
fælles arbejde i Afrika, kommer han 
ind på vandets betydning for det 
levende liv, for åndens frugter og 
for arbejdet i Rwanda og Burundi.
Efter fællesspisningen vil Morten 
berette om arbejdet i Rwanda og 
især Burundi. Burundi er fortsat et 
af verdens allerfattigste lande og 
mange lever i absolut fattigdom og 
oplever sult hen over året. Der er 
dog også rigtigt mange lyspunkter 
og et af dem er vandprojektet i 

søndag den 10. marts

levende vand 
Rubura, som er blevet gennemført 
som samarbejde mellem Rotary 
i Han Herred og Baptistkirken i 
Burundi med behørig assistance 
fra danske bidragydere. I oktober 
deltog Morten sammen med bl.a. 
Per Beck på en spændende tur, 
hvor et af formålene var at indvie 
det store vandprojekt i Rubura, 
der ligger i det nordlige Burundi. 
Derudover vil vi høre om den 
seneste udvikling i landene, Morten 
vil særligt fortælle om vores mange 
landbrugsindsatser, men også kort 
komme ind på de øvrige aktiviteter 
som også Karmelkirken har 
bidraget til gennem årene (Spare- 
og lånegrupper, børneprojektet, 
kirkebyggeri og præsteskole). 
Der venter nogle spændende og 
alvorlige timer, så mød op og bliv 
måske en smule klogere på nogle af 
verdens ubalancer.

Tirsdag den 26. marts. Kl. 14.00
Indbyder SENIORTRÆF til en ef-
termiddag med besøg af direktør 
for Aalborg City Forening Flem-
ming Thingbak.
Flemming Thingbak bor i Sæby, har 
været selvstændig fotograf med for-
retninger i Sæby og Hjørring.
For ca. 15 år siden fik han stillingen 
som direktør for Aalborg City For-
ening, som er et meget alsidigt job.

Aalborg City Forening er en sam-
menslutning af alle forretninger i 
Aalborg midtby, hvor der er meget 
forskellige opgaver som skal løses 
og være med til at sætte sit præg 
på.
Blandt andet kan nævnes den 
nye julebelysning – julemarked 
på Gammel Torv – servicering af 
krydstogtsgæster – Aalborg knæk-
ker cancer og mange andre ting, er 

der mulighed om at høre om denne 
eftermiddag

Tirsdag den 30. april. Kl. 14.00
kan vi igen glæde os til en forårs-
sangeftermiddag med Lotte og 
Troels Schrøder. Rebild.
Lotte og Troels er forstanderpar på 
Rebild Efterskole, hvor de er meget 
optaget af at formidle sang og mu-
sik til eleverne.
Ved tidligere besøg har vi oplevet 
deres glæde og engagement ved at 
formidle det også til vores alders-
gruppe.
Så en god start på at komme i for-
årshumør kan denne eftermiddag 
tilbyde.

Velkommen til begge anledninger, 
hvor der serveres kaffe/te og kage. 
Pris Kr. 25.00

Inge Jensen

sang- og 
musiKgudsTjenesTe 
den 7. april

”Vi kalder det en sang- og musik-
gudstjeneste, hvor vi leverer 
musikken og menigheden leverer 
sangen”, skrev John og Hans i en 
mail til gudstjenesteudvalget.

Det er sådan gudstjenesten den 7. 
april vil forme sig. En ”almindelig” 
gudstjeneste, men tilsat nogle 
ekstra musiknumre, og vi skal 
desuden synge en ny sang/salme. 

Gudstjenesten og hele forløbet i 
denne er således denne søndag 
lagt i hænderne på Hans Hjort og 
John Kristensen, der begge har 
tilknytning til Østhimmerlands 
menighed.

seniortræf
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Marts
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Henrik Holmgaard. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 10. Kl. 10.30. Årsmøde-
 gudstjeneste. Morten Kofoed. 
 Herefter frokost, Afrika-tema 
 og forhandlingsmøde. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjene-
 ste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til danske kirkers Råd
Lø. 23. Kl. 09.00. Nordjysk Kvinde-
 træf i Vodskov Baptistkirke
Sø. 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Baptist.dk
Ti. 26. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale. 
Sø. 31. Kl. 10.00. Kristendoms-
 klassens afslutning 
 i Vaarst Baptistkirke. 
 Raymond Jensen

April
Sø. 07. Kl.10.30. Musikgudstjeneste. 
 John Kristensen og Hans Hjort. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 14. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 21. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste 
 med nadver. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck. 
 Kollekt til Karmelkirken
Ti. 30. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Maj
Lø. 04. Kl. 9.00 Arbejdsdag
Sø. 05. Kl. 19.00 Forårsfest 
 i Nørresundby Baptistkirke. 
 Andagt v/ Per Beck

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

I DETTE INFO
findes program for marts og april. 
Næste INFO udkommer den 
28. april, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 8. april.

TillYKKe
dåbsdage

75 år
19.03. Kirsten Poulsen
65 år
21.03. Jørn Larsen
50 år
09.03. Guddi Marie Lynnerup
06.04. Peter Beck
06.04. Jette Bruun
06.04. Birgit Lemcke
06.04. Carrit Lynnerup

dødsfald

Hilbert Smith Christiansen
Født 8. april 1934
Døbt 11. december 1949
Død 26. december 2018

Æret være hans minde

TaK

Hjertelig tak for venlig deltagelse 
og opmærksomhed ved Hilberts 
bisættelse.Tak for alt.

Venlig hilsen
Tove, Jan og Lene

Hjertelig tak for den flotte blomst til 
min 70 års dåbsdag.

Venlig hilsen
Clara Nielsen

fremTidige anledninger
4. maj:  Arbejdsdag i kirken
25.-26. maj:  Menighedsweekend i Virksund sammen med 
 Østhimmerlands menighed
30. maj – 2. juni.  ”Himmelske dage på Heden”. 
 Danske kirkedage i Herning
6. juli – 13. juli  Sommerhøjskole i Rebild
21. juli – 27. juli Sommerstævne på Lindenborg Efterskole
22. juli Landskonference 1 på Lindenborg Efterskole
24. juli Kvindenetværkets forretningsmøde 
 på Lindenborg Efterskole 


