Store, tavse
aftenhimmel
Store, tavse aftenhimmel
toner stiger op mod dig
nu, hvor lyset skifter farve,
og hvor mørket breder sig.
Hjertet synker roligt ned
midt i skovens aftenfred.
Her kan dagen rinde ud
i en tak til livets Gud.
Af din skaberkraft og vilje
fik vi talens åbenhed,
så vi tør betro hinanden
det, som hjertet hænger ved.
Giv os hver dag modet til
at forstå, hvad andre vil.
Læg i stemme, sind og krop
ord, der bygger livsmod op.
Vær hos os, når angstens pulsslag
fælder katastrofedom
og når kroppens små soldater
gisper vildt og falder om.
Mød os i det mørke hul.
Når vi føler os som nul.
Nå os med dit trøsteord:
Se den mindste, han er stor.
Giv os modet til at kæmpe
imod uretfærdighed.
Tilgiv os, når helten i os
svigter og slår blikket ned.
Tak fordi din nåde vil,
at vi får en chance til.
Tankestrøm i søvnløs nat
Brydes af dit ’alt forladt’.

Modet til at elske livet,
satse, fejle, tro og slås
får vi, når vi mærker tillid,
og at der er brug for os.
Du, som rejser faldent mod,
vis os veje for vor fod.
Der, hvor sporet glider ud,
bærer du os, kære Gud.
Marianne Søgaard 2022
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Ledelsen fra Landskonference 2022

Landskonference 1
på Lindenborg 2022
Så mødes vi endelig igen til
sommerstævne i uge 29 i dejlige
omgivelser, højt humør og perfekt
vejr. Ca. 800 tilmeldte, lidt færre
end de andre år, men til gengæld
større glæde, over at være sammen
igen.
Landskonference 1 blev afviklet
mandag. På dagsordenen gav
punktet menigheds optagelse af
Sæby Frikirke anledning til en del
diskussion, da det er en deling af

Sæby Baptistmenighed. Men endte
med enighed om at optage Sæby
Frikirke under BID.
Jan Kornholt fortalte om sine
erfaringer med arbejdet i ”Vital”
og opfordrede til at gøre brug af de
tilgængelige redskaber hjemme i
menighederne. Tendensen er at vi
bliver flere menigheder, men færre
medlemmer.

Formand for Baptistkirken er på
valg for en et-årig perioden, og
Per Beck blev genvalgt med stort
flertal. Da man kun kan sidde 6 år,
er det hans sidste år som formand.
Alle de opstillede kandidater
til ledelsen blev valgt. Vibeke
Dalsgaard, Chin Chin, Moses
Lak Bawi Peng og Jamie Lynn
Cunningham.
Morten Kofoed havde hilsner med
fra Burundi og takkede Lise og
Jep for deres store arbejde. De har
nu afsluttet deres udsendelse, og
der er p. t. ingen afklaring om nye
aktiviteter i Afrika.
Hele referatet fra landskonferencen
ligger på BID’ hjemmeside.
Lisbeth Jørgensen

Valg
til Karmelkirkens Baptistmenighed
til Menighedsråd, udvalg og øvrige
tillidshverv:
Til vores Forhandlingsmøde
søndag, den 30. oktober skal der
ske følgende nyvalg af nuværende
medlemmer, formænd og deltagere:
Menighedsrådet (der skal vælges to
medlemmer og gerne suppleanter):
På valg er:
Per Beck
Lisbeth Jørgensen

Valgudvalget:
På valg er:
Inge Aardestrup
Lisbeth Jørgensen
Knud Jørgensen
Repræsentanter til
Landskonferencer:
På valg er:
Louise Varberg
Lisbeth Jørgensen
Laurits Øllegaard Larsen.
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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 9.
oktober 2022.
På Valgudvalgets vegne –
Donald Dahl Larsen.

SENIORTRÆF

indbyder til start på efterårets anledninger.
Tirsdag d. 27. september kl. 14.00.
Besøg af tidligere Sognepræst i
Vesterkær kirke Villy Mølgaard.
Emne. Underholdning på jysk.
Han fortæller. ”Da jeg kom i skole,
skulle jeg til at tale dansk, så jeg
siger ofte, at mit første sprog er
jysk, mit andet er dansk, og mit
tredje er engelsk.
Lige siden min ungdom har jeg
samlet på historier på jysk. Jeg
havde også en bedstefar, der var
god til at fortælle, så en del er også
fra ham.
Foredraget vil også indeholde andre
former for underholdning, f.eks. sort
humor, sange på jysk, men også
historier, der ikke egner sig så godt
til vendelbomålet.”
Tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00.
Besøg af Susanne og Ole Broholm
Andersen. Østervrå.
Emne.” Du gav mig, oh Herre en lod
af din jord”
Oplevelser og betragtninger om
livet i landbruget på en gård i 60 år
Om dagligdagen, om høst og om
udviklingen gennem årene.
Susanne og Ole er kendt af mange
igennem deres indsats i kirkelivet
og spejderbevægelsen m.m.
Gennem deres indsats i det
frivillige arbejde gik deres store
kærlighed til det daglige arbejde på
et stort landbrug. Det kan vi glæde
os til at høre nærmere om.
Velkommen til disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr. 25,00
Inge Jensen

Og så et par billeder fra Seniortræfs forårsudflugt
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Indkaldelse til arbejdsdag
i Karmel
Torsdag den 11. august skal vi have
arbejdsdag i Karmel. Forskellige opgaver skal løses, for at kirken stadig
kan være pæn og funktionsdygtig.
Vi starter kl. 9 med en tår kaffe og
en skive brød, hvor vi fordeler opgaverne efter evne og ønske, der er
nok til alle, der dukker op.
Skulle regnen sile ned hele dagen,
sætter vi tirsdag den 16. august på
som reserve.
Knud Jørgensen har ønsket at
udtræde af bygningsudvalget. Stor
tak til Knud for lang og trofast tjeneste. Herefter består udvalget kun
af Laurits og undertegnede.
Vel mødt.
Kærlig hilsen, Inge

Gudstjeneste og forhandlingsmøde søndag den 30. oktober
Søndag den 30. oktober starter
i kirken med gudstjeneste til
sædvanlig tid kl. 10.30. Efter
gudstjenesten spiser vi frokost
sammen i krypten, hvorefter vi
kan glæde os til at lytte til Bente

Højris, der har lovet os et indlæg.
Temaet er endnu ikke helt fastlagt,
så det bekendtgøres senere. Til slut
afholdes menighedens ordinære
forhandlingsmøde, hvor der blandt
andet er valg til menighedsrådet.

Adresseændring
Leif Boye Estrup
Mølleskoven 44
9260 Gistrup
Dora Onink
Ydunsvej 6, 1.tv
7000 Fredericia
Hans-Henrik Larsen
Lundbyescentret,
Lundbyesgade 33
1. sal bolig 12
9000 Aalborg
Tove Christiansen
Fyensgadecentret
Fyensgade 31 G 1. sal
9000 Aalborg
Aase Tranholm
Thulebakken 20, stue 1
9000 Aalborg

Nyt telefonnummer
Marianne Tranholm
Mob. 31 95 54 96
Fastnetnummer er slettet

Udtrådt af menigheden
14.07. Willy Thomsen
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En hilsen
fra
spejderne
Solen skinner, og vi nyder
sommeren.
I bededagsferien var kredsen på tur
til Rebild Efterskole. Vi fik afprøvet
vores nye telte og nød fællesskabet.
Turen bød på gode oplevelser
i både Thingbæk Kalkminer og
Randers Regnskov. Vi fik gået en
masse skridt, så vi var trætte, men
humøret var højt, da vi nåede til
søndag.
Vi sluttede foråret af med en dejlig
sommerafslutning i Østerådalen,
hvor spejdere, søskende og forældre
hyggede med pølser, snobrød og
sang rundt om bålet.
Nu har vi sommerferie, og i uge 30
drager gruppespejderne og nogle
førere mod Spejdernes Lejr på
Hedeland, Sjælland. Vi glæder os til
at få en stor spejderoplevelse med
hinanden og sammen med 32.000
andre spejdere.
Torsdag den 18. august mødes vi
alle igen og ser frem til en ny sæson
med fællesskab og spejderliv.
Connie Thing Andersen

Salmejazz i Karmelkirken
søndag den 4. september
kl. 14.00
På denne søndag venter os en
særlig musikalsk oplevelse, idet
vi skal høre salmejazz fremført af
Kent Lykke, Sten Lerche og Niels

Villadsen. De tre musikere har
gennem årene spillet sammen i
forskellige sammenhænge. De har
f.eks. spillet sammen med Aalborg
Gospelchoir og Sæby Gospel Choir,
men også givet jazzkoncerter
forskellige steder.

De siger selv. Vi brænder for
salmejazz’en. Vi brænder for de
fantastiske danske og udenlandske
salmer, som igennem mange
hundrede år har vist sig at
have en bæredygtig musikalsk
sammensætning, som gør, at de
stadig er lige aktuelle at lytte til.
Vi elsker at tage salmerne under
et kyndigt jazzificeret, blødt
musikalsk håndelag, og spille dem
på en sådan måde, at respekten
for komponistens håndværk er
genkendelig. Det nænsomme, det
bløde og det smilende vil være
at høre i alle vore jazzificerede,
improvisationer af salmerne.
Det er os en glæde at invitere
til denne søndag eftermiddag i
Karmelkirken.
Gudstjenesteudvalget

5

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

August
Sø. 07. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til BiD Hjælp til Myanmar
To. 11. Kl. 09.00 Arbejdsdag
Sø. 14. Kl. 10.30.Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 21. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Victoria Sisseck.
Kollekt til BiD Myanmar

September
Sø. 04. Kl. 14.00. Salmejazz
Kent Lykke Trio.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 11. Kl. 10.00. Fællesgudstjeneste
med Østhimmerland i Vårst
Sø. 18. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 25. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Danske kirkers råd
Ti. 27. kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

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
Lissy Jensen eller Bente Højris.
Lissy Jensen: 22 45 46 70
Bente Højris: 41 43 42 44

Oktober
Sø.02. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø.09. Ingen gudstjeneste
Sø.16. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste.
Rune Funch.
Kollekt til uddannelse for alle
Sø 23. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Nørresundby-Vodskov Mgh.
i Karmel. Hanne Kiel.
Kollekt til BiD Hjælp Myanmar
Ti.25. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 30. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Dansk Missionsråd
Herefter Forhandlings møde.
Se omtale.

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

hver uge
Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00.

November
Sø.06. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Østhimmerland i Karmel,
Christian Sofussen

I DETTE INFO
findes program for august til og med
oktober. Næste INFO udkommer
den 30. oktober, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 15. oktober.
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TILLYKKE
Fødselsdage
85 år
18.09

Finn Christiansen

Dåbsdage
60 år
12.08
07.10
50 år
27.08
29.10

Inge Aardestrup
Henny Koch
Hans-Henrik Larsen
Jonna Jacobsen
Marianne Tranholm

Tak
En stor tak for enhver hilsen og
besøg ved min 80-års fødselsdag.
Jeg havde et par dejlige dage med
fejring.
Kærlig hilsen
Jørgen Behrentzs.

Kære menighed.
Tusind tak for blomsterhilsen og
besøg ved vort guldbryllup.
Vi havde en dejlig og festlig dag.
Kærlig hilsen
Jonna og Bruno Jacobsen

Kære menighed.
Mange tak for såvel blomsterhilsen
som besøg i anledning af vores
guldbryllup.
Det blev en uforglemmelig, dejlig
dag.
Kærlig hilsen
Louise og Kim Varberg

