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Bed Om deT allerBedsTe!

Bøn er for mange blevet tomme 
ord, der remses op. Eller en tung 
”burde-byrde”, der aldrig rigtigt vil 
lykkes. Eller en gold, ørkesløs van-
dring, der aldrig får ende.
For andre er bøn blevet kommer-
cielt. Man beder for at få. Får man 
ikke, er bønnen ”mislykkedes”. 
Man beder måske ikke ”rigtigt”. Et 
nederlag.
Bøn, der skulle være det åndelige 
livs åndedrag og pulsslag, ja lige 
så naturligt og livgivende som at 
trække vejret, er blevet et problem 
for mange.

For Jesus var bøn en uudtømmelig 
kilde til fællesskab med Faderen. 
Her styrkede og bevarede han rela-
tionen til sin far. Her hentede han 
konstant inspiration, trøst og over-
skud. Eller kraft til at vandre den 
vanskelige vej, han måtte gå. Bøn 
var Jesu daglige kærlighedsmøde 
med Faderen gennem Åndens fæl-
lesskab.

Hvorfor er vores bøn ofte kommet 
så langt fra Jesu bøn? Mange af 
os har måske brug for at bede som 
disciplene: ”Herre, lær os at bede.”

Poul Asger Beck

Somme tider ligner vi aber, som 
svinger sig fra gren til gren og 
aldrig falder til ro. Gud vil ikke, 

at du skal opføre dig sådan. Hvis 
han altid skulle give efter for dine 
ønsker og med det samme tilfreds-
stille dine behov, ville du hele livet 
fortsætte med at svinge hid og did, 
fra det ene til det andet.

Gud giver sig tid og venter. Han 
lader dig modne og komme til klar-
hed over mere vigtige ting end det, 
du umiddelbart tror, er bedst. Han 
ved, hvor meget du ville miste, hvis 
han hele tiden opfyldte dine ønsker.

Måske beder du Gud om at befri 
dig fra visse dårlige vaner, som 
føles ydmygende. Han vil ikke 
kun helbrede dig for et eller andet 
symptom. Han vil give dig en grun-
dig helbredelse, han vil bore sig 
frem til årsagerne. 

Gud har uendelig tålmodighed og 
leder dig skridt for skridt derhen, 
hvor han vil. Med stille hvisken 
dybt i dit indre, hjælper han dig til 
at opdage nye dimensioner. Ømt 
viser han dig netop så meget, som 
du nu er i stand til at tage imod. 
Gud vil altid noget mere end det, 
du ønsker. Den kraft, som bruges 
på at formulere og fremstille egne 
ønsker, ville være så meget mere 
frugtbar, hvis du anvendte den 
til at åbne dig og tage imod det 
ukendte, som Gud vil give.
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Fortsat fra forsiden

Når begæret vågner inden i dig, 
det være sig af materiel eller ånde-
lig art, så har du chancen for at for-
vandle det til overgivelse og bøn. 
”Fader, du ved, hvad der er bedst 
for mig. Fyld min længsel med din 
hellige Ånd.”   
 Wilfrid Stinissen.

”Bed om det allerbedste” 
Begge indlæg er gengivet fra bladet 
Kontakt, oktober-november 2011.

FOrhandlingsmødeT 
den 18. september 2011.

Efter søndagsgudstjenesten den 
18. september var der kaldt sam-
men til ordinært forhandlingsmøde.  
På programmet var de sædvanlige 
orienteringspunkter. Desuden kun-
ne Inge Aardestrup redegøre for 
forløbet af bygningsrenoveringen, 
der er foregået hen over sommeren, 
hvor der er blevet etableret han-
dicapvenligt toilet. Projektet var 
næsten færdigt og økonomien så ud 
til at holde sig nogenlunde inden 
for det budgetterede. Der er søgt 
om tilskud til byggeriet fra Spar 
Nord fonden, hvor der afventes et 
svar. M.h.t. økonomi noteres det i 
øvrigt, at kuvertbidraget indtil nu 
ligger over beløbet for sidste år. 

INFO-udvalget fremlagde ny plan 
for udgivelsen af bladet. Det først-
kommende blad vil kun dække 
november måned, herefter vil 
numrene hedde december-januar, 
februar- marts, april-maj-juni, juli-
august-september, oktober-novem-
ber. Det betyder, at der kommer et 
blad mindre om året. 
Koret har ændret øvetidspunkt til 
onsdag kl. 16.30 – 17.45.

Hos spejderne gik det lidt småt 
med tilslutning til troppen, mens 
der var kommet et par nye flokspej-
dere. Som omtalt på sidste forhand-
lingsmøde har spejderne ønsket 
et græsareal anlagt ved kirken af 
hensyn til udendørs aktiviteter. 
Der blev fremlagt et par skitser til, 
hvordan det kunne lade sig gøre, 
og forskellige aspekter blev drøftet: 
finansiering, arbejdskraft, tids-
punkt, pasning af arealet, og det 
blev besluttet, at menighedsrådet 
skulle arbejde videre med sagen. 

Louise Varberg

I spejderkredsen er vi nu for alvor 
kommet i gang med efterårets pro-
gram, der som altid byder på en 
masse spændende oplevelser. Flok-
ken har været på en skøn weekend-
tur i Birkeborg, hvor der var masser 
af hygge. Dolkene blev brugt flit-
tigt, og der blev holdt gang i bålet! 
Sådan en dejlig weekendtur giver 
lidt ekstra energi til dagligdagen 
for spejdere såvel som førere. 
Den 20. september deltog vi sam-
men med spejderne fra Aalborg 1. 
i et cykelsponsorløb i forbindelse 
med spejderhjælpsugen. Der blev 
brugt meget energi i den time hvor 
spejderne cyklede og løb alt, hvad 
de kunne. Vi siger tak til alle dem, 
der støttede vores spejdere med 
sponsorater, så vi nu kan sende 
penge til skoler i Burma.

Fire guddOmmelige FOrTællere

Som førere har vi nu for alvor taget 
fat på vores samarbejde med udvik-
lingskonsulent Lilly Bahnsen. Vi 
mødtes to aftener i uge 41 for at 
tænke kreativt, drømme drømme og 
lægge planer. Møderne endte med 
en række af konkrete arbejdsop-
gaver, som vi nu er klar til at tage 
fat på gennem de næste måneder. 
I januar holder vi statusmøde med 
Lilly for at se, hvor langt vi er kom-
met med vores udviklingsplaner. Vi 
håber, at menigheden vil bakke op 
om os og støtte os i den udviklings-
proces vi nu skal igennem. 
Årets sidste spejdermøde bliver 
den 8. december, hvor vi holder 
juleafslutning med gudstjeneste. 

På spejderkredsens vegne
Kira Rødkær

speJderspalTen

En aften med pastor Lars Tjalve

torsdag den 3. november 2011
kl. 19.30 i Vaarst Baptistkirke

Vi kender dem som Markus, Mat-
thæus, Lukas og Johannes. Hvad 
vi ved om Jesus, skylder vi dem. 
Med fantasi og tro formede evan-
gelisterne de fortællinger, som nok 
stemmer overens i det ydre – men 
det ER fire vidt forskellige fortæl-
linger. Det har skabt spændvidden 
i den kristne tro, at vi ikke har én 
autoriseret historie, men 4 forskel-
lige. Det er fakta – til dels. Og fikti-
on – til dels. Og som Tolkien sagde 
om netop evangelierne: Historie og 
legende er vævet sammen, så man 
næppe kan skille dem ad igen. 

efter foredraget er der kaffe i 
menighedssalen. Fri entre.

Undervisningsudvalget 
i Østhimmerlands Baptistmenighed
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En hurtig status på vores 2 BiD-
projekter her ved udgangen af sep-
tember måned viser, at vi er godt 
på vej til at indfri vores mål, nemlig 
at indsamle kr. 10.000,- til hvert af 
projekterne. Og vigtigst – at vi når 
vores mål, hvis vi hver især fortsat 
giver rundhåndet, som vi har gjort 
hidtil i år.
Præsteskolen i Rubura, Burundi har 
nu indsamlet lige over kr. 8.000,- og 
har altså rundet 80 % af det beløb, 
vi har lovet BiD. Det er i øvrigt værd 
at nævne, at der årligt fra BiD bud-
getteres med at sende kr. 100.000,- 
til Præsteskolen i Rubura, Burundi 
– og at vi derfor står for 10 % af det 
samlede beløb.
Pengene her går til økonomisk støt-
te til skolens lærere og studerende, 
til undervisningsudstyr samt til at 
sætte indkomstskabende aktivite-
ter i gang på skolen.

Forældreløse børn i Burundi og 
Rwanda har vi ved udgangen af 
september indsamlet kr. 6.912,50 

lyrikgudsTJenesTe 

søndag d. 13. november kl. 19:00

”At lytte” - musik og lyrik
Digte af Bjarne Nielsen sat i musik 
af Mads Lindholm og fremført af 
Lene Brohus.
Mads Lindholm fortæller om arran-
gementet:
En sen aften fik jeg en mail fra 

Der indbydes til julefrokost tirsdag 
d. 29. november 2011 kl. 12.30
Mange traditioner er der omkring 
advents- og juletiden, én af dem er 
seniortræfs julefrokost med dejlig 
julemad - mandelgave – julesang 
– julehygge o. s. v.
Der bliver sang og musik ved 
Jørgen Johansen. Nr. Sundby og 
afslutning ved Jacob Broholm Møl-
ler.
Der vil være en lille salgsbod og 
amerikansk lotteri. ( Har du lyst 
til at give en gave til dette, så giv 
besked til undertegnede)
Prisen for julefrokosten er kr. 
100,00.
Tilmelding til Inge Jensen senest 
d. 20. nov. på tlf. 98 18 21 76 eller 
mail: ingearne@gvdnet.dk  

Velkommen til en festlig dag 
i KARMELKIRKEN.

På udvalgets vegne
Inge Jensen

til, så der er altså et stykke op til de 
kr. 10.000,- som vi har lovet. 
Pengene fordeles således:
I Rwanda hjælpes mere end 100 
børn til en bedre skolegang
Børn i ca. 80 AIDS-ramte familier 
får ligeledes støtte gennem projek-
tet.
I Burundi hjælpes mere end 800 
børn til en bedre skolegang.

BiD har ansat Susi Baggesen til at 
lede projektet i Burundi frem til 
sommeren 2013, og hun fortæller, 
at for ca. kr. 300,- årligt kan man 
sende 10 børn i skole med alt, hvad 
dertil hører.
Og for et forældreløst barn kan man 
for kr. 5.600,- få en plejefamilie, 
lægehjælp, skolegang mv., for et 
år, samt sætte indkomstskabende 
aktiviteter i gang for plejefamilien, 
således at familien fortsat har råd 
til at have barnet i pleje, når den 
danske støtte ophører efter 2 år.

Jacob Broholm Møller

Bjarne. ”Jeg har stor respekt for 
mennesker, der forstår at lytte”, 
skrev han, og vedhæftede det, der 
blev starten på det hele:
Digtet ”At lytte”. Det var ikke min 
plan at skrive en melodi til det, og 
det tror jeg heller ikke, at jeg har 
gjort, for jeg er sikker på, at melo-
dien sad et sted mellem linjerne, og 
at jeg bare var heldig at finde den. 
Siden da har jeg fundet en hel del 
flere melodier mellem linjerne i 
Bjarnes digte.
Digtene beskriver i et tilgængeligt 
sprog de spørgsmål, tanker og 
dilemmaer, som vi alle har. De rum-
mer en stor dybde - og er samtidig 
ligetil i deres sprog. Og det er gode 
ingredienser at lave sange ud af.
Derfor spurgte jeg Bjarne, om vi 
skulle lave en aften, hvor ord og 
toner kan få luft, smelte sammen 
og forhåbentlig løfte sindet. Det har 
vi nu gjort i flere kirker - og vi glæ-
der os til at gentage arrangementet 
i Karmelkirken.

sTaTus på Bid-prOJekTer

JuleFrOkOsT 
seniOrTræF

kOmmende 
FOrhandlingsmøder
Der indkaldes herved til forhand-
lingsmøde:

søndag den 20. november 
efter gudstjenesten.
Da det er et valgår, vil valg til 
menighedsråd, udvalg mv. 
være på dagsordenen.

søndag den 4. marts 2012
Års- og forhandlingsmøde

Dagsorden vil være fremlagt i kir-
ken senest 2 søndage før forhand-
lingsmødet.

Inge Aardestrup

Forældreløse børn
6.912,50

Præsteskolen
8.000,00

69 % af 
det lovede beløb

80 % af 
det lovede beløb
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November
To. 03. kl. 19.30. En aften med 
 Lars Tjalve i Vaarst Baptistkirke. 
 (Se omtale)
Sø. 06. Kl. 14.00. Allehelgensguds-
 tjeneste med nadver.
 Jacob Broholm Møller
  Kollekt til Præsteskolen.
Lø. 12. BiD Landskonference i Vejle
Sø. 13. Kl.19.00. Lyrikgudstjeneste. 
 (Se omtale)
Sø. 20. Kl.10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Herefter forhandlingsmøde
Sø. 27. kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste
 Kollekt til Forældreløse børn.
Ti. 29. kl. 12.30. Julefrokost, 
 Seniortræf (se omtale)

December
Sø. 04. kl. 14.00. Adventssang, 
 menighedskoret (se omtale)

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

karmelkirkens 
adresser.
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.

Karmelkirkens hjemmeside.
www.karmelkirken.dk

Menighedsrådets formand
Inge Aardestrup
Degnevænget 29
9520 Skørping
Tlf. 98 39 39 00 / 29 47 67 17

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 Ruth og Niels Christensen 
tlf. 98 14 07 50.

Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Faste ugeNtlige 
arraNgeMeNter.
Onsdag
 Menighedskor 16.30
Torsdag
 Legestue 16.30 - 18.00
 Cafeen 17.30 - 19,00
 Varm mad fra kl. 18.00
 Spejdere 16.30 og 18.30

Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Karin Brogaard Anesen
98 29 49 19

adresseændring

Anna Beck 
Sankt Mortens Gade 9, 2. th
9000 Aalborg

Per Poulsen 
Riishøjscentret st. 1. 
Riishøjsvej 109
9000 Aalborg

Tak

Mange tak for opmærksomheden 
ved min 80-års fødselsdag.

Jens Peter Christensen

Hjertelig tak for opmærksomheden 
i anledning af min fødselsdag. 

Venlig hilsen
Kirsten Poulsen

i denne FOrsendelse
findes INFO nr. 6 med program for 
november, samt en opgørelse fra 
kuvertsekretæren over indbetalt 
menighedsbidrag. Af den grund er 
det vores kuvertsekretær, der den-
ne gang har pakket forsendelserne.

Næste INFO kommer den 27. no-
vember Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@mail.dk senest den 
13. november.    

advenTssang-
eFTermiddag
Koret indbyder igen til adventssang 
i Karmelkirken. Vi vil gerne synge 
nogle adventssange, julesange og -
salmer for jer, og sammen med jer.
Så sæt allerede nu et kryds i jeres 
kalender søndag den 4. december kl. 
14.00.
Når vi alle har fået rørt vore sang-
stemmer vil vi traditionen tro gerne 
invitere på en kop kaffe og æblekage 
i kirkens krypt.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Menighedskoret. 

Julen er traditionernes tid, og i Kar-
mel har vi et par gode traditioner, 
som vi fastholder. Den ene er jule-
festen, som finder sted i forbindelse 
med gudstjeneste søndag d. 11. 
december kl. 10.30.
Efter en kort gudstjeneste vil der 
være lejlighed til at danse rundt om 
juletræet, og der vil være julelege 
for store og små. Og måske kom-
mer julemanden forbi?

Jacob Broholm Møller

JuleFesT 3. søndag i advenT




