Du spør mig
om håbet
Du spør mig om håbet – hvad er det
en længsel en stemning en storm?
en lysstribe ud over havet
en skygge der søger sin form?
men bedst som du tænker
der ingenting er
så findes det
håbet
så findes det dér

så mættes de sultne, så rejses
der huse så bygges der bro
så grønnes de stenede marker
og skove begynder at gro
og bedst som du tænker
der ingenting er
så lever det
håbet
så lever det dér.

Det sættes på altre i kirker
og står med sin sitrende glød
på bordet og her hvor vi samles
og deler det daglige brød
og bedst som du tænker
der ingenting er
så lyser det
håbet
så lyser det dér

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
Fra Gud er det kommet engang
En længsel i solmørke hjerter
Med handling og tale og sang
Og bedst som du tænker
der ingenting er
Så synger det
Håbet
Så synger det her.

det skinner i mørket, vil gribes
og blive til hjælp der når frem
til steder hvor mennesker håber
at nogen vil håbe for dem
og bedst som du tænker
der ingenting er
så skinner det
håbet
så skinner det dér

Lisbeth Smedegaard Andersen
2021
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Forhandlingsmødet i
Karmelkirken 6. marts 2022
brandtilsynet havde påpeget, at
vinduerne i ungdomslokalet ikke
kan åbnes og bør udskiftes. Bygningsudvalget skaffer en vurdering
på, hvad det vil koste og evt. med
nye kældervinduer også. Der blev
informeret om, at Cafeen er i fuld
gang igen hver torsdag.
Louise Varberg informerede om
gudstjenesteplanen for 1. halvår
2022 og der vurderes på, om der
skal gives tilbud om børnegudstjeneste for dagplejebørnene.

Der er nu 76 medlemmer i Menigheden. Årsregnskabet for 2021 blev
gennemgået og vedtaget enstemmigt. Desuden blev regnskabsoversigterne for januar-februar 2022
gennemgået og vedtaget enstemmigt. Der var valg af to af vore re-

visorer og både Jonna Jacobsen og
Birgitte Freudendahl-Pedersen blev
genvalgt enstemmigt ved håndsoprækning.
Der blev informeret om beretningerne i årsberetningen 2021, og

Spejderne
Spejderne hygger sig og nyder forårets komme. Det er skønt at have
en dejlig stor græsplæne, vi kan
boltre os på.
Vi får stadig flere spejdere, og det
er skønt.
I marts havde vi 7 spejdere (5 tropspejdere og 2 gruppespejdere) af
sted til korpsets førertræning Klar,
parat, start på Øksedal. Spejderne
havde en dejlig oplevelse der.
I bededagsferien tager vi til Rebild
efterskole, hvor vi skal hygge os og
tage på forskellige ture. Det glæder
vi os til.
I sommerferien tager gruppespejderne til Sjælland, sammen med
nogle spejdervenner fra Østervrå.
Vi skal deltage i Spejdernes lejr på
Hedeland. Her skal vi opleve en
spejderlejr sammen med ca. 40.000
andre spejdere. Det bliver en fantastisk oplevelse.
I foråret har kredsrådet søgt forskellige fonde og vi har været så
heldige, at få penge til at indkøbe
5,5 telte. Dem glæder vi os til at få
indkøbt og afprøvet.

Fra Menighedsrådet blev der informeret om, at Knud Jørgensen og
Arne Jensen er gået på ”pension”
efter mange år som praktikere ved
begravelser. Lisbeth Jørgensen
og Laurits Ø. Larsen har påtaget
sig opgaven. Menigheden indstiller Kurt Sørensen fra Silkeborg til
BiD’s ledelse, hvor der efter de nye
vedtægter ønskes 6 medlemmer og
formanden.
Donald Dahl Larsen

Sommerhøjskole
i Rebild
2. – 9. juli 2022
Igen i år bliver der arrangeret sommerhøjskole i Rebild og som tidligere
på Rebild Efterskole.
Programmet begynder lørdag aften
med velkomstaften. Søndag er der
gudstjeneste i samarbejde med
Østhimmerlands menighed, og i løbet af ugen vil der være et varieret
program med foredrag, værksteder
og udflugt til Viborg Domkirke m.m.
Søndag og torsdag er besøgsdage,
hvor man kan vælge at deltage hele
dagen eller en halv dag.
Har du lyst til at være sammen med
spejderne, er du meget velkommen
til at komme i Caféen hver torsdag
kl. 17.30, hvor vi spiser aftensmad
sammen, inden vi starter spejdermødet kl. 18.00. Du er også velkommen til at komme og se, hvad vi
laver til spejdermøderne.
Connie Thing Andersen
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Prisen for hele ugen er 3.750 kr.,
for en hel dag 500 kr. og for en halv
dag 250 kr.
Der ligger foldere i kirken, og hvis
man ønsker yderligere oplysninger,
kan Carsten Thomsen kontaktes på
tlf. 20 76 68 81

SENIOR UDFLUGT
Tirsdag d. 31. Maj 2022 indbydes
til forårsudflugt. Udflugten i år bliver til Børglum Kloster. På Børglum
Kloster drikker vi formiddagskaffe
i Munkestuen, inden vi skal se den
nordjyske kopi af Bayeuxtapetet og
høre lidt om dets historie og tilblivelsen af værket, som er fremstillet af en gruppe damer fra vikingegruppen på Lindholm Høje.
Tæppet er en tro kopi af det, der
hænger i Bayeux i Frankrig. Originalen er ca. 1000 år gammel og
omtales undertiden som verdens
længste tegneserie. Billederne fortæller om optakten til selve slaget,
hvor Vilhelm Erobreren tilkæmpede
sig magten over England. Men billederne viser også noget om, hvordan ting så ud og hvordan man levede i middelalderen, så det er et
fint historisk dokument, men først
og fremmest er det et enestående
håndarbejde.
Det er muligt at se en kunstudstil-

ling med værker af bl.a. Peter Brandes og Maja Lise Engelhardt.
Der er i øvrigt flere interessante udstillinger på klosteret, ligesom man
kan besøge klosterkirken og gå en
tur i urtehaven. Læs evt. mere på
www.boerglumkloster. dk
I Cafe Vognporten skal vi nyde vores frokost, inden vi kører videre til
Lønstrup.
Vi kører, som vi plejer i private biler, hvor der er truffet aftale med
chauffører.
Vi begynder vores udflugt fra Karmelkirken kl. 10:00.
Prisen for udflugten bliver kr.
290,00 som indbefatter entre – formiddagskaffe – frokost med drikkevarer og transport.

I år 2022 kan vi fejre Karmelkirkens
70 års stiftelsesdag.
Vi har meget at være taknemmelige for, vi deler fortsat vores kristne
fællesskab, vores tro på Vor Herre
og Jesus Kristus, og i Karmelkirken
afholder vi fortsat gudstjenester
næsten hver søndag, spejderarbejde, seniortræf, Café med varm mad.
Desuden har vi et frugtbart fællesskab med Østhimmerlands Baptistmenighed og Baptistkirken Nørresundby-Vodskov.
Dette lykkes dels baseret på en
række frivillige kræfter, som løser
rigtig mange opgaver, men også
fordi der løbende modtages pengebeløb fra vores medlemmer i løbet
af året og på offerdagen til at betale de løbende udgifter, f.eks. gæsteprædikanter, organister, løn til
rengøringsassistent, gartnerhjælp,
vand, varme, el,
Vi håber på en rigtig, god gave til
Karmelkirken, som evt. kan medbringes i Kirken.

Tilmelding
senest mandag d. 16. maj til:
Inge. Tlf. 40 37 85 68
Arne Tlf. 23 61 01 76
E-mail: ingearnejensen@gmail.com

Guds rige – midt imellem jer
Sommerstævne fra den
17.-22. juli 2022
Som sædvanlig afholdes sommerstævnet på Efterskolen Lindenborg
i et samarbejde mellem BaptistKirken i Danmark og Evangelisk Frikirke Danmark. Der er er rigt varieret
program hele ugen med gudstjenester, foredrag, seminarer og forretningsmøder. Der er noget for alle
aldre, og de medvirkende kommer

Stiftelsesfest
søndag den
12. juni

fra såvel egne rækker som fra andre
kirkesamfund.
Mandag afholdes BaptistKirkens
Landskonference 1, hvortil vi som
sædvanlig sender 3 repræsentanter.
Tilmelding er mulig allerede fra den
27. marts på BiD’s hjemmeside, og i
kirken er der fremlagt foldere, hvor
man kan orientere sig yderligere
om program og tilmelding.
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I lighed med tidligere år, bliver der
ikke fremsendt offerkuvert til Offerdagen.
Såfremt du gerne vil aflevere dit offer i offerkuverten, kan du gøre følgende:
1. Bruge de offerkuverter du har og
skrive Offerdag på den.
2. Du kan tage en kuvert med påstemplet ”Offerdagen” som ligger
på bordet nederst i kirken
Husk at påføre dit nummer,
3. Du kan indbetale beløbet på
bank kt. 9236-2460006492, eller
Mobilepay 48707 (husk at notere, at
det er til offerdagen).
Med venlig hilsen
Menighedsråd og Kuvertsekretæren

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

Maj
Sø. 01. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Nørresundby -Vodskov
i Nørresundby. Thomas Willer
Sø. 08. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste
Rune Funch.
Kollekt til BiD-hjælp til Myanmar
Sø. 15. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Østhimmerlands menighed
i Karmelkirken.
Christian Sofussen.
Kollekt til Menigheder der vokser
Sø. 22. Kl. 14.00. Temagudstjeneste
”Svein Ellingsens salmer”
v/Kirsten Lodberg.
Se omtalen i INFO januar
evt. på www.karmelkirken dk
Sø. 29. Ingen gudstjeneste
Ti. 31. Kl. 10.00 Seniortræfs udflugt
(Se omtale)

Juni
Sø. 05. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 12. Kl. 10.30. Gudstjeneste
og stiftelsesfest.
Vibeke Dalsgaard. Offerdag
Sø. 19. Kl. 10.30. Gudstjeneste
Bente Højris.
Kollekt til BiD-hjælp til Myanmar
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste
Doris Trudslev.
Kollekt til Menigheder der vokser
26.- 29. Himmelske dage i Roskilde

Juli
Sø. 03. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 10. Ingen gudstjeneste
Sø. 17. Ingen gudstjeneste
(Sommerstævne)
Sø 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kollekt til Menigheder der vokser
Sø. 31. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Nørresundby i Nørresundby

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

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

Fødselsdage
85 år
14.07. Dorit Jensen
23.07. Inge Jensen
Ruth Christensen
80 år
28.06. Jørgen Behrentzs

Guldbryllup
03.06. Jonna og Bruno Jacobsen
08.07. Louise og Kim Varberg

Adresseændring
Poul Hjort
Er flyttet til
Annebergvej 6, stue 14
9000 Aalborg

TAK
Hjertelig tak for den fine blomsterhilsen, vi fik fra Karmelkirken til
vores jernbryllup.
Kærlig hilsen
Kirsten Busk og Jens Borksted.
Tak for blomsterhilsnen ved min 85
års fødselsdag. Jeg havde en dejlig
dag med familien.
Kærlig hilsen.
Inge Lise Christensen

I DETTE INFO
findes program for maj, juni og juli.
Næste INFO udkommer den
31. juli, og stof hertil bedes sendt til
louisevarberg@live.dk
senest den 16. juli.

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

TILLYKKE

hver uge

Himmelske dage (Danske kirkedage) i Roskilde
Sommerhøjskole i Rebild
Landskonference 1, 2022, Efterskolen Lindenborg
Sommerstævne, Efterskolen Lindenborg
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Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

