Længe
har vinteren
hærget
i landet

Længe har vinteren hærget i landet,
mørket tog magten
med kulde og sne.
Glæden var borte,
vort liv som forbandet.
Nu vil vi synge og danse og le.

Skaber, som lever
og ånder for livet,
Lær os at gå dig til hånde dermed.
Hjælp os at værne
det liv, du har givet,
giv os at leve og ånde i fred.

længe har vinteren

Bedst som vi følte
med angst og med smerte,
livet og lyset var dømt til at dø,
midt i vort mismod,
i vinterens hjerte,
spirede Skaberens kærlighedsfrø.

Giv os i tider med mørke og kulde
del i det livsmod,
som aldrig kan dø.
Væk os som blomsterløg
lagt under mulde,
gør os til spirende kærlighedsfrø.
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Se, hvor de lyser
i haver og parker,
vintergæk, krokus,
erantis, viol.
Isen på søer og sneen på marker
smelter og svinder
for forårets sol.

Se, hvor de lyser
i haver og parker,
Vintergæk, krokus,
erantis, viol.
Isen i hjerter og sneen på marker
smelter og svinder
for forårets sol.
Hans Anker Jørgensen
1986

årsmøde

seniortræf
bygningsudvalget
kalenderen
marts - april 2021

Årsmødet
handler om store
spørgsmål,
vi alle stiller
Til menighedens årsmøde den
7. marts får vi besøg af Bent
Hylleberg. Han vil først prædike
ved nadvergudstjenesten over
søndagens evangelium og derpå
holde et aktuelt foredrag. Det hele
vil handle om forholdet mellem
evangelium, kirke og kultur i vores
aktuelle sammenhæng.
Efter gudstjeneste og foredrag
er der indkaldt til menighedens
årsmødeforhandling. Dagsorden er
udsendt.
Søndagens evangelium læser vi hos
Lukas i kap. 11 vers 14-28. Her taler
Jesus om de mægtige kræfter, der
er på spil og kæmper om magten
over os. Jesus peger som altid på
udveje, så ondskaben i og omkring

os kan holdes i ave – og nye
muligheder foreligger.
I dagens indlæg får vi sat
perspektiv på en række aktuelle
spørgsmål, som vi alle bakser
med: Hvorfor er ’religion’ blevet
et skældsord i dagens Danmark?
Hvorfor er de fleste politikere blevet
religionsforskrækkede? Lever vi i
’et kristent land’? Hvad er kirkernes
opgave i en verdslig kultur?
I dette forår færdiggør Bent
Hylleberg sin nye bog om ’Dansk
baptisme og tysk nazisme i
perioden 1930-1950’, der kommer
på gaden den 5. maj. Herfra vil han
inddrage historiske erfaringer både
i prædikenen og i foredraget.
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Da vores traditionelle sommerstævne ikke kan afholdes, så vi fysisk
er sammen, vil det heller ikke være
muligt at afholde LK1 i uge 30, som
vi plejer.
BaptistKirkens ledelse har derfor
besluttet at afholde Landskonference lørdag den 29. maj 2021 på
Hotel Pejsegården, Søndergade 112,
8740 Brædstrup.
Tidsrammen for konferencen er
10-17 (kaffe fra 9.30). Prisen for
deltagelse er kr. 200 pr. person, og
tilmeldingsfristen er mandag den
26. april. (Vi skal meddele et ca.
deltagertallet en måned før).
Forslag fra menigheder og landsorganisationer, der ønskes behandlet
på Landskonferencen skal være
BaptistKirkens Sekretariat i hænde
senest 2 måneder inden landskonferencen (mandag den 29. marts).
Kandidater til valg af formand og
ledelsesmedlemmer fra menigheder
skal være Sekretariatet i hænde
senest 6 uger før landskonferencen
(fredag den 16. april).
Per Beck er på valg som formand.
Lotte Holm Boeriis og Poul Erik
Bjerg er på valg til ledelsen. Per
Beck og Poul Erik Bjerg er villige til
genvalg.
Kandidater til valg som formand og
medlemmer af ledelsen skal indstilles af mindst en menighed. Dette
gælder også nuværende medlemmer, der genopstiller.

2

SENIORTRÆF
Når disse linjer skrives, har vi desværre måttet aflyse årets 2 første
anledninger.
Vi må have tålmodighed og tro på,
at vi kan komme til at starte op
med vore anledninger her i foråret.

Vi indbyder til 2 anledninger som
er:
Tirsdag d. 23. marts. kl. 14,00.
Vi får besøg af Sognepræst Inge
Thomsen, Hasseris kirke, med
foredraget
” Når den usårlige såres”
Om at være til stede, som
medvandrer med lyttende ører,
hvor et menneske har mistet
følelsen af usårlighed.
Tirsdag d. 27. april. Kl. 14,00.
Indbyder vi til en eftermiddag med
Esben Buch, Aalborg kommune.
Synes du, at du tidligere har læst
om det besøg her i INFO er det
ganske rigtigt.
Vi har haft planlagt besøget 2
gange i 2020, men har måttet
aflyse.
Nu prøver vi igen, fordi vi tror på,
at det vil være en god oplevelse at
høre dette foredrag.
Emne: ”Aalborgs grønne guld”

Foredraget bliver ledsaget af
lysbilleder.
Velkommen til disse anledninger,
hvor der serveres kaffe, te og kage.
Pris kr. 25,00
Inge Jensen

Lidt nyt fra bygningsudvalget
Køkkenet i kælderen har gennem
længere tid trængt hårdt til en hovedrengøring, og da der ikke er behov for det store rengøring her under nedlukningen, fik jeg en aftale
med vores rengøringshjælper, Julie,
om at vi sammen gjorde køkkenet
hovedrent.
I forvejen havde jeg tidligere ryddet
op på køkkenbordet, hvor halvdelen
af pladsen efterhånden var groet
til i rod, og ryddet i venstre hjørne-

skab, hvor tingene også havde hobet sig op, så vi startede med 4 timer torsdag den 4. februar på bl.a.
ovne, komfurer, bageplader, riste,
overskabe og kaffemaskiner.
Nu er skufferne under ovnene vasket af og rene for spild af madrester og ”suppe”, så alle de rengjorte
brade- og bageplader kan opbevares der. Serveringsbakker sættes nu
i stedet for i rummet ved siden af
ovnen.
Fredag den 19. februar mødtes vi
igen for at tage endnu 4 timer med
resten, så nu har vi været igennem
hele køkkenet, alle skabe, skuffer,
bestikbeholdere, kaffe- og tetermokander, vægge, trappestige, affaldsstativ, radiator, rulleborde mm.
er vasket af og indholdet sorteret,
gulvklinkerne er skrubbet, så man
nu kan se, at fugerne egentlig er
cementfarvede og ikke sorte!
Opvaskemaskinen, stålbordet og
stålkaffekanderne har fået stålrens
og ser næsten nye ud.
Det er dejligt, at der er aktivitet
i køkkenet; men husk at vaske af
efter brugen af ovn og plader, det
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er meget svært at få gammelt, indbrændt madspild renset af igen,
og kig rundt før du går, om der ser
pænt ud efter oprydningen.
Jeg håber, at alle brugerne vil
sætte pris på et rent køkken, og at
man vil hjælpe til med, at det holdes rent.
Det bliver godt at ses igen.
Inge

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

Marts
Sø. 07. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Bent Hylleberg.
Herefter foredrag ved
Bent Hylleberg og menighedens
årsmøde.
Kollekt til BiD
- Menigheder, der vokser
Sø. 14. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til BiD – Internt fordrevne
Sø. 21. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til BiD - Uddannelse for alle
Ti. 23. kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 28. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Vibeke Dalsgaard.
Kollekt til ”Kirker, der virker”

April
Sø. 04. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 11. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Knud Erik Larsen.
Kollekt til Baptist.dk
Sø. 18. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til BiD - Internt fordrevne
Sø. 25. kl. 10.30. Fælles gudstjeneste
med Østhimmerlands Menighed
i Karmel.
Kollekt til BiD - Uddannelse for alle
Ti. 27. kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale.

Maj
Sø. 02. kl. 19.00. Fælles forårsfest
i Nørresundby Baptistkirke.
Hanne Kiel

Karmelkirkens
Adresser

TILLYKKE

Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Fødselsdag
85 år
01.03. Lissy Jensen

Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 25 82

75 år
10.03. Alice Jensen

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

Dåbsdage
25 år
28.04. Jesper Albin
28.04. John Frederiksen

Tak
Hjertelig tak for menighedens
hilsen, som jeg modtog i anledning
af min 80års fødselsdag. Det var
en stor glæde at mærke, at Rita og
jeg ikke er glemt, selv om vi ikke
længere magter at komme i kirken.
Kærlig hilsen
Villy Falk Larsen

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i
forbindelse med gudstjenester i
vore nabomenigheder eller andre
kirkelige handlinger, kan man
kontakte Lisbeth Jørgensen på tlf.
60816100 eller mail:emailtillisbeth@
gmail.com senest 3 dage før.
Menighedsrådet

I DETTE INFO

hver uge

Fremtidige
anledninger

Torsdag
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

På grund af Corona situationen, kan der
forekomme ændringer eller aflysninger.
Hold dig ajour på www.karmelkirken.dk,
hvor de seneste ændringer vil bliver oplyst.
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findes program for marts og aprilNæste INFO udkommer den
1. maj, og stof hertil bedes sendt til
louisevarberg@live.dk
senest den 18. april.

29.04. Landskonference 1
31.10. Forhandlingsmøde

