Guds kærlighed er
stærke, milde hænder

Guds kærlighed er stærke, milde hænder,
Som dækker dig med miskundhed og fred.
Guds kærlighed dig ud i livet sender
Med bud om ham, som er barmhjertighed
Det synger over jord fra sted til sted
fra alt det skabte: Gud er kærlighed
Guds kærlighed er frelse til fortabte,
Han løser os af syndens hårde bånd.
Ved korset gav han liv til alt det skabte
Og rev os alle ud af dødens hånd
Guds kærlighed er lyse solskinsdage
Og hjælp, når storm gør vejen svær at gå.
Guds kærlighed vil dig ved hånden tage.
Ved Jesu side skal du målet nå.
Guds kærlighed er meningen med livet.
Ved ham du lever og til ham du går.
Han har i Kristus evigt liv dig givet.
Det er dit håb i alle livets år.
Børge Andersen 1977

guds kærlighed
årsmøde
musikgudstjeneste
seniortræf
forhandlingsmøde
kalenderen
aug. - okt. 2021

Årsmøde i Karmelkirkens
menighed den 30. maj 2021
På Menighedens års-/forhandlingsmøde den 30. maj 2021 blev årsregnskabet for 2020 godkendt
enstemmigt ligesom regnskabsopgørelsen for januar-april 2021
også blev godkendt enstemmigt.
Menigheden besluttede endvidere
i 2021, at indsamle til støtte for 3
projekter i Baptistkirken
1. Uddannelse for alle, 2. menigheder, der vokser, 3. Hjælp til internt fordrevne
med mindst 10.000 kr. til hvert
projekt.
Bygningsudvalget rejste 3 mulige
projekter –
1. Spejderkredsen ønsker sig et
større græsareal bag ved Kirke
2. Problemer med vand på østsiden
ved større pludselige regnskyl,
3. Problemer med at vandet samler
sig på parkeringspladsen ved
trappen op til den lille sal.
Udgifterne til alle tre projekter
forventes at blive ca. 140.000 kr. og
efter en dialog med spørgsmål og

svar – konkluderede vi til sidst, at
vi går i gang med alle tre projekter
og ikke udsætter beslutningen.
Bygningsudvalget– informerede om
at vi holder fast i papirhåndklæder,
og der opsættes ophæng.
INFO-udvalget informerede om,
at der i ”Coronatiden” har været
en masse informationer og SMS/
Mails og Henning Aardestrup
opfordrede til, at man giver et praj,
hvis man hører om nogle, der ikke
har anvendt de medier tidligere,
men nu kan.
Gudstjenesteudvalget udleverede
og gennemgik foreløbig
gudstjenesteplan for 2. halvår 2021.

Musikgudstjeneste
den 29. august
På denne søndag kan vi glæde os
over en gudstjeneste med dejlige
musikalske indslag, idet vi får besøg af Lilian Kranker og Jonatan
Kagan

Vi er nu 80 medlemmer i
Karmelkirken.
Der blev informeret om indholdet i
Landskonferencen den 29. maj 2021
– bl.a. blev Per Beck genvalgt som
formand for Baptistkirken – m.h.t.
øvrige informationer henvises til
Baptistkirkens hjemmeside.
Donald Dahl Larsen.

Jonatan Kagan er født i Israel i 1969
og har spillet klaver siden barndommen.
Han har Kirkemusikalsk Kandidateksamen fra Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg fra 2010.
Jonatan er ansat som organist i
Brønderslev Kirke og har i de seneste år specialiseret sig i samspil og
akkompagnement.
Lilian Kranker er uddannet organist med sang som tilvalgsfag fra
det Jyske Musikkonservatorium i
2010 og er til daglig organist i Sulsted Sogn, hvor hun er en engageret korleder.
Lilian og Jonatan har haft et fast
samarbejde det seneste år hvor de
ynder at beskæftige sig med sang
og akkompagnement i forskellige
stilarter, der passer til kirkerummet.
Allerede nu er plænen og drænene etableret, og handicap pladsen færdig.
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Seniortræf
Seniortræf indbyder til start på efterårets program.
Disse anledninger er med emner,
som der tidligere er skrevet om i
INFO, men måtte aflyses på grund
af Corona, så de virker nok lidt bekendte.
Tirsdag d. 28. september.
Kl. 14,00
Indbydes vi til besøg af Esben
Buch, Aalborg kommune.
Emne: ”Aalborgs grønne guld”
Esben Buch er en meget kendt og
interessant foredragsholder, både
med ture ude i naturen, men også
indendørs omkring kaffebordene, er
det spændende at være tilhører.
Foredraget vil blive ledsaget af lysbilleder og spændende fortællinger og gennemgå en perlerække af
spændende naturområder, parker
og kirkegårde i Aalborg Kommune.
Tirsdag d. 26. oktober. Kl. 14,00
Besøg af Birthe Roesdahl, Østhimmerland, som er leder af ”Hjertebo”
Gl. Hvam, Aalestrup

”Hjertebo” er en selvejende institution og fungerer i henhold til lov om
friplejeboliger.
”Hjertebo” er således et længerevarende døgntilbud for voksne med
nedsat funktionsevne.
Birthe Roesdahl” fortæller om sit

arbejde og der bliver lejlighed til at
stille spørgsmål.
Velkommen til disse anledninger
Der serveres kaffe/te og kage. Pris
kr. 25,00
Inge Jensen

Gudstjeneste og forhandlingsmøde
den 31. oktober kl. 10.30.
Tema: OMSORG
På denne søndag begynder vi med
gudstjeneste ved Bente Højris.
Herefter vil der være servering og
til slut forhandlingsmøde. Som altid
om efteråret er der valg på dagsordenen, proceduren herfor beskrives
andetsteds i bladet.
Desuden vil vi på mødet beskæftige os med temaet omsorg. Vi får
i denne forbindelse et oplæg fra
Bente Højris. Ud over at være ansat
som præst på halv tid i Brovst Baptistmenighed, er Bente den ene af
vores faste prædikanter og har desuden netop ansvaret for omsorgsarbejdet i menigheden, hvor mange
medlemmer har haft glæde af kontakten med Bente.
Valg til Karmelkirkens Baptistmenighed til Menighedsråd, udvalg og
øvrige tillidshverv:
Til vores Forhandlingsmøde søndag, den 31. oktober 2021 skal der
ske følgende nyvalg af nuværende
medlemmer, formænd og deltagere:

Menighedsrådet (der skal vælges to
medlemmer og gerne suppleanter):
På valg er:
- Donald Dahl Larsen
- Laurits Øllegaard Larsen.

Kredsråd Vejgaardspejderne:
- Bruno Jacobsen

Udvalgsformænd og menige
medlemmer:
– Gudstjeneste - og undervisningsudvalget
- Bruno Jacobsen,
Gudrun Knudsen,
Louise Varberg

Sekretær forhandlingsmøder:
- Donald Dahl Larsen.

– Bygningsudvalget
- Inge Aardestrup,
Knud Jørgensen,
Laurits Øllegaard Larsen
– Informationsudvalget
- Henning Aardestrup,
Peer Albin Kristiansen,
Louise Varberg
Valgudvalg:
- Inge Aardestrup
- Lisbeth Jørgensen
- Knud Jørgensen
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Forhandlingsleder:
- Louise Varberg

Repræsentanter til
Landskonferencer:
- Louise Varberg
- Lisbeth Jørgensen
- Laurits Øllegaard Larsen.
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 8.
oktober 2021.
På Valgudvalgets vegne
Donald Dahl Larsen.

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

August
Sø. 01. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
John Kristensen.
Kollekt til Ny menigheder og
menighedsplantning
Sø. 08. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 15. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Uddannelse for alle.
Sø. 22. Ingen gudstjeneste
Sø. 29. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste.
Lilian Kranker og Jonatan Kagan.
(se omtale)
Kollekt til Menigheder, der vokser.

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,
September
9220 Aalborg Ø.
Sø. 05. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Tlf. 29 32 57 64
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken
Omsorgsgruppe
Sø. 12. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hvis man har ønske om besøg eller
Sø. 19. Kl. 10.00. Fællesgudstjeneste vil gøre opmærksom på personer,
med Østhimmerlands
der kunne have glæde af kontakt.
menighed i Vårst.
Giv besked til omsorgsgruppen ved
Christian Sofussen.
Dorit Jensen eller Bente Højris.
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Dorit Jensen: 21 45 36 76
Kollekt til Danske kirkers Råd
Bente Højris: 41 43 42 44
Ti. 28. Kl. 14.00. Seniortræf.
(Se omtale)

Oktober
Sø. 03. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 10. Kl.10.30. Musikgudstjeneste.
Rune Funch.
Kollekt til Menigheder der vokser
Sø. 17. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Nørresundby-Vodskov
menighed i Karmel.
Allan Ibsen.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Internt fordrevne
Ti. 26. Kl. 14.00. Seniortræf.
(Se omtale)
Sø. 31. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Menigheder der vokser

November
Sø. 07. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Østhimmerlands menighed
i Karmel. Christian Sofussen.
Kollekt til Himmelske dage.

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

TILLYKKE
Fødselsdage
90 år
12.09. Jens Peter Christensen
09.10. Kirsten Poulsen
70 år
28.09. Dora Onink

Dåbsdage
65 år
09.09. Inge Lise Christensen

Tak
Mange tak for besøg og blomster til
min fødselsdag
Venlig hilsen Aase

Fastnettelefon slettet
Inge Lise og Jens Peter
Christensen har pr. 1. august
slettet deres fastnettelefon.
Kontaktes på mobilnummer:
93 40 46 42

Fremtidige
anledninger
HUSK:
Menighedens forhandlingsmøde
søndag den 31. oktober.

hver uge
Torsdag
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

Arrangementer i BiD -regi:
Den 30. oktober: Landskonference 2
Den 23. september kl. 17.00 – 21.15:
Regionalt møde om Baptistkirkens
identitet i Vårst

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 16. oktober.
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Den, 4.-5. februar 2022:
Lederkonference,Trinity, Fredericia.
Den 26. marts 2022, 10.00-16.30:
Temadag om Baptistkirkens
identitet i Odense

