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Gud rYsTer vores 
Grundvold
Med tilladelse fra Iben Krogsdal 
bringer vi uddrag fra bogen ”vor 
gud du mærker vores sorg”, samt 
salmer fra samme.

”Vor Gud han er så fast en borg” er 
salme nr. 73 i vor salmebog, syng 
eller læs den først. Den er skrevet 
af Luther, midt i en voldsom kirke-
kamp. I salmen truer det onde livet 
fra alle sider, men Gud er med den 
syngende, som hele tiden er på den 
sikre side, også selvom han mister 
alt.
Salmen både drager og skræmmer. 
I en moderne verden flyder ondt og 
godt ofte sammen, både i og uden-

for mennesket. Hvis er sandheden? 
Middelalderligt sort-hvidt er blevet 
til moderne gråt. Jeg talte engang 
med en psykiater, der definerede 
dæmoni som ”det der sker i os, når 
vi ikke kan se hinanden, og ikke 
bliver set”. Det onde er ikke den 
onde. Det onde er, at vi dæmonise-
rer hinanden.
Salmen ”Vor Gud, du mærker vores 
sorg” er en slags moddigtning af 
Luthers salme. I den nye salme er 
Gud ikke gammeltestamenteligt 
fast (en borg, et værn, en bevarer, 
en krigsherre ), men (først og frem
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fortsat fra forsiden

mest) en nytestamentlig Gud, der 
mærker vores sorg. Han er ikke den, 
der gør os ranke over for fjenden – 
han er snarere den, der ryster os, 
når vi gør os selv faste og urokkeli-
ge borge i verden. Han er ikke den, 
der står på vores side i kampen 
mod nogen udenfor – han er den, 
der griber ind, når vi dæmoniserer 
andre for at redde os selv. Han er 
ikke den, der fælder fjender på en 
slagmark – han er den, der viser 
os mørket i vores eget sind, når vi 
marcherer mod andre i den tro, at 
vi er de entydigt gode og de er de 
entydigt onde.
I den nye salme er fjenden vores 
egen selvfylde (når vi er gudløse og 
prisgivet os selv), vores egen blind-
hed (når vi tager kontrol over ver-
den ved at dæmonisere den), vores 
egen løgnagtighed (når vi tror, Gud 
er eksklusivt på vores side) og i sid-
ste vers døden, når den lammer os, 
så vi oplever himlen styrte sammen 
i et gudløst, ensomt mareridt.
Og hvad er så evangeliet? Det er, 
at Gud igen og igen, og helt tæt 
på, trækker os ud af det mørke i os 
selv, der gør os blinde. Han hvisker 
trapper ind i os, så vi kan se de 
andre igen. Han ryster os i vores 
grundvold, så vi kan bevæge os 
igen. Og når vi er spærret inde i os 
selv af sten, vi selv har sat, så kom-
mer han og vælter stenene, til vores 
nattemørke begynder at lyse.

Mandag den 19. juni kl. 19.00 
i Karmelkirken.

Familien Ozolini gæster igen i år 
Nordjylland, og den 19. juni har vi 
den glæde kunne høre dem i Kar-
melkirken.
Faderen Egils Ozolini er baptist-
præst og kunstmaler, men største-
delen af familien er professionelle 
musikere. Der kommer nærmere 
program for aftenen og besked om, 
hvor stor en del af familien, der 
deltager i årets turné, men reserver 
allerede nu aftenen.

SaNg- Og MUSIKaFTEN MED 
FaMIlIEN OzOlINI Fra lETlaND

Vor Gud, du mærker vores sorg
og kender vores fare
du ryster vores faste borg
og det vi selv kan svare
når vi har valgt en vej
Hvor verden lukker sig
og dødens sorte gen
går gennem marv og ben
så er du allernærmest

Og tar vi magt i verden selv
og hæver undergrunden
og slår glædens suk ihjel
før det når ud af munden
så lægger du din ånd
omkring os som en hånd
og støtter vores krop
og hvisker: luk dig op
for himlen som den kommer

Og går vi frem med vold og magt
mod dem vi kaldte fjender
og mødes vi i svag foragt
for dem vi ikke kender
så står din dreng med lys
og siger: Mørke, frys!
og hvisker trapper ind
i vores dybe sind
de går mod åbenlyset

Og står vi foran vores død
med hænder uden chancer
og falder himlen mørkerød
i onde nattetrancer
så rejser du din søn
så voldsomt natteskøn
han vælter vores sten
han gør det én for én
til morgensolen brænder

Iben Krogsdal, 2016

SOMMErSTævNE  2017

I lighed med de senere år afholder 
Baptistkirken i Danmark Sommer-
stævne i samarbejde med Missions-
forbundet på Lindenborg Efter-
skole. 
Stævnet finder sted fra 16. – 22. juli, 
og årets tema er:
”reformation, rødder og retning”
Der er som altid et stort program 
med såvel danske som udenlandske 
talere, ligesom BiD’s Landskonfe-
rence 1 er programsat til onsdag og 
torsdag i stævneugen.
Tirsdag eftermiddag afholder Kvin-
denetværket deres forretningsmøde 
og inviterer herefter til sammen-
komst og foredrag i anledning af 
deres 90 års jubilæum.

Der er foldere med information om 
stævnet fremlagt i kirken.
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SpEjDErNE
“Spejderne tager igen i år til Sankt 
Hans på Vejgaard Boldklubs baner, 
hvor vi laver snobrød og lidt aktivi-
teter. 
Alle er velkommen til at kigge forbi.

Den 22.-30. juli deltager vi (3 spej-
dere og 4 førere) i Spejdernes lejr i 
Sønderborg. Vi skal ligge i lejr med 
spejderne fra Aalborg 1. Det glæder 
vi os til. På lejren deltager mellem 
30.000 og 40.000 spejdere fra for-
skellige korps i Danmark, men også 
fra udlandet.

Vi glæder os meget til at komme 
der ned og få mange gode spejder 
oplevelser. Alle er meget velkom-
men til at komme på besøg.Der er 
ingen besøgsdag, men lejren er 
åben hver dag.
Vi starter med spejdermøder igen 
efter ferien 17. august”.

Mvh Connie

SaNKT HaNS aFTEN 2017

Traditionen tro inviterer Østhim-
merlands baptistmenighed til fej-
ring af Sct. Hans aften den 23. juni. 
Det hele foregår i skønne omgivel-
ser hos Lone og Jørn Bundgaard, 
Oppelstrupvej 46, 9260 Gistrup.
Kl. 18.00 - Servering af helstegt 
pattegris m/ kartoffelsalat og 
tilbehør. 
Medbring selv bord, stol, tallerken, 
bestik og drikkevarer.
Kl. 19.30 - Festlig samling med 
hornmusik, fællessang og korsang. 
Medbring stol. 
Båltale med emnet Sct. Hans 
tradition og aktualitet v/ Per Beck, 
tidligere rektor for Fjerritslev 
Gymnasium og næstformand i 
Baptistkirken i Danmark.
Kl. 20.30 – Bålet tændes på en 
nærliggende bakke med gravhøj. 
(For gangbesværede arrangeres 
transport). Midsommervisen syn-
ges akkompagneret af trompet. 
Herefter er der kaffe/the og kage 
samt mulighed for selv at bage 
snobrød.
 
Deltagelse i hele arrangementet 
koster 70 kr. Kun kaffe og kage 
koster 20 kr. 
Børn under 14 år deltager gratis.

Alle er velkomne

KvINDENETværKET

Lørdag den 1. april 2017 var vi sam-
let til Kvindetræf i Karmel – og det 
var ikke aprilsnar.
Vi var i 2016 blevet lidt provokeret 
til at afholde Kvindetræf – og tog 
udfordringen op.
Dagen startede med mulighed for 
morgenmad – og det viste sig snart 
at alle kom til kl. 9.00 for at deltage 
i morgenbordet.
Så blev der budt velkommen og 
sunget et par morgensange, hvo-
refter der var foredrag ved Birgitte 
Gråkjær Hjort om ”Et meningsfuldt 
liv?”

Efter dejlig frokost med smør-
rebrød, var det blevet tid at lytte 
til Golriz Ghozati, der fortalte om 
”Kirkens rolle i min integration”. 
Begge foredrag meget interessante 
og tankevækkende. 
Vi fik fin hjælp af af vores mænd, 
der vartede os op hele dagen – især 
gjorde det stor lykke at der blev 
serveret frugt og vand i pauserne.
På alle måder en rigtig vellykket 
dag, og vi har efterfølgende fået 
mange positive tilkendegivelser.
Tak til alle for en rigtig god dag.
                                                                                                                                             

Anne Marie Beck
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Juni
Sø. 04. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle. 
 Alfabetisering
Ma. 05. Kl. 11.00. Fælles guds-
 tjeneste på Gl. Torv
Sø. 11. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der 
 vokser. Præsteskolen i Rubura
Sø. 18. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Karin Christiansen. 
 Kollekt til Karmelkirken
Ma. 19. Kl. 19.00. Koncert med 
 Ozolini-familien
Sø. 25. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Poul Erik Jensen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle. 
 Alfabetisering

Juli
Sø. 02. Ingen gudstjeneste
Sø. 09. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle. 
 Alfabetisering
Sø. 16. Ingen gudstjeneste.  
!6. – 22. juli. Sommerstævne på 
 Lindenborg Efterskole
Sø. 23. Kl. 19.00. ”Efter Sommer-
 stævnet” i Nørresundby 
 Baptisikirke
Sø. 30. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Vibeke Dalsgaard. 
 Kollekt til Menigheder, der 
 vokser. Præsteskolen i Rubura

August
Sø. 06. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck. 
 Kollekt til Karmelkirken 
Sø. 13. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til Uddannelse for alle. 
 Alfabetisering
Sø. 20. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Ole Skagen. 
 Kollekt til Menigheder, der 
 vokser. Præsteskolen i Rubura
Sø. 27. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Karmelkirken

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

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 
Dorit Jensen eller Bente Højris. 

Dorit Jensen: 21 45 36 76
Bente Højris: 41 43 42 44 

hver uge
Torsdag
 Caféen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30
 Caféen og spejderne 
 holder ferie fra 15. juni–17. august.
Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00
 
Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Connie Thing Andersen, 
tlf. 20 67 01 51.

I DETTE INFO
findes program for juni - august.
Næste INFO udkommer den 
27. august, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 13. august.

HUSK MENIgHEDENS 
FOrHaNDlINgSMøDE 
mandag den 25. september 
kl. 19.00

TillYkke
FøDSElSDagE
85 år
28.07.  Ingrid Søndergaard Jensen
80 år
14.07.  Dorit Jensen
23.07.  Ruth Christensen
23.07.  Inge Jensen
75 år
28.06.  Jørgen Behrentzs

DåbSDagE
65 år
22.06.  Ingrid Søndergaard Jensen

DIaMaNTbryllUp
13.07.  Tove og Hilbert Christiansen

TaK
Tak for blomsterhilsenen ved min 
80 års fødselsdag.

Inge Lise Christensen

DøDSFalD

Vivi Vestergaard
Født 11. juni 1942
Døbt 13. marts 1960
Døde den 1. maj 2017

Æret være Vivis minde

NyT EFTErNavN
Lisbeth Haugaard har skiftet 
efternavn og hedder nu
Lisbeth Jørgensen

aDrESSEæNDrINg
Tove og Hilbert Christiansen  
til Hellevangen 83, st.tv., 
9000 Aalborg

NyE TElEFONNUMrE
Pr. 1. juli:
Inge Jensen: 40 37 85 68 
Arne Jensen: 23 61 01 76
(Fastnettelefon slettes)


