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ForunderligT! 
VidunderligT!

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

”Nu fryde sig hver kristen mand”, 
er salme nr. 435 i vor salmebog, 
læs den, eller syng den igennem 
først. Det er en stærk glædessalme 
og en af reformationens hovedsal-
mer. Her får vi hele den lutherske 
teologi præsenteret i en dramatisk 
fortælling, hvor vi i direkte tale 
hører, hvad Gud sagde til Jesus, da 
han ynkedes over mennesket, som 
var sunket ned i synden. Salmen 
fortæller både, at Jesus har fanget 

djævelen, og at djævelen ikke læn-
gere kan skille os fra Gud, og derfor 
springer den kristne mand (det vil 
på Luthers og Grundtvigs gam-
melsprog sige: menighed) højt af 
glæde.
Jeg har nydigtet Luthers salme i en 
ny glædessalme: ”Kom alle mand 
og alle mænd”. Glædessalmer kan 
man jo ikke få nok af! Og desuden 
er den tid vist omme, hvor man 
meningsfuldt kan kalde menighe-
den ”den kristne mand”. I den nye 
salme har jeg forsøgt at give det 
kristne menneskes frihed, kampen
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Fortsat fra forsiden

mellem Gud og Satan og gispet 
fra det menneskelige urmørke nye 
billedlige udtryk. I det sidste vers 
af salmen, er det glade (kernelu-
therske) budskab – det at vi får det 
evige liv kvit og frit og ikke som 
en belønning for gode gerninger – 
således lagt i munden på Gud, der 
taler direkte til os moderne kon-
trolmennesker: Her er saligheden, 
at Gud kender os (ser os og bliver 
hos os), her er synden, at vi drøm-
mer vores egne drømme og dermed 
tager (for meget) magt over livet 
selv, her er frelsen, at Gud vender 
os ud af os selv (det er altså ikke 
os, der omvender os – det er Gud, 
der er den store omvender), her er 
nåden, at uanset hvad vi siger (det 
vil sige: hvilke gerninger vi gør), så 
kan vi ikke gøre hverken til eller fra. 
Og her er boligen, at vi altid hører 
til Gud – ikke som et sted men som 
en blid strømmen, et komme.

Kom alle mand og alle mænd
alverdens skønne kvinder!
Slip glæden løs, bliv børn igen
de gode kræfter vinder!
Syng morgensang ved livets bord:
Halleluja, hvor Gud er stor
og hvor hans sole skinner

Du gode Gud! Hvad er der sket?
De dystre sindstunneller
er åbne nu! Nu er vi set

og lyset bare vælder!
Og sjælens lille pinte krop
kan rejse sig forsigtigt op
for himlen selv fortæller

Og når vi selv er mørkemænd
med afgrundsdybe trange
og når vi går med våben hen
ad sjælens sorte gange
så kommer Gud med såret hud
så slår han sine arme ud:
Hvorfor er i så bange?

Forunderligt! Vidunderligt!
at Gud kom op fra neden
og sagde: I har alle lidt
og mærket verdensvreden
men jeg vil elske jer så vildt
at mørket mister al sin ilt
for jeg er kærligheden

Den kærlighed vi ryster i
ved siden af en båre
den kærlighed Gud høster i
den allersidste tåre
den kærlighed der lod sig slå
den kærlighed vi stoler på
i sjælens ødegårde

Nu siger Du: Jeg kender jer
jeg kender jeres drømme
nu kommer jeg og vender jer
fra jeres herredømme
og i kan sige hvad i vil
men i vil altid være til
i mine blide strømme

Iben Krogsdal, 2016

Regnskabsopgørelsen for februar-
april 2017 blev gennemgået og god-
kendt. 
Under punktet Bygningsudvalg 
blev det informeret, at der nu er 
aftalt med Nibe Baptistmenighed, 
at vi aftager stole m.m. til vores 
kirkesal.
De eksisterende kirkebænke prøver 
vi at få afhændet. Foreløbig kalen-
der for foråret 2017 blev fremlagt. 
Den 1. maj 2017 afgik Vivi Vester-
gaard ved døden, så vi nu er 85 
medlemmer.
Vi har modtaget en status fra Bente 
Højris over hendes omsorgsbesøg, 
og hun har virkelig besøgt mange 
og der udtrykkes stor glæde over 
Menighedens omsorgsgruppe fra 
de medlemmer, hun besøger.
Menighedsweek-enden den 22.-23. 
maj 2017, som afholdes sammen 

med Østhimmerlands Baptistme-
nighed er der tilmeldt 61 deltagere 
fra begge menigheder. Der blev 
informeret fra Menighedsrådet om 
de valg til BiD-Ledelsen, der skal 
ske på Landskonferencen i som-
mer,  herunder at Bent Hylleberg 
fratræder som formand , og der skal 
vælges ny.  
Under punktet om Menighedens 
virksomhed blev vi enige om at 
genoplive Børn og Ungeudvalget 
og Bruno Jacobsen og Donald Dahl 
Larsen indgår i arbejdet med at se, 
hvad vi kan gøre for spejderne og 
Cafeen. Desuden skal der ses på, 
hvilke behov der kan opfyldes for 
f.eks. ”roverspejderne” og de unge 
i 30-40 års alderen – evt. en mere 
åben cafè.

Donald Dahl Larsen

MENIgHEDENS FOrHaNDlINgS-
MøDE 15. Maj 2017

Så er en ny spejder season skudt i 
gang med et brag, til vores årlige 
Happy new Spejderyear opstart.
Vi glæder os til et spændende år 
med skønne aktiviteter.

Vi har denne sommer haft 3 spej-
dere og 4 førere med på Spejdernes 
Lejr i Sønderborg. Det var en dejlig 
lejr, hvor vi nød selskabet med spej-
derne fra Aalborg 1. Humøret var 
højt hele ugen, trods meget regn. 
Men i godt selskab og med gode 
aktiviteter, betyder vejret ikke så 
meget ;-)

Søndag den 20. august holder vi en 
agitationsdag, for at gøre nærom-
rådet mere opmærksom på, at vi er 
her. Vi håber, at flere børn får lyst 
til at komme og være med.
I september holder vi en 
kredsweekend, hvor vi skal hygge 
og lave sjove ting sammen.

Connie Thing Andersen

SpEjDErNyT



laNDSKONFErENcE 1 på lINDENbOrg

ProjekTer i 2017

På sommerstævnet afvikledes som 
sædvanlig Landskonference 1, 
hvor det i år var et stort punkt, at 
der skulle vælges ny formand for 
Baptistkirken i Danmark, ide. Som 
det nok er de fleste i menigheden 
bekendt, blev det Per Beck, som 
blev valgt foreløbig for et år. 

Der skulle vælges nyt medlem til 
ledelsen i stedet for Per, og her 
valgtes Torben Andersen fra Hjør-
ring, han har overtaget næstfor-
mandsposten; på valg var også 
Lotte Boeriis og Vibeke Dalsgaard, 
som begge blev genvalgt. 

BID har i 2017 7 forskellige projek-
ter (3 indenlandske og 4 internatio-
nale projekter) – fordelt på en lidt 
anden måde end tidligere.

I Karmelkirken har vi valgt at bidra-
ge med 10.000 kr. til hvert af de 2 
projekter hhv. Uddannelse for alle 
(hvori også Alfabetisering indgår), 
og Menigheder, der vokser (hvor 
også Rubura indgår).
Vi har til og med juli måned 2017 
indsamlet således:
- Uddannelse for alle 
– alfabetisering  – kr. 3.735,00.
- Menigheder, der vokser 
– Rubura  – kr. 3.662,00.

Af andre punkter kan nævnes, at 
IM-sekretær Morten Kofoed med 
familie er blevet udsendt til Afrika 
i et halvt år for at følge op på en del 
af de aktiviteter, som Line og Ras-
mus Hylleberg har sat i gang, Mor-
ten passer altså sit job fra Afrika 
med mulighed for nær kontakt til 
samarbejdspartnerne derude.

Landskonferencen vedtog ligele-
des i en forsøgsperiode på to år at 
bevilge 2x 30.000 kr. i støtte til stu-
derende på Menighedsfakultetet til 
maksimalt 2 studerende, idet disse 
studerende ikke har mulighed for at 
søge SU.

Samarbejdet mellem menigheder 
og studerende var genstand for 
drøftelse, ligesom kommunikations-
formerne inden for vores kirkesam-
fund, f. eks. Baptist.dk’s fremtid, 
som skal til yderligere drøftelse på 
Landskonference 2.

På BiD’s hjemmeside kan Bent 
Hyllebergs formandstale læses, 
ligesom der også ligger referat af 
forhandlingerne.

Louise Varberg

For at nå til vores mål i 2017 mang-
ler vi således kr. 6.265,00 for Uddan-
nelse for alle – alfabetisering og 
kr. 6.338,00 for Menigheder, der 
vokser – Rubura. 
På vores Gudstjenester har vi løben-
de i INFO fortalt, hvilke dage, vi ind-
samler til de forskellige projekter, 
hvor den løse kollekt er målrettet de 
pågældende projekter. 
Har du ikke mulighed for at komme 
til Gudstjeneste, så er du velkom-
men til at indbetale på vores Bank 
– SparNord – reg.nr. 9236 – kon-
to 2460006492 – husk at påføre dit 
navn og formålet med donationen.
 

Donald Dahl Larsen.

gUDSTjENESTE 
DEN 3. SEpTEMbEr:
Børnegudstjeneste, og voksen-
gudstjeneste.
”Alting har en tid……”, er overskrif-
ten på denne gudstjeneste. En tid 
til hva´? JA, ”en tid til” – besøgstid, 
spisetid, al tid, nu-tid,
mødetid, taletid, ……. Vi skal finde 
eksempler på, at for alt er der en 
tid! vi skal sammen bruge en guds-
tjeneste-tid denne søndag formid-
dag og prøve at finde ord og bille-
der for dette, ”at alting har en tid”.

DEN 17. SEpTEMbEr 
Kl. 14.00 I KarMEl
Vi får besøg af Klaus Højgaard 
Laursen, som vil recitere Bjergpræ-
dikenen og Jakobs brev. Der venter 
os en stor oplevelse.

Klaus fortæller om sig selv:

Mit navn er Klaus Højgaard Laur-
sen og jeg er 38 år og gift med Met-
te. Sammen har vi Jakob på 7 år, 
Mathias på 2 år og Samuel på 0 år. 
Min baggrund for at arbejde med 
Bibelen Live er bl.a., at jeg har en 
bachelor i teologi. Passionen for at 
lære udenad og formidle på netop 
denne måde begyndte først i 2011, 
men jeg har i mange år ofte været 
ude og tale i kirker og andre sam-
menhænge. Desuden har jeg givet 
koncerter med flere forskellige kor, 
så det at formidle og stå foran man-
ge mennesker var ikke nyt for mig. 
Jeg kan faktisk godt lide det.

Mit forhold til bibelteksten går 
meget langt tilbage. Jeg har, så 
længe jeg kan huske, læst i bibelen 
og er ofte blevet forundret over 
tekstens dybde og langtidsholdbar-
hed. I arbejdet med at memorere 
bibelteksterne har det slået mig 
med forundring, at jeg endnu ikke 
er ”færdig” med teksten eller er 
blevet træt af den. Bibelen bliver 
stadig mere levende for mig, hver 
gang jeg arbejder med den.

Jeg er født og opvokset på Born-
holm og bor i dag i Gjern ved Sil-
keborg og kommer i Søhøjlandets 
Kirke.

Der er fri éntre til arrangementet.

Gudstjenesteudvalget
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Tillykke til Per



moderne verden. Det er meget 
spændende at følge slægten, som 
har stor relation til vores egn.

Velkommen til disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage. 
Pris kr. 25,00

Inge Jensen
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seniorTræF
Et nyt program er tilrettelagt for 
efteråret 2017 / foråret 2018.
Vi glæder os til at starte op i sep-
tember måned.
Skulle du have lyst til at se hele 
programmet, kan du finde det på  
www.seniortraef.dk
Programmerne er også lagt frem i 
Karmelkirken.
Velkommen til alle, har du ikke 
mulighed for at følge hver anled-
ning, så kom til det der interessere 
dig eller har tid til. Vi håber og tror, 
vi får nogle gode anledninger. 

Tirsdag d. 26. september. kl. 14.00.
Besøg af 
Jonna og Jørgen Fristrup. Ferslev.
emne: ”Turen til Lofoten.”

Jonna og Jørgen er sejlsportsfolk. I 
deres pensionist tilværelse har de 
gjort mange ture i deres egen båd, 
som, når de ikke er på tur, ligger i 
Nibe havn, men når det bliver forår, 
er de på rejse i flere måneder.
Vi har valgt at følge turen til Lofo-
ten, som handler om bl.a. sejlturen 
langs Norges vestkyst med den 
storslåede natur, høje fjelde, dybe 
fjorde, midnatssolen, charmerende 
fiskerlejer og ikke mindst de mange 
torsk og sej, de levede af i 3 uger.
De siger ”Vel nok den største 
naturoplevelse, vi har haft på vores 
lange sommerture”

Tirsdag d. 31. oktober. kl. 14.00.
Besøg af 
Kirsten Dollerup. Skørping.
emne: 
”Fortællinger fra Limfjorden”   

Kirsten Dollerup tager udgangs-
punkt i bogen ”Mærkedage” af 
Jens Smærup Sørensen og fortæller 
om hans forfatterskab. Han siger, 
”det er relationer, der giver retning, 
næring og mening med livet, rela-
tioner til familie til venner og ikke 
mindst til slægten”
Med udgangspunkt i ”Mærkedage” 
fortælles historien om den gamle 
kulturs endelige opløsning i den Fra Seniortræfs udflugt til Skagen

Foredrag med Johannes Aakjær 
Stenbuch torsdag den 26. oktober 
kl. 19.30

”Der er grund til at fejre 500-året 
for reformationen. Reformationens 
slagord om Kristus og nåden alene 

INvITaTION TIl 2 aNlEDNINgEr 
I vårST bapTISTKIrKE

er vigtige principper, som alle krist-
ne kan lære af. Men er det også kor-
rekt, at moderne værdier som tros-
frihed, menneskerettigheder og 
adskillelsen af religion og politik 
udspringer af reformationen, som 
vi ofte hører? Det spørgsmål vil jeg 
forsøge at svare på - og undervejs 
i foredraget vil jeg fortælle om de 
døberbevægelser, de såkaldte ana-
baptister, der kan siges at være de 
egentlige forløbere for moderne 
begreber om trosfrihed.”

”Johannes Aakjær Stenbuch er 
cand.mag. og ph.d. i filosofi, for-
mand for Teologisk Forum i Bap-
tistkirken i Danmark, og for tiden 
ansat i Baptistkirken i Danmark 
med et forskningsprojekt om Julius 
Købner.”

Foredrag med Preben Kok 
torsdag den 2. november kl. 19.30.

Modsætninger mødes i ægteskab 
og venskab. 
Hvorfor? 
Et svar gives ud fra kunst og folke-
eventyr. 
Preben Kok er tidligere sogne- og 
sygehuspræst. 
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SOMMErrappOrT Fra 
bygNINgSUDvalgET
Normalt plejer sommerferien at 
være en stille tid i Karmel; men det 
har ikke været tilfældet i år.
Der er blevet vasket og skrubbet, 
pudset og poleret med stor ener-
gi og entusiasme af de mange hæn-
der, der har meldt sig under faner-
ne for at gøre vores store stole-gave 
klar til gudstjeneste i kirkesalen 
efter ferien. 

Der har været mange opgaver, der 
fulgte med. Flytningen af stole-
ne skulle organiseres, vores bænke 
skulle afhændes, og et par stykker 
blev solgt privat, resten bliver lidt 
efter lidt solgt på Laurits.com., der 
blev indhentet tilbud på hynder til 
stolene og på gulvrenovering. Gul-
vene havde gennemslidte huller; 
men vi valgte at slibe, reparere og 
lakere selv, så godt det kunne lade 
sig gøre, så det har frisket op både 
i den lille sal, kirkesalen og på pul-
pituret.

Foreløbig er der lavet sammenkob-
lingsstykker til de første 3 - 4 ræk-
ker stole, og resten skulle være fær-
dige før indvielsen den 10. sep-
tember, hvor også hynderne skulle 
være på plads.
Samtidig med leveringen af stolene 

fra Nibe, overtog vi også deres kla-
ver og talerstol, begge dele til brug 
i Menighedssalen, hvor det gam-
le store klaver kom væk. Talersto-
len har fået stå-plade og hjul mm., 
så den kan trilles ind i depotrum-
met (det rum vi kaldt ”Parfumeriet” 
tidligere). Det gav så anledning til 
oprydning i det rum, opsætning af 
hylder til hynder, barne-sæder mv. 
og ophængning af ruller med duge.

Vi fik også to armstole med, som er 
blevet ombetrukket med det rest-
stof, vi havde fra stolene i den lille 
sal, der var også lige stof nok til en 
hynde til orgelbænken og til læse-
pladen på talerskolen fra Nibe, så 
er der heller ikke mere tilbage!
I den lille sal er legetøjet blevet 
sorteret, så der ikke længere står 
noget på gulvet.

I det hele taget en aktiv ferie, og 
alle, der har givet en hånd med, 
ønsker og håber, at det må blive til 
glæde og fornøjelse for hele menig-
heden.

vi håber at se mange til arbejds-
dagen den 16. september.

Inge Aardestrup

Husk der er 

“indvielse” af den nye 

kirkesal den 10. 

september kl. 10.30, 

Hvor nibe menigHed 

er inviteret.
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September
Sø. 03. kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Anne Tørholm, 
 Bruno Jacobsen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 10. kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hugo Møller Thomsen. 
 Kollekt til Dansk missionsråd
Lø. 16. kl. 9.00 Arbejdslørdag.
Sø. 17. kl. 14.00. Bibelen Live 
 med Klaus Laursen. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 24. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Ma. 25. kl. 19.00. Forhandlingsmøde
Ti. 26. kl. 14.00. Seniortræf

Oktober
Sø. 01. kl. 10.30. Luthersalmer. 
 Mads Lindholm. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 08. kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 15. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 22. Ingen gudstjeneste
Sø. 29. kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Tema Reformationen. 
 Johannes Aakjær Steenbuch. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Ti. 31. kl. 14.00. Seniortræf

November 
Sø. 05 Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle

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 september - ok-
tober. Næste INFO udkommer den 
28. oktober, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 14. oktober.

HUSK MENIgHEDENS 
FOrHaNDlINgSMøDE 
mandag den 25. september 
kl. 19.00

TillYkke
FøDSElSDagE
80 år
18.09. Finn Christiansen

DåbSDagE

50 år
17.09. Laurits Øllegaard Larsen

SølvbryllUp

05.09. Mette Valbak Christiansen 
og Henrik Fuglsang Christiansen

DIaMaNTbryllUp

26.10. Lissy og Ingemann Jensen

TaK

Hjertelig tak for opmærksomheden 
til min fødselsdag.

Inge Jensen

Hjertelig tak for opmærksomheden 
ved min 80 års fødselsdag.

Kærlig hilsen
Ruth Christensen

Hjertelig tak for opmærksomheden i 
forbindelse med min 75 års fødsels-
dag.

Kærlig hilsen
Jørgen Behentzs

Ny MaIlaDrESSE

Inge og Arne Jensen har fået ny 
mail adresse, som er:
ingearnejensen@gmail.com


