Hold
håbet
op
Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig.
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm,
urolig sitren førend verden får sin form.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
En julerose er en smuk, men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Dy Plambeck, 2015
Melodi: Marianne Søgaard
O Dy Plambeck og Salmedatabasen / salmer.dk
Denne salme vil blive brugt i Karmelkirken
som månedens salme i december måned.

hold håbet op
seniortræf
syng julen ind
offerkuverter
pankoret
bygningsudvalget
kalenderen
NOV. - DEC. 2021

SYNG JULEN IND
- SAMMEN

SENIORTRÆF indbyder
til julefrokost
Tirsdag d. 30. november Kl. 12,30.
Vi glæder os over, at vi igen kan
samles til denne anledning, hvor
alle er velkomne (Husk tilmelding)
Vi har fået tradition for at have en
god eftermiddag.
Programmet vil bl.a. indeholde julefrokost, salgsbod og amerikansk
lotteri (medbring gerne en gave til
lotteriet).
Indslag v/ Hanne Kiel, Vester Hjermitslev, ”Det bliver jul alligevel”

Vi tror på en hyggelig eftermiddag i
et godt fællesskab, hvor vi vil synge
om advent og julens komme.

Karmelkirken søndag den 19. december 2021 kl. 10.30
Julen står for døren. Og denne
gang med åbne kirkedøre, fællessang og samvær. Vi kan igen være
sammen!
- Det fejrer vi med en musikgudstjeneste, hvor vi sammen synger en
række af julens kendte og elskede
sange - og et par enkelte nyere og
måske mindre kendte. Vi skal også
lytte til nogle af julens tekster og
fortællinger.
Så kom og vær med til en formiddag, hvor toner og tekster slår julestemningen an. Mads Lindholm
sidder ved flygelet.

Prisen for eftermiddagen er kr.
160,00
Tilmelding senest torsdag d. 18.
november til:
Inge Jensen tlf. 40 378 568
Arne Jensen tlf. 23 610 176
Mail: ingearnejensen@gmail.com
Kærlig hilsen Inge Jensen

Offerkuverter
Da der ikke er så mange, der bruger
de særlige offerdagskuverter, er der
kun pakket sådanne kuverter ned
til dem, der plejer at bruge dem.
Er der nogle, der ønsker kuverter,
bedes I henvende jer til mig i kirken,
på tlf. 40 93 90 33 eller mail:
jonnabruno@gmail.com
Venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær
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Syng julen ind
sammen med Pankoret
Karmelkirken søndag
den 21. november 2021 kl. 16
Så er det atter muligt at synge julen ind sammen. Også i år kommer
Pankoret og synger for os og støtter fællessangen. Der bliver mange
fællessange, der omslutter advent,
selve julen og Hellig tre Konger tiden. I år er der særlig lagt vægt på
Hellig tre Konger tiden.

Lidt nyt fra
bygningsudvalget
Vi har i løbet af eftersommeren bl.a.
fået pudset huller og kanter op i
sokkel og sider ved trapperne, og
efter maling er det kommet til at se
fint ud, muren ved kapellet og trappenedgangen til kælderen mangler
dog stadig maling.
Udhængsskabet fik ny rude og lister
med efterfølgende maling.

Vi vil indlede arrangementet med
sammen at synge adventssalmen
Se min engel, en forholdsvis ny
salme med tekst og musik af Arne
Andreasen.
I løbet af eftermiddagen vil koret
også synge alene. Det er alle kompositioner, der er meget iørefaldende og med gode tekster og melodier.

- og så blev opbevaringspladsen ved
depotet renoveret. Der blev fjernet
gamle fliser, gravet jord af og en del
af de gamle heregårdssten blev anvendt til ny belægning, så der blev
et reelt rum. Der blev lavet stativ til
rafter m.v. og mulighed for at have
brændet i ly for regn så spejderne nu
har mere styr på det.
Fra 1. september har vi fået nye
lejere i kirken. 3 dagplejemødre ville
gerne vende tilbage for at holde legestue. Så hver onsdag og tordag er
der liv i bygningen med deres børn
og barnevogne fra kl. 7 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen.
Det er dejligt at kirken bliver brugt,
vi skal bare være opmærksomme på,
at de er der.
Har man ærinde i kirken i de tidsrum, så gå ned og hils på dem, så de
véd, hvem der er ”rumsterer rundt”,
og efterfølgende låser man de døre,
man har låst op.
Kærlig hilsen Inge

En af kompositionerne er fra Sprækker i Virkeligheden, Salmer til de ni
læsninger af Lisbeth Smedegaard
Andersen og Henrik Thorngaard.
Sidste år sang Pankoret også nogle
salmer derfra.
Næste år er de alle på programmet
igen.
Vel mødt til denne sangeftermiddag som forberedelse til julehøjtiden.

Fællesgudstjeneste, hvor det var nødvendigt at hente ekstra stole ind!!
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kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken.
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

November
Sø. 07. Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste
med Østhimmerlands Menighed
i Karmelkirken.
Christian Sofussen.
Kollekt til Himmelske dage
Sø. 14. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Internt fordrevne
Sø. 21. kl. 16.00. Vi synger julen ind
med Pankoret.
Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 28. kl. 10.30. Spejdergudstjeneste
på Øksedal
Ti. 30. kl. 12.30. Julefrokost.
Seniortræf. Se omtale

December
Sø. 05. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirkens drift
Sø. 12. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Internt fordrevne
Sø. 19. kl. 10.30. Musikgudstjeneste.
Mads Lindholm.
Kollekt til Menigheder, der vokser
Fre. 24. kl. 15.30. Julegudstjeneste.
Vibeke Dalsgaard.
Kollekt til Bibelselskabet
Sø. 26. Ingen gudstjeneste
Januar
02. Kl. 10.30. Nytårsgudstjeneste

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

hver uge
Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

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

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
findes program for november
og december.
Næste INFO udkommer den
24. december, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 11. december.
Denne forsendelse er pakket af
kuvertsekretæren idet den
indeholder opgørelse for
menighedsbidrag.
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TILLYKKE
Fødselsdage
70 år
15.12. Jonna Jacobsen
60 år
08.12. Birgitte Freudendal-Pedersen

Dåbsdage
75 år
09.12. Aase Tranholm

Diamantbryllup
09.12. Aase og Hugo
Møller Thomsen

Tak
Tak for blomsterhilsenen ved min
65 års dåbsdag. På Jens Peters
vegne vil jeg gerne sige tak for
blomsterhilsen og opmærksomhed
på hans 90-års fødselsdag.
Jens Peter er flyttet på plejehjem.
De kærligste hilsener sendes til alle
i menigheden.
Inge Lise Christensen
Mange tak for opmærksomheden,
og den flotte buket fra menigheden,
i forbindelse med min 90-års
fødselsdag. Jeg havde en dejlig
dag, med familie og venner.
Kærlig hilsen Kirsten Poulsen.

Adresseændring
Jens Peter Christensen
Viborgvej 98, F. 1. 136
8920 Randers NV

