Fra vest står
blæsten

fra vest står blæsten
julefrokost
Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans med mørkets
magter
mens skyer går og kommer
med tågedis og regn
og vådt og vissent løv i
kælderskakter
når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang
forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde
himmelrummet
til Gud der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og
hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end
glæde.

Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er
forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.
Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned
og græsset visner væk og solen
vender.
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.
Lisbeth Smedegaard Andersen

spejdergudstjeneste
nytårsgudstjeneste
julefred
spejderne
ungdomslokalet
tak
menigheds nyt
nov. – dec. 2022

Spejdergudstjeneste
på Øksedal

Seniortræf indbyder til

Første søndag i advent, den 27.
november indbyder spejderne til
gudstjeneste på Øksedal.
Gudstjenesten, som er tilrettelagt
af spejderne, begynder kl. 10.30,
bagefter er der en let servering, og
inden vi går hjem, bliver der mulighed for at lave sin egen juledekoration

JULEFROKOST
Tirsdag d. 29. november kl. 12.30

Velkommen til alle, som har lyst til
at deltage i denne anledning
(husk tilmelding).

Nytårs.
gudstjeneste
2023
Søndag den 8. januar byder vi det
nye år velkommen med en gudstjeneste med musikalsk islæt.
John Kristensen, Hans Hjort og
Bruno Jacobsen har sammensat et
program i ord og toner, som skal
inspirere os til at gå ind i 2023 og
tage fat på de udfordringer, det
bringer med sig.

Programmet vil bl.a. indeholde julefrokost, amerikansk lotteri
(medbring gerne en gave til lotteriet)
og så skal vi synge sammen.
Indslag ved Bente Højris,
hvor hun vil fortælle om sin
barndoms jul i Rwanda, Afrika,
som har sat blivende spor på den
måde julen blev fejret på.
Julefrokosten består af:
Marinerede sild med karrysalat.
Rødspættefilet m/ remoulade og
citron.
Ribbensteg m/ rødkål.
Grønkål m/ brune kartofler, hjemmelavet medister, hamburgryg.
Risalamande m/kirsebærsovs og
mandelgaver.
Øl og sodavand.
Kaffe/te og småkager

JULEFRED
- en musikalsk meditation over
julens ord og toner
I en verden af lave har vi mere end
nogensinde brug for julefred. Fred
med os selv. Fred med hinanden.
Fred med verden.
JULEFRED er en musikalsk meditation over julens tekster og toner.
Du får anledning til både at lytte og
synge med på ny og gammel julemusik - fra B.S. Ingemann til Iben
Krogsdal. Og vi lader musik og ord
skabe et rum, hvor julefreden kan
sænke sig i en verden, der har brug
for det. Fordi det er bedre at tænde
et julelys end at forbande vintermørket.

Pris kr. 200,00
Vi håber, at vi igen kan samles til
en god og hyggelig eftermiddag.
Tilmelding senest d. 17. november
til
Inge Jensen Tlf. 403 785 68
Arne Jensen Tlf. 236 101 76
Mail: ingearnejensen@gmail.com

Koncerten JULEFRED opføres af et
ad hoc-kor, der mødes til 3 øvelser
op til koncerten. Koret er båret af
sangglæde og ønsket om at give julefreden videre. Ved klaveret sidder
Mads Lindholm, mangeårig pianist
og korleder.
Velkommen til en fredfyldt julekoncert.
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En hilsen
fra
spejderne
Vi nyder spejderlivet og oplever
mange spændende ting.
I sommerferien var de ældste
spejdere på stor lejr på Hedeland,
sammen med ca 32000 andre
spejder fra hele verden. Vi havde
en uge med spændende aktiviteter,
latter og fællesskab. Det var en
fantastisk oplevelse.

TAK

I september sendte vi 3
gruppespejdere på Patruljeleder
kursus på Sjælland, og vi var en
flok der deltog på Divisiondag.

Efter sommerferien har alle fra flok,
trop og gruppe, været ude at sejle
med Jens Krog (FDF’ernes skib).
Det var en rigtig hyggelig aften,
hvor vi fik lov til at lære lidt om
hvordan det er at være søspejder.
Familiespejderne nyder at mødes
en gang om måneden, hvor de
laver aktiviteter og spiser frokost
sammen. Vi har den glæde at vi har
kunne byde velkommen til nye børn
og forældre efter sommerferien.

I efterårsferien har vi været til
JOTI på Øksedal, sammen med
30 spejdere fra hele jylland. Her
chattede vi med spejdere i hele
verden og lavede sjove aktiviteter.
I slutningen af november, tager
vi til juleweekend på Øksedal.
Ligesom sidste år vil vi gerne
invitere menigheden til at komme
til gudstjeneste på Øksedal søndag
den 27/11 kl. 10.30.
Mange spejderhilsner fra
Vejgaardspejderne

Hjertelig tak for en smuk krans fra
menigheden og flotte blomsterhilsener fra mange venner i forbindelse med Ritas bisættelse. Tak
til Bente Højris for opmuntrende
besøg på plejehjemmet og for at
hjælpe os igennem udsyngning og
bisættelse. Der har været mange
følelser i spil, men nu har Rita fred
hjemme hos Gud.
Kærlig hilsen
Villy
Henrik, Frank og Pia

Kære Menighed
Vi vil gerne sige Tusind tak for jeres store og venlige deltagelse ved
vores mor Edith Thorngaards begravelse. Det var en smuk og minderig dag 🌹
Vi vil også gerne sige mange tak
for jeres omsorg og fællesskab som
betød meget for vores mor.
Venlig hilsen
Henrik Thorngaard
Henning og Lissi Krabbe

Hjertelig tak til menigheden for
deltagelse og hilsener ved Ingemans bisættelse.
Med venlig hilsen
Lissy Jensen

Kære Menighed
Mange tak for blomsterhilsen til
min 85-års fødselsdag.
Kærlig hilsen
Ruth Christensen
Så har vi fået nye vinduer i ungdomslokalet/mødelokalet på 1. sal.
Lokalet er derefter blevet renoveret. Der er ryddet ud, malet vægge
og fodlister, nye gardiner er hængt
op, der er syet overtræk til to sofaer
og betræk til de to madrasser, som
er lavet til et hygge-slænge-hjørne

med puder. Alle bordene er slebet
af og lakeret op, og de gamle tunge
stole er erstattet af stole fra menighedslokalet.
Vi håber, at mange vil nyde at
bruge rummet.
Kærlig hilsen Inge
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Kære Menighed
Mange tak for opmærksomheden
ved min 85-års fødselsdag.
Venlig hilsen
Inge Jensen

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

November
Sø. 06. Kl. 10.30 Gudstjeneste,
fælles med Østhimmerland
i Karmel. Christian Sofussen.
Kollekt til Nye trosfællesskaber
Sø. 13. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt - hjælp til Myanmar
Sø 20. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt Uddannelse for alle
Sø. 27. Kl. 10.30 Spejdergudstjeneste
på Øksedal
Ti. 29. Kl. 12.30. Seniortræfs
julefrokost (se omtale)

December
Sø. 04. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Raymond Jensen.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt Hjælp til Myanmar
Sø. 18. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste.
Mads Lindholm.
Kollekt til Menigheder, der vokser
Lø. 24. Kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.
Christian Sofussen.
Kollekt til Det danske Bibelselskab
Sø. 26. Ingen gudstjeneste

Karmelkirkens
Adresser

TILLYKKE

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

Fødselsdage

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

Dåbsdage

Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 29 32 57 64

65 år.
17. 11. Lilly Pedersen

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller
vil gøre opmærksom på personer,
der kunne have glæde af kontakt.
Giv besked til omsorgsgruppen ved
Lissy Jensen eller Bente Højris.
Lissy Jensen: 22 45 46 70
Bente Højris: 41 43 42 44

Januar 2023

Kørselsordning

Sø. 01. Ingen gudstjeneste
Sø. 08. Nytårsgudstjeneste.
John Kristensen, Hans Hjort,
Bruno Jacobsen

Har man behov for kørsel i forbindelse med gudstjenester i vore
nabomenigheder eller andre kirkelige handlinger, kan man kontakte
Lisbeth Jørgensen på tlf. 60 81 61
00 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.

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

85 år
19.11. Tove Christiansen

70 år
30.11. Tove Christiansen
Dorit Jensen
Knud Jørgensen

60 år
09.12. Gudrun Knudsen
50 år
26.11. Joan Lisbeth Behrentzs
Birgitte Freudendal-Pedersen

Dødsfald
Aase Tranholm
Født 1. juni 1936
Døbt 9. december 1951
Død 7. august 2022
Rita Falk Larsen
Født 2. juli 1945
Døbt 1. maj 1966
Død 16. august 2022
Edith Thorngaard
Født 8. september 1930
Døbt 30. september 1945
Død 25. august 2022
Ingemann Jensen
Født 12. juli 1929
Døbt 5. september 1943
Død 28. august 2022
Æret være deres minde.

Fremtidige anledninger
Sø. 12.03. Menighedens årsmøde
Lø. 18.03. BiD leder- og temadage Vest i Vaarst
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