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Beretning 2021
– Menighedsrådet
2021 blev igen et år, der på mange
måder kom til at være præget af Corona. I årets første del var vi ramt af en
række nedlukninger og aflysninger, og
i årets sidste del blev nye restriktioner
indført, der dog i det store hele ikke
begrænsede vores menigheds aktiviteter – vi har (desværre) pladser nok til
deltagere i gudstjenester m.v.
Forholdet mellem at følge statens
restriktioner og anbefalinger, og at
kirken altid er åben for dem, der her
vil søge Gud, er en del af den offentlige debat. Balancen kan være svær, og
selvom vi i nødvendigt omfang må følge anbefalinger og retningslinjer, må
vi aldrig gå på kompromis med at finde veje, så vi, så godt vi kan, sikrer
mennesker adgang til at søge Gud i
glæde og sorg.

I årets løb har vi budt velkommen til
Aase og Hugo Møller Thomsen, der
tilflyttede fra Nibe menighed. Vi har
måttet tage afsked med Clara Nielsen og Jørn Larsen, der begge døde i
december 2021, og Kirsten Poulsen der
døde 5. januar 2022.
Fokus
Vi kender sikkert alle talemåden, om
glasset er halvt fyldt eller halvt tomt.
Det siger helt enkelt noget om, hvor vi
har vort fokus - på det der bekymrer os
eller det vi kan glædes over.
Tager vi de mørke briller på, ser vi, at
vi i året ikke er blevet flere medlemmer
i menigheden, at vores gennemsnitsalder stiger, at kræfterne naturligt bliver
færre, og at vi i gennemsnit er lidt færre til gudstjeneste, at vores økonomi er

Årsmødegudstjeneste
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Kirkekaffe

god, men ikke kan bære at ansætte en
præst på fuld tid. Men vi kan også sige
Glæd jer
Vi har en dejlig kirke, et godt udenoms
område, og et bygningsudvalg, der
tager vare om vore rammer og sikrer,
at det nødvendige arbejde bliver gjort.
Menigheden vedtog i foråret, at vi foretog forskelligt vedligeholdsarbejde og
udvidede græsområdet bag kirken bl.a.
efter ønske fra spejderne.
Vi kan også glæde os over meget liv
i kirken onsdag og torsdag, hvor en
gruppe dagplejere anvender lokalerne
og udenomsarealerne.
Vi har løbende god information gennem INFO og med årsberetningen, og
ved mere hastende meddelelser udsendes mail og SMS. Vores informationsudvalg arbejder trofast med dette, og
vores udgivelser har en meget højere
kvalitet, end vi kan forvente i en mindre frivillig organisation.
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Gudstjenesteudvalget sikrer, at vi søndag efter søndag kan mødes til gudstjeneste i Karmel, og med et varieret
gudstjenesteprogram, hvor forskellige
former for musikgudstjenester har en
særlig plads. En stor opgave er naturligvis at finde prædikanter og organister til gudstjenesterne. Mange forskellige tjener på prædikestolen i årets
løb. Vi har ”faste aftaler” med Hanne Kiel og Bente Højris. Som organister- og pianister kan vi glæde os over,
at Karin Brogaard, Hans Hjort, Karen
Nielsen og Alice Bak hjælper os året
igennem suppleret med enkelte andre.
Vi kan glæde os over søndag efter søndag at kunne gå glade fra gudstjeneste kaldede til den kommende uges
tjeneste.
Som en ”ældre” menighed vil vi naturligt opleve at helbredet sætter nogle
begrænsninger. Der er kontakt mellem
menighedsmedlemmer og Bente Højris står til rådighed for omsorgsarbej-

det. Omsorgen er en central opgave i
menigheden, som vi alle kan være med
til at styrke, og formidle viden så ingen
glemmes.
Vore arbejdsgrene har selvstændige
beretninger, men også her kan vi glæde os.
Vore spejdere er blevet flere, og mødes
torsdag efter torsdag. Første søndag i
advent indbød spejderne menigheden
til advents- og spejdergudstjeneste på
Øksedal – en dejlig fælles anledning
for menighed og spejdere. Torsdag før
spejdermødet er der åbent i Cafeen, og
arbejdet her koordineres af Laurits – et
godt tilbud også til spejderforældre.
Seniortræf åbnede efter coronanedlukningen efter sommerferien, og med
en vis frygt for, om deltagertallet ville
genskabes på tidligere niveau. Frygten

blev gjort til skamme, og de tre anledninger i efteråret var godt besøgt,
og også af en række deltagere, hvor
seniortræf er kontakten til Karmelkirken.
Karmelkirken deltager i en række samarbejdsrelationer. Vi har jævnlige fællesanledninger med nabomenighederne, Nørresundby-Vodskov og Østhimmerland – det er godt nogle gange at
kunne samles flere i fællesskabet end
vi er til dagligt.
Repræsentanter for Karmelkirken deltager i de forskellige aktiviteter i BaptistKirken, herunder landskonferencesamlingerne. Menigheden betaler sin
andel til basisudgifterne, og menigheden vælger årligt tre af BaptistKirkens projekter, som hver støttes med
kr. 10.000.

Spejdergudstjeneste på Øksedal
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Menighedens økonomi kan der læses
nærmere om i regnskab og beretning.
Med de aktiviteter vi har i menigheden – og væsentligst fordi vi er uden
fast ansat medarbejder – er menighedens økonomi rimelig god. Vi slutter 2021 med et underskud, men dette
skal ses i sammenhæng med investeringerne i bygninger og græsområder,
der er udgiftsført i årets regnskab.
Tak til alle der i årets løb har medvirket til menighedens liv og virksomhed.
Mod 2022 står vi over for et år, vi ikke
kender forløbet af. I januar har vi haft
mulighed for at deltage i evangelisk
alliances bedeuge. Til årsmødet den
6/3 får vi besøg af generalsekretær Torben Andersen, og vi kender også gudstjenesteprogrammet for første del af
det nye år. Der er programmer for vore
arbejdsgrenes aktiviteter, og vi håber
og beder om, at vi ikke igen bliver ramt

Dagpleje i Karmelkirken
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af større begrænsninger på grund af
Corona.
Mennesker er forskellige, nogle er
grundlæggende optimister andre pessimister, men lad os sammen med
apostlen sige til hinanden:
”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter:
Glæd jer! Lad jeres mildhed blive
kendt af alle mennesker. Herren er nær.
Vær ikke bekymrede for noget, men
bring i alle forhold jeres ønsker frem for
Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og
Guds fred, som overgår al forstand, vil
bevare jeres hjerter og tanker i Kristus
Jesus.” Filip. 4, 4-7
På menighedsrådets
vegne
Per Beck.

Beretning fra udvalgene

Forhandlingsmøde

Gudstjenesteudvalget
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.
Første vers af salmen, ”Hold håbet
op”, af Dy Plambeck. Salmen lærte vi
at kende, og sang til alle gudstjenesterne i december måned. Vi forsøgte gennem sang at se håbet. Naturligvis behøver håbet og livsmodet ikke
at komme gennem salmer og vorherre, det kan også ligge i ens egen indstilling til ændrede livsvilkår. Vi kan
dog minde hinanden om, at vi ikke

nødvendigvis er alene om at genfinde
håbet og livsmodet. Vi kan tale håbet
og livsmodet frem hos vore medmennesker. Det opstår i en snak mellem to
mennesker, og igennem det at lytte til
hinanden i et fællesskab.
Året 2021 blev på én måde et meget
anderledes år. Vi måtte p.g.a. Corona
aflyse størstedelen af vore gudstjenester i 1. halvår, og kom først i gang
med gudstjenesterne, da vi kom ind
i maj måned. Vi fik dog gennemført
gudstjenester i fuldt omfang, der hvor
det blev muligt i resterende del af 1.
halvår, og hele 2. halvår af 2021. Størstedelen af gudstjenesterne var de
”almindelige” anledninger, hvor vi
mødes. Vi fik ved siden af disse dog
også gennemført andre anledninger
som: besøg af Bent Hylleberg til guds7

tjeneste og foredrag, musikgudstjeneste med Lillian Kranker og Jonatan
Kagan, musik- og sanggudstjeneste
ved Rune Funch, besøg af sangkoret
”Pankoret” i adventstiden, spejdergudstjeneste 1. søndag i advent på
Øksedal med spejderne, og musikgudstjeneste med fællessang tæt op
mod jul med Mads Lindholm. Ud over
dette arrangerer vi og gennemfører
fælles gudstjenester med to af vore
nabomenigheder. Dels sammen med
Østhimmerlands menighed, og dels
sammen med Nørresundby-Vodskov
menighed. Disse gudstjenester fik vi
gennemført i 2. halvår, og jeg fornemmer, at disse gudstjenester er til glæde hos alle parter. Alt i alt finder jeg,
at vi i gudstjenesteudvalget fik sat
et fint gudstjenesteprogram, for den
del af året vi kunne være sammen. Til
de ”almindelige” gudstjenester har vi
gjort brug af diverse gæsteprædikanter, og stor tak til dem. Ud over vore
gæsteprædikanter, har vi en fin og god
aftale med Hanne Kiel og Bente Højris således, at de vil tage ansvaret for
en god del af gudstjenesterne. Stor tak
for dette. Musikledsagelsen til gudstjenesterne er gennemført til stort set
alle gudstjenester, hvor vi har stor tak
til Karin Anesen, Karen Nielsen, Hans
Hjort, Alice Bak, og Peer Albin. En del
af gudstjenesterne kræver en ”lokal”
mødeindleder, og dette er blevet fordelt, dels i gudstjenesteudvalget, og
dels blandt øvrige i menigheden.
Her i min årsberetning vil jeg meget
gerne rette en stor tak til medlemmerne af gudstjenesteudvalget, Gudrun
Knudsen og Louise Varberg. En stor
tak for en stor og fin indsats i programlægning og gennemførelse af gudstjenester i Karmel. Derudover en særlig
tak til Gudrun Knudsen for mange års
indsats i udvalget. Gudrun Knudsen
har valgt at stoppe i udvalget pr. nytår.
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Lillian og Jonatan

Ved det udvidede menighedsrådsmøde i november blev Lisbeth Jørgensen
nyt medlem af udvalget.
Jvf. min indledning omkring håbet,
må vi som udvalg og som en del af
den menighed, gudstjenesteudvalg vi
arbejder ud fra, hjælpe hinanden med,
at ”holde håbet op”. Som jeg skrev i
starten, kan vi tale håbet og livsmodet
frem hos hinanden. Lad det blive nytårsønsket for 2022.
Bruno Jacobsen.

Informationsudvalget
Også i år har været usædvanligt, hvor
mailen og sms’erne har været meget
brugt.
INFO er i årets løb udkommet med 5
numre, og næsten alle sendes ud som
mail.
Da der i marts blev indført restriktioner med 30 minutters gudstjeneste,
ingen salmesang og 7,5m2 pr. deltager,
ligesom aktiviteter ud over gudstjenesterne var begrænset, måtte vi udsende mails, sms og et ekstra ”nødINFO”
om aflysninger, både af gudstjenester
og Seniortræf.
Det er stadig godt at orientere sig på
hjemmesiden, som bliver løbende
ændret, så snart der f.eks. er aflysninger.
For at vedligeholde hjemmesiden og
udsendelsen af INFO-mail, er det vigtigt at have opdaterede adresser, tele-

fonnumre og e-mailadresser, så send
dem venligst til Peer, så de kan blive
rettet.
Vi har i adresselisten svært ved at finde ud af, om børn/børnebørn er blevet
over 18 år, og derfor ikke skal med i
årsberetningen. Derfor beder vi om at
sende os besked, når de bliver 18 år,
det kan vi ikke se i vores arkiver.
Det er Peer, der holder styr på adresser,
fødselsdage og dåbsdage. Husk derfor
at sende adresseændringer og mailændringer til ham.
Udvalget har ikke ændret sammensætning, og består af Peer Albin Kristiansen (Adresser m.m.), Louise Varberg
(redaktion) og Henning Aardestrup
(layout, tryk og hjemmeside).
Henning Aardestrup
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Vi er stadig glade for vores rengøringshjælp, og Julie var med til hovedrengøring af køkkenet i februar, hvor der blev
sorteret op og ryddet ud i mangt og
meget. Hun fortsætter almindelig rengøring i de ulige uger. Efterfølgende er
der indkøbt nye kaffemaskiner til køkkenet. Vores hække vil blive klippet i år
af det samme firma som sidste år, det
er fint.
Der blev etableret større græsarealbag kirken, så spejderne har plads til at
tumle rundt, brændepladsen blev renoveret, dræn og afløb blev lagt, så vi
skulle undgå vand i kælderen og handikap parkeringspladserne blev belagt
med fliser. Mange efterfølgende dage
og en arbejdsdag blev brugt til færdiggørelse af området og anden vedligeholdelse.
Foreløbig lykkes det, vi er stadig i gang
med vores opgaver, og vi blev alle tre

Hovedrengøring med Julie

Bygningsudvalget
Året startede som det forgangne sluttede med restriktioner grundet covid
19 i forskellige variationer med omflytning af stole og borde, sprit på hylderne og opsætning af holdere til permanent brug af papirkåndklæder; men det
blev også et år med andre store, nye
tiltag i Karmel for bygningsudvalget.
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Seniortræf
Året 2021 blev også et specielt år,
hvor Coronasituationen prægede vore
muligheder for at kunne afholde de
planlagte arrangementer, som vi havde
glædet os til at kunne afholde.
Alle forårets anledninger blev aflyst.

genvalgt i efteråret; men... der der er
grænser for, hvor længe det holder.

Glæden var stor, da det lykkedes at
holde efterårets program.
Vi begyndte med et besøg af naturvejleder Esben Buch, Aalborg kommune,
med emnet:
”Aalborgs grønne guld” En eftermiddag, som var godt besøgt.
I oktober havde vi besøg af Birthe
Roesdahl, Skørping, som fortalte om at
være leder
af institutionen ”Hjertebo”, Hvam, en
eftermiddag, hvor det greb os alle at
lytte til det engagement, der ligger bag
dette arbejde.
Julefrokosten blev igen i år en anledning, hvor vi samlede mange mennesker til en eftermiddag med et godt

I eftersommeren startede tre dagplejemødre legestue hver onsdag og torsdag, det er dejligt, at de skaber ekstra
liv i løbet af ugen.
Vi glæder os stadig, til vi ses, om
det så er med eller uden håndsprit,
afstand, albuehilsen og andet, bare det
er med et dejligt smil!
På bygningsudvalgets
vegne,
Inge Valbak Aardestrup
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Seniortræf julefrokost

samvær, julehygge og god mad og lyttede til Hanne Kiel med indlægget
”Det blev jul alligevel”.
Nu er vi meget spændte på året 2022,
om vi kan holde sammen på vores
arbejde i seniortræf. Vi vil stadig gerne
være en del af menighedens arbejde.
Et vers af Jens Rosendal greb mig, da
vi den første søndag i året sang det
i Karmelkirken:
Lad alt det gamle gå i grav,
Hvad året tog, hvad året gav.
Se, hvad du har tilbage;
Hans nye dag, beredt til dig,
Hans tilsagn
på den skjulte vej,
Igennem nyårsdage.
På seniorgruppens vegne
Inge Jensen
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Økonomi.
Regnskabet gav i år 2021 et underskud, som næsten passer med det forventede regnskab, i det budgetterede havde vi ikke medtaget vores store
projekt på ca. 140.000.
Menigheden været uden ansat præst
hele året og vi har håndteret søndagsgudstjenesterne og omsorgstjeneste
mv. via gæsteprædikanter og især
Bente Højris og Hanne Kiel.
Desuden har vi haft omkostninger
med gæsteprædikanter og eksterne
organister til at spille til gudstjenesterne, vi takker meget for tjenesterne og
især også tak til vores frivillige, interne
organister.
Desuden har vi haft en stribe, inspirerende temamøder med forskellige kor,
prædikanter og musikanter, som har
givet os mange dejlige oplevelser.
Vi har en deltidsbeskæftiget rengøringsassistent til at klare rengørings-

opgaven i stedet for de frivillige kræfter – ligesom vi også betaler for klipning og beskæring.
Vi har tre dagplejemødre og – børn,
som lejer sig ind i Karmelkirken hver
onsdag og torsdag – det er dejligt med
nogle glade små børn.
Grundet Coronavirussen har vi desværre måttet aflyse mange af vore
anledninger i 2021, vi har håb og forventning om at det bliver godt igen og
vi vil opnå normale aktivitetsniveau
og fællesskaber i løbet af 2022. Situationen har bl.a. betydet, at vi ikke har
opnået at indsamle vores mål til de tre
BiD-projekter, som vi støtter – men vi
har alligevel ydet vores mål på 10.000
kr. til hvert projekt.

Vi har gennemført og betalt et stort
projekt til ca. 140.000 kr., som har udvidet græsarealet til spejderne, lagt fliser
på dele af parkeringspladsen og repareret afløbet bag kirken.
Endvidere har vi indkøbt nye håndklædedispensere, nye kaffemaskiner og
redskabsrummet bag kirken er blevet
renoveret.
Afkastet i SparNord, Stjerne-Invest
gav os et positivt afkast i 2021.
Vi er meget taknemmelige for den fortsatte, store offervilje blandt vore medlemmer til, at vi sammen kan hjælpe
med at holde niveauet nogenlunde på
kuvertbidragene og derved klare vores
udgifter og forpligtelser og det på

13

trods af de mange gudstjenester, som
vi har været nødt til at måtte aflyse.
Når vi løfter i flok og viser en fælles
offervilje, betyder det ikke så meget for
det enkelte medlem økonomisk. Når
vi sammen fokuserer vores ressourcer
og energi på de mange aktiviteter, fællesskabet og missionen, der udgår fra
Karmelkirkens Baptistmenighed, vil vi
fortsat være en menighed,
som vi alle har kærlighed
til og holder meget af.
Donald Dahl Larsen

Cafeen
Vi har i årets løb, i den udstrækning
Coronaen tillod det, haft åbent i cafeen torsdag aften før spejdermøderne.
Flere af spejderforældrene har deltaget i madlavningen, og der er blevet
et mindre overskud, der vil gå til hjælp
til sommerens lejre. De sidste 2 aftener faldt deltagerantallet meget, også
begrundet i den kære Corona. I 2022
har spejderne opfordret til først at åbne
igen til marts. Altså første aften den 3.
marts, hvor vi forhåbentlig igen får et dejligt madfællesskab.
Laurits Ø Larsen

Spejderne
2021 har igen været et år præget af
Corona, men trods alt har det også
været et fantastisk spejderår med gode
oplevelser, hvor vi har fundet løsninger på de udfordringer, som den globale pandemi har givet os.
Vi startede året med to måneders
14

online-møder, hvor vi blandt andet
afholdt vores årlige Banko, samt nogle møder sammen med vores venner
fra Århus.
Der blev heldigvis mulighed for, at
komme rigtigt til spejder i marts,
hvor vi kunne samles udenfor og med
afstand. Men vi var trods alt sammen.
I april var hele kredsen samlet til et løb
i Hammer Bakker. Det var en hyggelig
dag, hvor familiespejd og tropspejdere
fik lov til at hygge sig i Minni Zoo og
spøgelseshus, mens gruppespejderne
hyggede sig mens de øvede i at finde
vej gennem skoven. Vi sluttede dagen
med fælles mad over bål på shelterpladsen.
Sommerafslutningen blev, som så
meget andet i år, holdt uden forældre.
Vi tog på Aalborg minigolfbane og
havde en dejlig aften der.
I sommerferien var vi heldige, at dat
var muligt at kunne samles på Øksedal, sammen med spejdere fra hele lan-

det. Nogle af spejderne var med på stor
lejr for første gang, så de var spændte.
Fantastisk at mærke at vi er en del af
et stort fællesskab. Vi havde en dejlig
uge og tog alle trætte og glade hjem,
med mange gode oplevelser i rygsækken.
Efter sommerferien fik vi lov til at sige
velkommen til 5 nye spejdere, og desværre også farvel til andre. Det er dejligt at der kommer nye til, som har lyst
til at være en del af vores fællesskab.
Hele efteråret har vi nydt at græsplænen bag ved kirken er blevet udvidet.
Vi har været ude til alle spejdermøderne og med 20 spejdere og 5-10 fører, så
er det dejligt at have fået mere plads at
lege på.
I efterårsferien holdt korpset JOTI på
Gistrup skole for første gang. Staben
bestod af en håndfuld fører fra Vejgaardspejderne. Vi havde en dejlig week-

end hvor alle vores Gruppespejdere
deltog. Der udover var der også to deltagere med fra Østervrå. Vi ønsker at
gentage JOTI arrangementet i efteråret 2022.
Vejgaardspejderne sluttede året af med
en dejlig juleweekend på Øksedal. Her
ledte vi efter julemandens gode humør,
så han og vi kunne komme i julestemning. Det lykkedes at finde juleglæde
og vi sluttede weekenden af med en
dejlig søndag, hvor vi fik besøg af spejdernes forældre og nogle fra menigheden til gudstjeneste, frokost og dekorationsværksted.
Tak for et dejligt år med udfordringer
men bestemt også glæde og mange gode oplevelser.
Connie Thing Andersen

Julemanden på besøg på Øksedal
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Menighedens regnskab
1. januar 2021 til 31. december 2021
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021.
Note 1

Menighedsbidrag m.v.
314.734,08
Indsamlet til BiD-projekter og særlige indsamlinger
21.423,48
336.157,56
Note 2 Andre driftsindtægter
70.787,00
Indtægter i alt		
406.944,56
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift		
-414.429,69
Afregnet indsamlinger til projekter		
-35.000,00
Resultat før personaleudgifter		
-42.485,13
Note 4 Personaleomkostninger		
-13.117,50
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
0,00
Resultat før finansielle poster		
-55.602,63
Note 5 Finansielle indtægter		
12.903,00
Note 6 Finansielle udgifter		
-4.224,42
			-46.924,05
Overdskudsdisponering
Note 7 Overført til reserveret til byggesag		
0,00
Årets resultat		
-46.924,05
Note 5 Finansielle indtægter		
0,00
Note 6 Finansielle udgifter
Årets resultat		
-46.924,05
Bemærkning til: Note 1 Menighedsbidrag:
I det indsamlede menighedsbidrag indgår at Menigheden har modtaget bidrag
fra 4 medlemmer, som hver især samlet har givet bidrag på over 20.000 kr.
Balance pr. 31. december 2021
Anlægsaktiver:
Grunde og bygninger
Karmelkirken er bygget i 1930
- anslået værdi er nedskrevet til 0,00 kr. ved udgangen af 2017
0,00
Anslået grundværdi
1.555.000,00
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
586.600,00
Værdipapirer og kapitalandele		
0,00
Anlægsaktiver i alt		 2.141.600,00
Omsætningsaktiver:
Andre tilbodehavender		
0,00
Periodeafgrænsningsposter		0,00
Værdipapirer og kapitalandele:
Aktier i SparNord - kursværdi 31.12.2021
28.578,00
Investeret beholdning (startinvest) i Stjerneinvest SparNord
- med saldo pr. 31. december 2020 i Stjerneinvest
596.566,26
625.144,26
Likvide beholdninger		
418.806,84
Omsætningsaktiver i alt		 1.043.951,10
Aktiver i alt		 3.185.551,10
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Passiver
Egenkapital
Materielle aktiver		
Reserveret egenkapital		
Reservationer Byggekonto		
10.960,24
Reservationer Reservekonto		
27.399,53
Reservationer Dispositionskonto
418.411,44
- overført driftsresultat 2020
-46.924,05
371.487,39
Reservationer Karmelkirkens Børn og ungekonto 13.112,21
- overført driftsresultat 2019
1.033,00
14.145,21
Reservationer Missionskonto		
447.182,09
Reservationer Arvekonto:		
Overført fra tidligere år		
Overført, årets resultat		
Overført til næste år		
8 Reserveret egenkapital		
Egenkapital i alt		
Langrfristede gældsforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter		
Langfristede gældsforpligtelser i alt		
Kortfristede gældeforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gæld i alt			
Passiver i alt.		

2.141.600,00
28.578,00

871.174,46
144.198,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3.185.551,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.185.551,10

Noter
Note 1 - Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag og donationer
314.734,08
Indsamlet til Reservekonto
329,95
Overført til Status - Reservekonto
-329,95
Indsamlet til Byggekonto
0,00
Indsamlet til - BiD IM Uddannelse for alle-Alfabetisering
6.691,83
Indsamlet til - BiD IM Menigheder, der vokser
5.743,35
Indsamlet til BiD: IM Interne fordrevne Myanmar
7.093,30
Indsamlet til BiD Rwanda
1.000,00
Særlige indsamlinger
895,00
Indsamlet i alt		
Afregnet til Dansk Missions Råd
-1.000,00
Afregnet til Danske Kirkers Råd
-1.000,00
Afregnet Himmelske Dage
-1.000,00
Afregnet til Rwandaindsamling
-1.000,00
Afregnet til Bibelselskabet
-1.000,00
Afregnet til BiD-projekter
-30.000,00
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. i alt		
I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses,
at Menigheden ikke har modtaget beløb fra virksomheder eller organisationer.

314.734,08

21.423,48
336.157,56

-35.000,00
301.157,56
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Note 2 - Andre driftsindtægter
Indtægter ved diverse aktiviteter - Café m.v.
3.375,54
Udgifter ved diverse aktiviteter - café m.v.
-2.342,54
Overført til Karmelkirkens børn og Unge
-1.033,00
0,00
Lejeindtægt i kirken/Vejgaardspejderne
61.160,00
Øvrig lejeindtægt Karmelkirken
8.500,00
Serveringsindtægt
1.127,00
70.787,00
Note 2 - Andre driftsindtægter i alt		
70.787,00
Note 3 - Omkostninger, menighedsdrift
Menighedens drift
Bidrag til Baptistkirken		
-23.619,31
Prædikanternes hjælpefond
-4.680,00
Erhvervsforsikring
-8.372,48
-13.052,48
Aktivitetstilskud Vejgaardspejderne
-6.000,00
Materialetilskud Vejgaardspejderne
-6.000,00
Ekstra aktivitetstilskud Vejgaardspejderne
-4.860,00
-16.860,00
Annonceudgifter
-2.943,13
Trykning af årsberetninger
-1.743,75
Kurser, års- og prædikantmøder
-1.819,80
Gaver ifm. Mærkedage mv.
-5.889,00
Revisorhonorar
-1.100,00
Tryksager, porto,tlf., kopiering, undervisn.matr.:
-37.807,45
Momskompensation af driftsudgifter 2019
12.586,00
-38.717,13
Gudstjenester
Honorar og kørsel - Gæsteprædikanter og organister
-39.663,55
Honorar og kørsel gæsteprædikant og omsorgskonsulent		
-32.229,46
Temamøder
-11.676,79
- indsamlet temamøder
0,00
0,00
-11.676,79
Mission i alt		
-175.818,72
Ejendommens drift
Varme, kloak og vand
-42.132,46
Forsikringer
-11.450,95
Fester kirkepynt m.v.
-4.701,61
Stemning klaver og flygel
0,00
Tyverialarm, Verisure
-6.634,56
Hækklipning mv.
-4.662,50
Faste serviceabonnementer
-8.693,39
Vedligeholdelse
-20.741,75
Etablering ny græsplæne, fliselægning, repr. Vandafledning mv. -139.593,75
Ejendommens drift i alt		
-238.610,97
Note 3 - Omkostninger, menighedens drift i alt		
-414.429,69
Note 4 - Personaleomkostninger
Gager og lønninger/gæstehonorarer		
-13.117,50
Arbejdsgiverafgifter		0,00
Pension			
0,00
Afregnet frosne feriemidler		
0,00
Socialeomkostninger		0,00
Personaleomkostninger i alt		
-13.117,50
Note 5 - Finansielle indtægter
Renter af bankindestående
0,00
Renter af værdipapirer
SparNord Stjerneinvest-afkast
12.903,00
Finansielle indtægter i alt
12.903,00
12.903,00
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Note 6 - Finansielle udgifter		
Renteudgifter til Banken		
Finansielle udgifter i alt		
Note 7 - Reserveret til byggesag
Indbetalt i året		
Reserveret af overskud
Reserveret til byggesag
Note 8 - Reserveret egenkapital
overført til Byggekonto		
Overført til Reservekonto		
Reserveret til socialt arbejde		
Reserveret til missionsprojekt		
Reserveret egnskapital i alt		
Note 9 - Pantsætninger
Der er ikke tinglyst pant i Menighedens ejendom.		
Note 10
Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser,
fremgår af regnskabet.

0,00
-4.224,42
-4.224,42
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Aalborg, den 31. januar 2022
Donald Dahl Larsen, Kasserer Karmelkirkens Baptistmenighed.

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato den 7. februar 2022 behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Karmelkirkens Baptistmenighed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
Karmelkirkens Baptistmenigheds aktiver og passiver, finiansielle stilling
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Årsregnskabet for 2021 blev godkendt på Menighedens årsmøde den 6. marts 2022.
Forhandlingsleder Louise Varberg
Menighedsrådsformand Per Beck
Menighedsrådsmedlem Lisbeth Jørgensen
Menighedsrådsmedlem Laurits Ø. Larsen
Menighedsrådsmedlem Donald Dahl Larsen.

Revisors erklæring om review af årsregnskabet
Undertegnede Revisor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Karmelkirkens Baptistmenighed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.
Regnskabet er revideret og godkendt og beholdningerne er afstemt pr. 7. Februar 2022
Vagn Ladegaard Andersen		
/
Birgitte Freudendal-Pedersen
Uafhængig revisor				Revisor

19

Organisationernes
regnskaber
Regnskab, Seniortræf, 2021
Indtægter
Bankbeholdning 1/1 2021. 		
15.056,70
Kassebeholdning 1/1 2021. 		
115,16
Indkommet v/ arrangementer 		
9.357,00
Øreafrunding		0,04
			24.528,90
Udgifter
Kolonnebog / lodder
		
Bankgebyr
		
Gaver til foredragsholder
		
Servering m.m.
		
Julefrokost m.m.
		
Bankbeholdning 31/12 2021 		
Kassebeholdning 31/12 2021
		
		
Aalborg d. 18 januar.2022

Inge Jensen

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 7. februar 2022.
Aalborg, den 7. februar 2022
Jonna Jacobsen

Seniortræf
20

Leif B. Estrup

286,25
600,00
490,00
535,50
7.795,45
13.956,70
865,00
24.528,86

24.528,90

Regnskab Vejgårdspejderne 2021

Resultatopgørelse

Indtægter
Medlemskontingent		22.850
Lokaletilskud		43.114
Aktivitets-/medlemstilskud		7.904
Andre offentlige tilskud		
15.650
Arrangementer og aktiviteter		
10.758
Gaver/støtteforening		18.285
Diverse indtægter		
984
Indtægter i alt			

119.545

Udgifter
Korpskontingent		-12.250
Divisionskontingent		-980
Ture/lejre		-24.228
Arrangementer og aktiviteter		
-8.700
Kurser		-75
Administration		-1.380
Materiel		-3.309
Lokaleleje		-42.000
Rente-udgifter		-1.326
Opvarmning, el, vand, affald, etc.		
-19.160
Diverse udgifter		
-2.735
Udgifter i alt			
-116.143
Resultat			3.402
Balance
AKTIVER
Nordjyske Bank			
139.627
Kortbetalinger			1.130
Debitorsamlekonto			1.125
Aktiver i alt			
141.883
PASSIVER
Kreditorsamlekonto		141.883
Passiver i alt		
141.883
Balance			0
Aalborg, den 31. december 2021

Steffen Borup Vestergaard - kasserer

Regnskabet er revideret og godkendt
Beholdningerne er afstemt pr. 7. februar 2022
Aalborg, den 7. februar 2022
Jonna Jacobsen

Leif B. Estrup
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