DEN GUD,
DER SKABTE LYSET
Den Gud, der skabte lyset,
han skabte også dig
og lagde lys og varme
i dine øjnes leg.
Hver gang du ser på andre
og slipper lyset ud,
så glæder du din skaber,
så priser du din Gud.
Den Gud, der skabte smilet,
han skabte også dig
og gav dig smil og latter
og lyst til sjov og leg.
Hver gang det bobler i dig
og latteren vil ud,
så glæder du din skaber,
så priser du din Gud.
Den Gud, der skabte tonen,
han skabte også dig
og nynned’ i dit øre
en lyst til toners leg.
Hver gang du fanger klangen
og rigitgt synger ud,

DEN GUD, DER SKABTE

så glæder du din skaber,
så priser du din Gud.

FORHANDLINGSMØDE

Den Gud, der skabte ordet,
han skabte også dig
og lod dig finde glæde
ved ord og tankers leg.
Hver gang du møder andre
og tanken spændes ud,
så glæder du din skaber,
så priser du din Gud.

OZOLINI FAMILIEN

Den Gud, hvis liv er Ånden,
han åndede på dig,
fordi han ville skabe
dig til at elske sig.
Hver gang du er af sandhed
og kærligt spiller ud,
så ligner du den skaber,
så ærer du din Gud.
Holger Lissner
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MENIGHEDENS FORHANDLINGSMØDE
14. MAJ 2018
Regnskabsopgørelsen for februar,
marts og april blev gennemgået og
godkendt. Vi er fortsat 83 medlemmer i menigheden.
Formanden for byggeudvalget udtrykte stor tilfredshed med den nye
platform, som vi har fået i kirkesalen og der var stor tak til det frivillige arbejde, som var præsteret.

Desuden blev der informeret om det
forslag om Baptist.dk, som også var
vedhæftet indkaldelsen til Forhandlingsmødet. Forslaget kommer på
Sommermødet til endelig afstemning.
Opstilling af kandidater til valg til
BiDs landsledelse. På valg er formand: Per Beck (villig til genvalg)
og medlemmer af ledelsen: Vibeke

Dalsgaard (villig til genvalg), Merete Gjerløv (modtager ikke genvalg).
Alle medlemmer udtrykte stor tilslutning og valgte enstemmigt at
indstille Per Beck til genvalg. Desuden ønskede forhandlingsmødet
også at indstille Vibeke Dalsgaard
til genvalg.
Donald Dahl Larsen.

2. halvårsplan for 2018 blev gennemgået af formanden for Gudstjenesteudvalget.
Menighedsrådet indstillede en ændring af strukturen for forhandlingsmøder og menighedsrådsmøder. Omkring menighedsforhandlinger og menighedsrådsmøder, så
holdes der forhandlingsmøder første søndag i marts (årsmøde) og
første søndag i november. Ud over
dagsordenspunkterne er der et
tema på hvert møde (=årsmødemodellen). Der er udvidede menighedsrådsmøder i medio maj og primo december. menighedsrådsmøderne afholdes efter behov, men
som minimum forud for menighedsforhandlingerne i marts og november. Indstillingen blev enstemmigt
besluttet og menighedsrådet går nu
i gang med nødvendige ændringer i
vedtægter og evt. valgregler.
Der blev orienteret om den nye dataforordning og det store arbejde,
der har været med at forberede det
til Karmelkirkens Privatlivspolitik,
databehandlingsfortegnelsen og de
7 samtykkeerklæringer. Arbejdet
består nu i at få alle menighedens
medlemmer og kontaktpersoner til
at underskrive hver sin samtykkeerklæring og foreløbig har ca. 35 medlemmer afleveret samtykke.
Formanden informerede om indholdet i temadag om International Mission, 7. april i Århus, bl.a. er
Baptistkirkens projekter blevet rost
fra Danida.
Der blev orienteret om sommerstævnets afholdelse, der foreligger
et tidligere notat herom – man ønsker en dialog om skift mellem afholdelsesstedet øerne/Jylland. Emnet behandles på Landskonference 1.

KONCERT MED OZOLINI FAMILIEN
i Karmelkirken torsdag d. 16/8 kl. 19.00
For et år siden havde vi den fornøjelse at få besøg af familien Ozolini
fra Letland. Det var virkelig en opløftende begivenhed.
Familien har i mange år efterhånden taget en turné i forskellige lande i Europa. I år finder den sted i
august med koncerter i Tyskland,
Tølløse, Grindsted, Karmelkirken,
Ingstrup, inden de fortsætter til
Norge.
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I år skal vi gense den del af familien, der var med sidste år og måske
endnu flere. Alle familiens medlemmer (undtagen to små børn) er konservatorieuddannet i Letland, og de
mestrer flere instrumenter og sang.
Der er fri entré til koncerten, men
der vil blive indsamlet kollekt til familien, som optræder gratis for os.
Gudrun Knudsen

HILSEN FRA BYGNINGSUDVALGET

Indenfor det sidste år har kirkesalen i Karmel undergået en stor forandring, og den fremstår nu med et
langt mere nutidigt udtryk.
Det startede med udskiftning til
stole med hynder, og først i 2018
blev podiet renoveret og pålagt nyt
tæppe. Derefter blev der opsat vinduesbunde i egetræ, som svarer til
mellemstykkerne mellem stolene
og de tidligere fremstillede lysestager til nadverbord og adventskrans
og til understøttelsen for bibelen på
nadverbordet.

Det, der så manglede, var at fremstille stager til de messing-lysholdere, som vi havde gemt fra bænkene. De er nu også færdige og står
i vinduerne. Der er stager nok til 3
til hvert vindue; men de kan flyttes
rundt og samles på forskellig måde,
alt efter hvad man finder på, som
man kan se af billederne.
Vi håber og tror, at det nye indtryk,
som kirkesalen giver, er til glæde
for menigheden og vores gæster,
når de træder ind i Kirken.

MUSIKGUDSTJENESTE
Den 7. oktober vil vi, Bente Søndergaard, Morten Johansen og Rune
Funch, komme og holde endnu en
musikgudstjeneste sammen med
jer i Karmelkirken.
Denne gang har vi desuden glæden
af at udvide med endnu et medlem
af vores næsten 30 år gamle musikvalghold fra Filstedvejens Skole,
nemlig med Janne Knudsen.
Vi vil med sang, toner og ord tage
udgangspunkt i Jeremias’ profeti
om den nye pagt og prøve at belyse, hvad det betyder for os, at den
er lagt i vores indre og skrevet i
vore hjerter.
Glæd jer til endnu en formiddag
med ord til eftertanke og en skøn
blanding af musik og (fælles)sange fra B. S. Ingemann over Troels
Thorndal til Carole King
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PS. En lille information om rengøring af vindueskarme, lysestager og
mellemstykker på stole:
Egetræsdelene behandlet med biovoks, så rengør dem kun ved afstøvning uden brug af væde.
Hvis de skal aftørres fugtigt, skal
det være med en klud hårdt opvredet i sæbespåne-vand, og de skal
tørres efter med en tør klud.
Sommerhilsen, Inge

SENIORTRÆF

Emnet for eftermiddagen er ”Verden set fra Sindal”

Et nyt program er tilrettelagt for
efteråret 2018 og foråret 2019.
Skulle du have lyst til at se hele
programmet, kan du finde det på
www.seniortraef.dk
I løbet af september måned vil det
trykte program blive lagt frem i
Karmelkirken.

Peter Duetoft er manden med mange titler: historiker, fhv. folketingsmedlem, byrådsmedlem, konsulent
ved bl.a. FN og EU.
Han har boet i Sindal i 23 år, flyttede fra det indre København til
Vendsyssel.
Det gav udfordringer, ikke mindst
for journalisterne på Christiansborg.

Her følger indbydelse og omtale af
de 2 første anledninger, hvor vi håber, at mange har lyst til at deltage.
Tirsdag d. 25. september.
Kl. 14.00.
Vi får besøg af Peter Duetoft. Sindal.

Set fra Sindal mener Peter Duetoft,
at den største trussel mod vort folkestyre er centraliseringen og den
manglende forståelse for fællesskabet.

Peter Duetoft var programsat til
foråret 2018, men måtte aflyse, men
nu kan vi glæde os til besøget.

Tidsånden og egoismen kan ødelægge vort demokrati.
Hvor blev dannelse og pli egentlig
af??

MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 16. september 2018 kl.
14:00 er vi så heldige igen at have
besøg af Lise Robenhagen Hjørne
og Karen Kirstine Nielsen ved en
musikgudstjeneste i Karmelkirken.
Dagens program byder bl. a. på fællessang, norske folketoner med kirkelige tekster, musicalsange og
danske sensommer- og efterårssange.
Karen er uddannet organist fra Vestervig Kirkemusikskole og arbejder
nu som organist vikar og pianist i
Aalborg. I dette efterår fortsætter

Tirsdag d. 30. oktober. Kl. 14.00.

hun desuden sin organistuddannelse på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Lise studerer klassisk sang på Det
Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor hun i dette efterår begynder på sit andet år. Hun har beskæftiget sig meget med det ”lettere” operarepertoire, men har en
forkærlighed for musicalsange, som
hun synger meget uden for konservatoriet.
Gudstjenesteudvalget

Får vi besøg af Per Iversen. Attrup,
Brovst.
Det bliver en spændende og afslappet eftermiddag med sange, anekdoter og oplæsning.
Per Iversen er kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger, instruktør og
skuespiller ved dilletant forestillingen i Skovsgaard.
Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr, 25,00.
Velkommen til disse eftermiddage
Inge Jensen
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TILLYKKE

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

August
Sø. 05. Kl. 19.00. Efter sommerstævnet. I Nørresundby Baptistkirke
Sø. 12. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Bente Højris.
Kollekt til Uddannelse for alle.
To. 16. Kl. 19.00. Koncert med
Ozolinifamilien.
Sø. 19. Ingen gudstjeneste
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken.

September

BRYLLUP

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

Sø.02. Kl. 10.30. Familiegudstjeneste.
Sø. 09. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Poul Erik Jensen.
Kollekt til Dansk Missionsråd.
Sø. 16. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste.
Lise Hjørne og Karen Nielsen
Sø. 23. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Bente Højris.
Kollekt til Uddannelse for alle.
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf.
Sø. 30. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Menigheder, der vokser.

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

Oktober

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

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.

Sø. 07. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste.
Rune Funch m.fl.
Sø. 14. Kl. 10.30. NadvergudsHVER UGE
tjeneste. Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle.
Torsdag
Sø. 21. kl. 10.30. Gudstjeneste,
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
fælles med Nørresundby-Vodskov
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
menighed i Karmelkirken.
Annette Grarup.
Søndag
Kollekt til Menigheder, der vokser.
Engelsk gudstjeneste
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
med Koinonia kl. 17.00
Bente Højris.
Kollekt til Karmelkirken.
Ti. 30. Kl. 14.00. Seniortræf.

November
Sø. 04. Kl. 10.30. Sang- og musikgudstjeneste over en livscyklus,
ud fra ”Kirke Sang Bogen”.
Mads Lindholm.

I DETTE INFO
findes program for august - oktober.
Næste INFO udkommer den
27. oktober, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 13. oktober.
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Viet i Karmelkirken lørdag den 5. maj
Anna Lise Beck og Kasper Hansen
Parret hedder nu Anna Lise Beck
Hansen og Kasper Beck Hansen

FØDSELSDAGE
60 år
10.10. Marianne Tranholm

DÅBSDAGE
75 år
05.09. Ingeman Jensen
70 år
19.09. Erik Christensen

SØLVBRYLLUP
11.09. Pia og René Jensen

TAK
Vi vil gerne sige tusind tak for den
flotte hilsen fra Karmelkirken i forbindelse med vores bryllup.
Vi havde et fantastisk bryllup og er
glade for at flere fra kirken var med
til at gøre denne dag til noget særligt.
Kærlig Hilsen
Anna Lise Beck Hansen & Kasper
Beck Hansen
Ny adresse
Anna (Lise) Beck Hansen
Kasper Beck Hansen
Kærbyvej 1
9330 Dronninglund
Annas tlf.nr. og e-mail uændret

