”Busmanden”

”Det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det,
de har for deres øjne, men Herren
ser på hjertet.”
(1.Sam. 16,7)
Han plejede at have et værre hyr
med at holde styr på sine tasker
samtidig med, at han skulle stemple klippekortet, når han stod på
bussen. ”Busmanden” kaldte vi
ham, da jeg gik i folkeskolens store
klasser. De store, tykke briller så
hele tiden ud, som om de var på vej
til at glide ned, tøjet var umoderne
og lidt for kort. Han var alt det, som
vi drenge var bange for at være,
totalt nørdet.
Vi fandt på historier om, hvem han
var, og hvad for et nørdet liv, han
levede. Han boede sikkert stadig
hjemme hos sin mor og arbejdede
på en brødristerfabrik, ligesom Stig
Helmer i filmen ”Selskabsrejsen”.
Årene gik, og jeg tænkte ikke så
meget mere på Busmanden. Indtil
en dag, hvor min bror kom hjem og
fortalte noget overraskende. Han
havde været til kendo-træning,
en japansk kampsport. I klubben

trænede man forskellige varianter,
så der var også dem, der udøvede
iakido, kunsten at håndtere det
japanske sværd.
Denne aften havde min bror pludselig indset, at den fremtrædende
iaido-udøver, som alle i klubben
snakkede om med stor respekt, i
virkeligheden var – Busmanden.
Jeg har set Busmanden nogle gange også som voksen og tænkt, at
det jo er muligt, at han bor hjemme
hos sin mor, det er muligt, at han
arbejder på en brødristerfabrik.
Men nu ser jeg på ham med andre
øjne. Han var så meget mere end
det, jeg og mine kammerater forstod. I en af de der tasker, som han
bar med sig, lå et japansk sværd,
som han var trænet i at trække og
angribe med i en eneste bevægelse.
Det er nemt at dømme mennesker
ud fra ydre og overfladiske ting.
Men hvert menneske har så meget
mere i sig. Alle er ikke mestre i
japansk sværdkunst, men alle har
noget, der er unikt og særligt.
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Fortsat fra forsiden
Det ved vi, eftersom Gud har skabt
hvert menneske og givet det gaver
og talent. mennesket er skabt i
Guds billede, så i ethvert menneske
findes Gud afspejlet. Hvis jeg tager
mig tid til at opdage, hvilke skatte
der findes gemt i den anden, gør
det livet uendeligt meget rigere.
Så hvis jeg kunne ønske mig en
eneste ting i mødet med andre
mennesker, så ville det være at
kunne se dem med Guds øjne. at
se, ikke kun på det ydre, men at
kunne se med hjertet.

Årsmødesøndag
den 4. marts kl. 11. - 15.15
bliver en ganske særlig dag i Karmelkirken. Vi holder årsmøde og
begynder dagen med gudstjeneste,
hvor Per Beck prædiker. Desuden
kommer familien Hylleberg og deler
dagen med os. De medvirker dels i
gudstjenesten, dels med et indlæg
efter gudstjenesten, hvor de fortæller om deres virke i Afrika.
Familien Hylleberg er Line og Rassmus med deres tre børn Emil,

Anna og Andreas. De har boet 2½
år i Afrika.
Line og Rasmus har været udsendt
af Baptistkirken i Danmark og
arbejdet i flere af de projekter, som
vi er engageret i derude, mens de
tre børn har gået i skole og oplevet,
hvordan livet kan leves i Afrika. Det
bliver rigtig spændende at høre om.
Dagen afsluttes med forhandlinger,
hvor bl. a. regnskabet for 2017 skal
godkendes.

(Fra andagtsbogen
Med evig kærlighed af Johan Reftel)

Gudstjenesten

søndag den 11. marts kl. 10.30
Her taler Dimitrina Oprenova

Familien Hylleberg

Temadag om
International mission
Dimitrina Oprenova – i daglig tale
kaldet Didi
Er født og opvokset i Sofia, Bulgarien. Hun har sammen med sin mand
taget teologisk embedseksamen i
England, og de er nu begge ansat
som præster i baptistkirken i Sofia.
Hun var med i planlægningen af
kvindenetværkets jubilæumsrejse
til Bulgarien i september 2017. I kirken arbejder hun med sociale opgaver, bl.a. en skole for romabørn fra
nabolaget. Hun er et fantastisk og
engageret menneske
Som bestyrelsesmedlem af EBWU
(europæiske baptisters kvinde
union) besøger hun Aalborg i marts
2018. Hun deltager i kvindestævne
i Bethelkirken d. 10/3, og vi har den
glæde, at hun kommer og prædiker
i Karmelkirken søndag d. 11/3 kl.
10.30.

Lørdag 7. april holdes en temadag
om BaptistKirkens Internationale
Mission i Aarhus. Der vil bl.a. være
oplæg af Peter Blum Samuelsen,
Sekretariatsleder i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Julien
Nsengiyumva fra Baptistkirken i
Burundi foruden et oprids af BaptistKirkens missionsarbejde og
eksempler fra en række menighe-

Julien Nsengiyumva

Peter Blum Samuelsen
ders missionsengagement.
Det er gratis at deltage i dagen, og
alle er velkomne. Læs mere i folderen om dagen, der kan findes på
www.baptistkirken.dk.
Den elektroniske tilmelding til
dagen åbner i løbet af et par dage
og kan findes på www.baptistkirken.dk.
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Seniortræf
Tirsdag d. 27. marts. Kl. 14.00.
Besøg af Kurt Ettrup Larsen, Aarhus.
Professor, dr. theol. Menighedsfakultetet, Aarhus.
Der venter os helt sikkert en indholdsrig eftermiddag med emnet.
”Grundtvig og de åndelige vækkelser og kirkelige retninger”
1800-tallet var en tid med åndelig
og kirkelig fornyelse efter oplysningstidens lavpunkt. Grundtvig
vendte tilbage til den klassiske
kristentro, han kendte fra sit hjem,
og blandt lægfolk i Jylland og på
Fyn var der vækkelser. Forholdet
mellem lægfolkets vækkelser og
Grundtvig gennemgik en udvikling. Efter 1810 lagde man vægt
på at have troen fælles. Fra1825
lagde Grundtvig noget afstand til
”pietisterne” og deres forsamlinger
i hjemmene. Endelig betød den
ældre Grundtvigs udvikling i folkelig retning, at lægfolket i vækkel-

”Løven, heksen og
garderobeskabet”

serne valgte side i årene efter 1849.
Nogle fulgte Grundtvig og blev
grundtvigianere. Andre dannede i
stedet frikirker eller sluttede sig til
foreningen Indre Mission.

Tirsdag d. 24. april. kl. 14.00.
Sangeftermiddag.
Vi byder foråret velkommen med
sang og musik.
Til at hjælpe os med det kommer
Bodil Bidstrup og Sinne Weiss
Christensen, Skørping.
Vi synger kendte og nye sange som
beskriver foråret, bl.a. fra Højskolesangbogen, som indeholder en stor
rigdom, og som er dejlig at arbejde
med.
Glæd dig til en hyggelig og afslappet eftermiddag.

Dette er overskriften over gudstjenesten søndag den 22. april kl.
10.30.

Denne søndag vil Hanne Kiel genfortælle C. S. Lewis’ roman med
denne titel – det er en fortælling om
svigt, offervilje og sejr.

Du satte dig selv i de
nederstes sted
Kom og hør korshærspræst Morten
Aagaard i baptistkirken i Vaarst
søndag den 18. marts kl. 10.00.

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

Gudstjenesten søndag
den 29. april kl. 10.30
På denne søndag får vi besøg af
Bodil Højbak Møller, som kommer
og prædiker for os. Bodil kommer
oprindeligt fra Thisted og har boet i
København siden 1996. Bodil havde
godt gang i karrieren og var kommerciel direktør i en grossist virksomhed og menighedsrådsformand
i regen da hun i 2015 blev hårdt
ramt af stress. Den efterfølgende
periode gav anledning til store værdiovervejelser, som resulterede i, at
Bodil sagde direktørjobbet op startede på teologistudiet på Københavns Universitet i 2016. Bodil er
nyt medlem i BiD teologisk forum
og aktiv i regen/Kristuskirken,
København.

Morten Aagaard prædiker ved
gudstjenesten.
Derpå serverer vi sandwiches og
kaffe.
Og Morten Aagaard holder foredrag
om diakoni.
Morten er tidligere generalsekretær for Bibelselskabet. Og tidligere
direktør for Legos sociale fonde. Nu
er han sogne- og korshærspræst i
Aarhus. Kom og mød et varmt og
dynamisk menneske.
Velkommen
Menighedsrådet
i Østhimmerlands Baptistmenighed
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kalenderen
TILLYKKE

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Fødselsdage
Marts
04. Kl. 10.30. Årsmødegudstjeneste.
Per Beck, Line og Rasmus
Hylleberg. Herefter årsmøde.
Kollekt til Uddannelse for alle
11. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Didi Oprenova.
Kollekt til Romabørn
18. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Danske Kirkers Råd
25. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Baptist.dk
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

April
01. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Menigheder, der vokser
07. Kl. 9.30. Temadag
om International mission
Immanuelskirken,
Hedemannsgade 1,
8000 Århus C
08. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Uddannelse for alle
15. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Klaus Abildgaard.
Kollekt til Menigheder, der vokser
22. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Tema ”Løven, heksen og
garderobeskabet”.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken
Ti. 24. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
29. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bodil Højbak Møller.
Kollekt til Uddannelse for alle

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.

90 år
31.03. Erik Christensen
60 år
14.04. Joan Behrentzs

Dåbsdage
75 år
22.04. Robert Beck
40 år
05.03. Mette Lillienskjold
Andersen
Helle Lillienskjold Elimar

Sølvbryllup
10.04. Helle Lillienskjold
og Poul Elimar

DØDSFALD
Elly Thomsen
Født 14. december 1021
Døbt 8. marts 1964
Døde 15. februar 2018

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

HUSK Menighedens
ÅRs- og forhandlingsmøde
Søndag den 4. marts kl. 10.30

Æret være Ellys minde

hver uge

Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
Caféen og spejderne
Søndag
Engelsk gudstjeneste
med Koinonia kl. 17.00

Maj
06. Kl. 19.00. Forårsfest
i Nørresundby.
Fælleskoret medvirker

I DETTE INFO
findes program for marts - april.
Næste INFO udkommer den
28. april, og stof hertil bedes sendt
til louisevarberg@live.dk
senest den 14. april.

Fra ”Åbne døre” – med Golriz Ghosati
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