Ikke en herre
som andre!
Kristendom har mange specielle
kendetegn: syndefald, korsfæstelse,
opstandelse og treenigheden, for
nu at nævne et par stykker. Men
det, der er mest specielt, ja vidunderligt og fantastisk, er, at Gud
kommer os i møde. Det er det helt
centrale budskab i kristendommen:
at Gud kommer os i møde i Jesus
Kristus.
Oftest forsøger vi i vores private
liv at nærme os det, vi gerne vil, og
i kirken forsøger vi ofte at nærme

os Gud, men det ændrer ikke ved,
at han først kom os i møde. Johannesevangeliet fortæller os om, at
Guds kærlighed til dig og mig var
så stor, at Han sendte sin eneste
Søn (Jesus), for ”at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv”. (Johs. 3: 16f). I julen
er det oftest den mere konkrete
fortælling om Jesu fødsel, der er i
centrum, sådan som vi læser den
i Lukasevangeliet (kap. 2:1) Det er
den, vi gerne hører juleaften, hvor
vi fejrer, at Gud i Jesus blev født
som et lille, undseeligt spædbarn
med fattige, ugifte forældre, i en
stald.
På en måde er det billede ingenting, og på den anden måde er det
alt! Gud kunne have valgt mange
andre måder at komme til os på.
Det mest forventede var, at Gud
kom i ” al sin magt og vælde”, altså
meget mere kongeagtigt, ja himmelsk. Men han valgte at komme
til verden som et lille, forsvarsløst
barn. Når Gud kommer til verden
der, hvor den er fattig, grim og hjælpeløs, så kan han også komme til
os – også når vi ikke kan få livet til
at blive så perfekt, som alle juleglansbillederne fremstiller, og som
vi gerne vil det.
Jesus er en gave til os alle sammen – ganske ufortjent, og uden for
´ønskelisten’! For han er en Gud,
der kommer os i møde – også i det
21. århundrede!
Det var ikke en herre som andre,
han fik ikke i herberget rum,
måtte husvild imellem os vandre,
til sin offerbænk førtes han stum,
i den fremmedes grav
blev han fange.
I hans hus er der plads til de mange,
han er Gud, han er menneskets lys.

Sven Havsteen-Mikkelsen, julenat.
Fra DR morgenandagten.
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Bygningsudvalget

Vers 4 af salmen ”Det var ikke
en nat som de andre” (DDS 98) af
Johannes Johansen.

seniortræf

Juleaften fejrer vi det ved at mindes hans fødsel, men dagligt kan vi
glæde os over det.
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Indsamlinger i Karmelkirken
I Karmelkirken samler vi penge
ind til mennesker i nød, og der er
4 formål, der er værd at betænke,
både her i juletiden, men så sandelig også, når januar og hverdagen
banker på!
Det første er selve Karmelkirken.
Det koster at være menighed, både
med menneskelige ressourcer, men
også med penge. Og som i ethvert
fællesskab er der brug for, at alle
bidrager!
Ellers samler vi penge ind til
Burundi og Rwanda, de 2 centralafrikanske lande, hvor vi gennem
Baptistkirken i Danmark (BiD) har
været i mission i mere end 80 år.
Her støtter vi 2 projekter, hvor vi
årligt har lovet at indsamle kr.
10.000,-, nemlig til

Udsatte børn i Afrika (tidligere Forældreløse børn i Afrika) der egentlig startede som en indsamling til
børn, der havde mistet deres forældre i borgerkrigene. Siden har det
udviklet sig til nu primært at støtte
børn, der har mistet en eller begge
forældre pga. AIDS. Og mens der
er mange børn, der har behov for
den støtte, så kommer vi langt for
få penge. Således kan du for kr.
100,- sikre et barn skolegang i en
måned. I projektet sikres børn en
2-årig periode i en plejefamilie, hvor
der udvikles indkomstskabende

aktiviteter, der kan sikre, at plejefamilien har råd til barnet (med
kost og logi), og til at sende barnet
i skole – også efter de 2 år. Vores
andet BiD-projekt er Præsteskolen
i Rubura, Burundi, der er med til at
uddanne præster og evangelister
til menighederne i Rwanda og –
primært – Burundi. For de fattige
menigheder i Afrika er vores hjælp

Ofre efter et selvmordsangreb på en
kristen kirke i Pakistan – et af stederne hvor Bibelselskabet hjælper.

den eneste vej til at få uddannet
præster, der ikke blot fungerer som
menighedens åndelige vejleder,
men også som en naturlig samtalepartner i samfundet.
Endelig samler vi som altid ind
til Bibelselskabet, når vi mødes
juleaften. Bibelselskabet kan i år i
Danmark fejre 200 år, bl.a. med en
række nye udgivelser af Bibelen.
I skrivende stund vides det ikke,
hvad Bibelselskabet specielt bruger
indsamlingen til, men lige nu går
mange af de indsamlede midler til
projekter, der formidler bibler og
nødhjælp, så som til
- Syriens mange flygtninge
- Ebola-ramte samfund i Vestafrika
- Ukraine, hvor situationen stadigvæk er anspændt mellem prorussere og ukrainere
- Forfulgte kristne, som bliver
chikaneret, forfulgt, fængslet og
slået ihjel pga. deres tro.
Se mere om den aktuelle indsamling og arbejdet generelt på www.

bibelselskabet.dk
Endelig kan vi glæde os over, at der
i forbindelse med. BiDs 175 års jubilæumsindsamling her i kirken blev
indsamlet mere end kr. 3500,- som
går dels til Udsatte børn i Afrika,
og dels til katastrofe- forebyggelse
i Chin-staten i Myanmar (Burma).
På landsplan var målet at indsamle
kr. 175.000,- men det mål blev nået
tidligere på året, så nu er håbet, at
vi i alt når kr. 250.000,TAK FOR ENHVER GAVE!
På menighedsrådets vegne
Jacob Broholm Møller
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Gudstjenester i december og januar

Søndag den 30. november

er det 1.søndag i advent, og den
dag er det spejderne, der står for
gudstjenesten. Velkommen til en
spejdergudstjeneste, hvor vi indsamler en gave til Udsatte børn i
Afrika (tidligere Forældreløse børn
i Afrika).

Søndag den 7. december

er det sangen, der er ’i højsædet’,
når vi ”synger julen ind”. Det er de
mindre kendte julesange og -salmer, vi vil synge, og undervejs vil
vi også indsamle en gave til Præsteskolen i Rubura, Burundi.

Søndag den 14. december

er der julefest for store og små.
Efter en kort gudstjeneste vil der

være fest omkring træet. Og så må
vi se, om julemanden kommer forbi?
Serveringen koster kr. 25,- for voksne, mens det er gratis for børn!

Juleaften

begynder med gudstjenesten kl.
16.00, og som altid vil vi der indsamle en gave til Bibelselskabet,
som i år fejrer 200 års jubilæum. Så giv en god gave til Bibelselskabet for at fejre Frelserens fødsel.

Søndag den 28. december

holder Per Beck gudstjeneste for os,
og på årets sidste søndag skal vi
indsamle en gave til Præsteskolen i
Rubura, Burundi.

Året begynder med en familiegudstjeneste:

Søndag den 4. januar,

som Bruno Jacobsen vil afholde for
os, og sammen skal vi indsamle en
gave til Udsatte børn i Afrika.

Søndag den 11. januar

fejrer vi nadvergudstjeneste, og
sammen vil vi derfor indsamle en
gave til Præsteskolen i Rubura,
Burundi. Her er det Jacob Broholm
Møller, der gør tjeneste.

Søndag den 18. januar

er der Gudstjeneste kl. 10:30, og
igen er det Jacob Broholm Møller,
der gør tjeneste.

Søndag den 25. januar

er der Temagudstjeneste kl. 10.00.
Vi samles i krypten og får et stykke morgenbrød og kaffe sammen,
inden vi – også i et uformelt fællesskab – fejrer Gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
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Hilsen fra bygningsudvalget

Seniortræf
Tirsdag d. 27. januar kl. 14.00 indbyder Seniortræf til årets første
anledning, med besøg af Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen,
Aalborg Universitetshospital
Med emnet: ”Hvorfor bliver mange
uvenner med Vorherre, når de kommer på herrens mark”

Efterårets arbejdsdag bød mest på
indendørs opgaver. Der blev pudset
messingstager, og alle de afskallede pletter på døre, paneler og
gerigter i stueetagen blev pletmalet. Vi fik vasket vinduerne af og
malet væggene i menighedslokalet
i krypten. Udendørs blev der fjernet
ukrudt, så det pyntede en del. Desværre kommer det jo hurtigt igen,
så nu skal der helst tages en tørn
igen, inden vinteren helt tager fat.
Tidligere er vinduerne i ungdomslokalet malet udvendigt, de trængte
også hårdt.
Ved orgelet er trinet fjernet, for at
lette adgang for organisten, gulvet afslebet og lakeret. Paneler til
orgelpladsen blev malet, og de er
efterfølgende sat op og færdigmalet. Ledninger og kabler er lagt i
kabelbakke rundt om podiet.

Forpligtelseserklæring
Jeg har en lille bøn til jer, som har
en forpligtelseserklæring. Inden så
længe kommer tiden, hvor der skal
laves indberetning til skattevæsenet. I den forbindelse skal jeg bruge
kopier af jeres årsopgørelse. For jer
som skal betale efter årsindtægt for
2013, vil jeg meget gerne, om I kan
aflevere en kopi til mig i løbet af
december ved en af gudstjenesterne. Og de af jer, der betaler efter
indeværende års indtægt, bedes
aflevere/sende/maile en kopi til
mig, således at det er mig i hænde
senest den 10. januar.
Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær

Våbenhuset er blevet malet, og de
ny-tapetserede vægge i opgangen
er blevet malet, så der nu er helt
færdigt, lyst og fint i vores i dagligdagen mest benyttede indgang. Vi
håber, at I nyder det.
Tak for hjælpen til alle, der gav en
hånd.
Inge Aardestrup

Menigheden har
den 22. september
afholdt
forhandllingsmøde
Ud over de normale dagsordenpunkter om økonomi og medlemsinformationer, blev der gennemført
forslagsvalg med opstilling af kandidater til Menighedsrådet.
Der blev informeret fra BiD´s sommerstævne og Menighedens aktiviteter omkring BiD´s 175 års-jubilæumsindsamling.
Julens program er nu fastlagt og
gudstjenesteudvalget vurderer,
hvordan familiegudstjenesternes
indhold skal være i fremtiden.
Seniortræf er i fuld gang og der er
annonceret i Vejgaard Avis – husk
at få programmet i Kirken.
Donald Dahl Larsen
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Ruth Østergaard Poulsen har været
sygehuspræst i mere end 14 år, hun
fortæller om sit foredrag, at hun
ofte taler med mennesker i krise.
Også om troen. Der sker nemlig ofte
noget med vores tro, når ulykken
rammer.
Man siger, at tro flytter bjerge men måske er det mere rigtigt at
sige, at de bjerge, vi møder i vort liv,
de flytter ved troen.
Foredraget er tænkt som oplæg til
samtale senere på eftermiddagen.
Velkommen til denne anledning.
Der serveres kaffe /te og kage.
Pris Kr. 20,00
Inge Jensen

Offerkuverter
På grund af sen levering fra trykkeriet, har der ikke været offerkuverter i sidste udsendelse.
Hvis du har brug for dem, bedes du
kontakte Jonna. De vil ellers blive
vedlagt udsendelse i marts.

kalenderen

TILLYKKE
GULDBRYLLUP

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

November
30.11. kl. 10.30 Spejdergudstjeneste
Kollekt: Udsatte børn i Afrika

December
07.12. kl. 10.30 ”Vi synger julen ind”.
Jacob Broholm Møller
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
14.12. kl. 10.30 Julefest.
Gudstjenesteudvalget.
Kollekt: Udsatte børn i Afrika
21.12. Ingen gudstjeneste
24.12. kl. 16.00 Juleaftens
gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Bibelselskabet.
28.12. kl. 10.30 Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.

Januar
04.01 kl. 10.30 Gudstjeneste.
Bruno Jacobsen
Kollekt: Udsatte børn i Afrika
11.01 kl. 10.30 Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
18.01 kl. 10:30 Gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
25.01 kl. 10.00 Temagudstjeneste
”Hvad er et menneske?”
Gudstjenesteudvalget.
27.01 kl. 14.00 Seniortræf
01.02 kl. 10.30 Musikgudstjeneste.
Familiekoret fra Østhimmerland
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.

Præstens kalender:
JBM er bortrejst til kursus
d. 3.-7. januar, samt d. 18.-20. januar.

2015
23.01. Vivi og Anders Vestergaard

Karmelkirkens
Adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25
Præst
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21
9000 Aalborg
Tlf. 32 55 20 46
Mobil 22 86 24 28
Ved behov for samtale, omsorg eller
besøg, kan man kontakte menighedens præst. Bemærk dog,
at fredage og lørdage er fridage
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

CAFÉ og spejderne
Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”,
eller kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08

Dåbsdage
40 år
01.12. Kim Varberg
50 år
03.01. Bruno Jacobsen
Per Jørgensen
Donald Dahl Larsen
Kirsten Larsen
Henning Aardestrup

DØDSFALD
Sven Erik Knudsen
Født den 8. januar 1926
Døbt den 19. marts 1944
Døde den 23. september 2014
Æret Være Sven Eriks minde

Adresseændring
Bo Hjort Thomsen
Tangsøparken 14,
Hammerum, 7400 Herning
Inger Bisgaard
Sønderstrand 9. st.tv
9300 Sæby
Heidi Thomsen Bohl
Hjallerupvej 11,
Rosenby, 9330 Dronninglund

NYFØDTE
Anne Brogård har fået en søn:
Harald Brogård Hansen
Født 13.09.14 på sygehuset i
Forchheim, 2950 g. og 53 cm.
Harald

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for december og januar.
Næste INFO kommer den 31. januar.
Stof til dette bedes sendt til
louisevarberg@live.dk senest den 17.
januar. Stof til årsberetningen senest den 26. januar.
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