Bogen ”Vor Gud, du mærker vores sorg” indeholder 21 af Luthers salmer
med kommentarer og med 21 ’tilsvarende’ nydigtede salmer af Iben Krogsdal.
Her bringer vi kommentarerne til ”Nu bede vi Den Helligånd”
samt Iben Krogsdals nydigtede salme med tilladelse fra forfatteren.

Fra bevarelse
til bevægelse
Læs først salmen, ”Nu bede vi den
Helligånd”, af Martin Luther, nr.
286 i salmebogen, nr. 289 i DDS.
Jeg sang selv første gang salmen
til en gudstjeneste i Johanneskirken i Aarhus, skriver Iben Krogsdal,
lige efter jeg var begyndt at studere religionsvidenskab. Jeg var vild
med det fælles bønneåndedrag, der
indleder salmen. Men at bede Gud
bevare kirken? Og ordet ”talsmanden” i fjerde vers lød så upoetisk
– omtrent som en mellemmand i en
konflikt mellem to interesseorganisationer – at resten af salmen stivnede lidt i munden.
Den ny digtede salme er også en
bøn til Helligånden. Men hvor Helligånden i Luthers salme er knyttet
til bevarelse ( af kirken ), til tilbedelse ( af Gud ) og til forvisning (
om Gud ), beder vi i den nye salme

om, at Gud må komme forfra, åbne
os og ryste os både i livet og i
døden. Ånden bevæger her mere
end den bevarer.
Jeg har i mange år haft en gul seddel hængende på min tavle. På
den står den smukke vending ”at
tage det som det kommer”. Det er
en daglig udfordring for mange af
os. Vi vil så gerne selv bestemme,
hvornår ting kommer. Det kalder vi
med et af vores sprogs grimmeste
ord. at være proaktive. Mange af
os tror, vi kan forebygge det onde.
Det proaktive menneske styrer
livet. Lige indtil det ikke styrer
mere, eller måske bare opdager, at
det slet ikke styrer, mens det ( tror
), det gør det. Vi er alle underlagt
enorme kræfter, og ligeså skræm
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fra bevarelse
til bevægelse
seniortræf
årsmødesøndag
nordjysk kirkedag
at være ven med en
kørsel til vaarst
kalenderen
februar-marts 2017

Fortsat fra forsiden
mende det kan lyde i et proaktivt
menneskes øre, ligeså befriende
kan det være at opdage. Ja måske
ligefrem at påkalde det liv, der
kommer udefra og forfra. Kom bag
på os! Kom hovedkulds! Ryst os!
Bevæg os!

Seniortræf

Salmen. ”Fyld rummet op med
solopgang”, ( Tekst. Iben Krogsdal
Melodi. Kristian la Cour )
Fyld rummet op med solopgang
Gud, brus igennem vores fælles sang!
Rør os, så det ryster
os på celleplaner
rør ved sjælens kyster
Rør ved drømmens svaner
rør ved alt, der gror
Kom bag på os! Kom hovedkuls!
Og giv os mod og fælles hjertepuls
kom med ledestjerner
kom med tordenduer
rejs igennem hjerner
rejs igennem stuer
rejs igennem os.
Luk alle os som tøver ind
i livets undren. Giv os store sind
lad os finde modet
til at vække andre
så det går i blodet
at vi kan forandre
verdens onde gang.
Og mister vi din børneleg?
Kom stærkt igen og ryst os med dit
nej!
Kom på bare fødder
kom med stukne hænder
pas på vores rødder
der hvor jorden brænder
og gør alting nyt

Bemærk
Til anledningen den 28. februar er
der sket en programændring, på
grund af afbud.
Så tirsdag d. 28. februar kl. 14.00
har vi den glæde, at få besøg af
Raymond Jensen, præst ved Østhimmerlands Baptistmenighed.
Emne. ”Rim remser og rytmer”.
Raymond Jensen udtaler. ”Poesien
er hjertets sprog. Med meget få ord
kan digterne male store billeder
for det indre blik. Fabler, salmer og
digte kan bringe latteren frem, men
kan også vække minder og kalde
på tårer. Gennem rim, remser, og
rytmer kaste lys på næsten glemte
minder, vigtige ting i nutiden, og vi
kan få hjælp til at blive bevidst om
vores fremtidshåb”.
Tirsdag d. 28. marts. Kl. 14.00.
Besøg af Kirsten Munkholt, Sognepræst i Tårs.
Emne. ”En spændende fortælling
om ”Prinsesserne”
af forfatter Anne Marie Løn.
Kirsten Munkholt vil fortælle lidt
om landbrug og kvindeliv og om de
to søstre Thomsen, den viljestærke
Valborg og den charmerende Violet
fra Rønnebjerg Storgaard, som de
sammen driver efter faderens død.
Forfatteren Anne Marie Løn har
fortalt historien i sin bog ”Prinsesserne”, som er hendes mest ambitiøse projekt indtil nu.

Ja, strøm igennem vores bøn
når vi går ud i verden, grum og
skøn
så kan dagen komme
så kan lyset skinne
så er natten omme
allerdybest inde
så står solen op.

Velkommen til de to anledninger.
Der serveres kaffe /te og kage. Pris
kr. 25,00

Iben Krogsdal, 2016

Inge Jensen
2

Årsmødesøndag
den 5. marts
styrker vi samspillet således, at
arbejdsgrenen bevarer sig selv,
og dog er en uadskillelig del af
menigheden?
Dette vil vi prøve, at drøfte med
hinanden under årsmødet.

Mads Lindholm kommer og holder
gudstjeneste med os den 5. marts
kl. 10.30
Om denne gudstjeneste siger Mads.
Den Danske Salmebog udkom i sin
seneste udgave i 2003. Op til udgivelsen blev der skrevet talrige nye
salmer fra håbefulde forfattere og
komponister, der håbede på en
plads i bogen.
Men hvad er der sket med salmeskrivningen siden 2003?
Det kan du få svar på ved en musikgudstjeneste d. 5. marts, hvor vi
synger de nyeste salmer af en
række populære salmedigtere og
komponister.
Medvirkende.
Mads Lindholm med kor.
Bagefter samles vi til spisning og
Menighedens Årsmøde.
Om årsmødet siger Per Beck og
Bruno Jacobsen.
Vi vil gerne til årsmødet i Karmel
sætte fokus på de aktiviteter
vi har i kirken. Vi vil gennem
samtaler belyse samspillet mellem
arbejdsgren og menighedens
fællesskab i øvrigt. Hvor langt skal
menigheden række ud for at hjælpe,
og hvor langt skal aktiviteten gå
for at synliggøre sig for den øvrige
del af menigheden? Hvordan

Nordjysk Kirkedag
Afholdes den 10. juni 2017
i Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4
Aalborg
Peter Halldorf, Sverige bringer
oplæg, både formiddag og eftermiddag.
Nærmere program følger senere.
Muligheden er nu at sætte et kryds
i kalenderen.
Foredragsholderen er jo kendt i vore
kredse, både som foredragsholder
og forfatter m.m.
Inge Jensen

Familiegudstjeneste
søndag
den 12. februar
At være ven med en!
Er du 5 år eller 80 år eller ...?
Bor du i en stor familie eller bor du
alene?
Alle har brug for venner! Og uanset alder og familiestørrelse er vi
inviteret til familiegudstjeneste i
Karmelkirken den 12. februar klokken 10.30, hvor emnet netop er
venskab. Vi skal bl.a. prøve Bibliodrama, hvor vi alle kan være aktive
i det omfang, vi selv ønsker det.
VI SES!
Bente Højris

Afslutning på kristendomsklassen
i Vaarst Baptistkirke

Til afslutning på kristendomsklassen søndag den 26. marts, vil vi
forsøge at lave en samkørsel, så de
der ikke har bil, får en køremulighed til Vaarst.
Hvis du har behov for kørsel, eller
har plads i bilen til en eller to, så
kontakt Knud Jørgensen, telefon
98 14 16 22 / 21 81 25 22, så vil han
koordinere kørselen.
Afgang fra Karmel bliver søndag
den 26. Kl. 9.15.
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kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Februar
Sø. 05. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Inge og Henning Aardestrup.
kollekt til BWA
Sø. 12. Kl. 10.30. Familiegudstjeneste. Bente Højris.
kollekt til ’Uddannelse til alle’
Sø. 19. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Hanne Kiel.
kollekt til menighedens arbejde
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
kollekt til ’Menigheder, der vokser’
Ti. 28. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

Marts
Sø. 05. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Mads Lindholm.
kollekt til menighedens arbejde.
Herefter årsmøde
Sø. 12. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Hanne Kiel.
kollekt til ’Uddannelse til alle’
Sø. 19. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
kollekt til ’Menigheder, der vokser’
Sø. 26. Kl. 10.00. Afslutning på
kristendomsklassen i Vaarst
Baptistkirke. Raymond Jensen
Ti. 28. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

April
Sø. 02. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck

HUSK Menighedens
årsmøde og
forhandlingsmøde
Efter gudstjenesten
søndag den 5. marts

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

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for
februar – marts.
Næste INFO udkommer den
1. april, og stof hertil bedes sendt
til louisevarberg@live.dk
senest den 18. marts.

hver uge

Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
Rovermøder i lige uger.
Søndag
Engelsk gudstjeneste
med Koinonia kl. 17.00
Spejdermøder, se “Toeren”, eller
kontakt Connie Thing Andersen,
tlf. 20 67 01 51.
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85 år
10.02. Clara Nielsen
80 år
17.03. Inge Lise Christensen

Tak

Tak for al opmærksomhed ved min
95 års fødselsdag.
Kærlig hilsen Elly Thomsen

Nyt mobilnummer
Aase Tranholm
23 44 61 01

Dødsfald
Vera Næsby
født den 11. juni 1932
døbt den 25. april 1948
døde den 21. november 2016
Marius Iversen
født den 16. april 1914
døbt den 7. maj 1933
døde den 13. december 2016
Æret være deres minde

