At give det,
man har

”For når den gode vilje er til stede,
påskønnes den i forhold til, hvad
man evner, ikke i forhold til, hvad
man ikke evner
(2. Kor. 8,12)
En af de få fortællinger, som er
genfortalt i alle fire evangelier, er
den, hvor Jesus gør brødunderet.
Det er ikke så mærkeligt, eftersom
det er en meget stærk fortælling.
Tusinder af mennesker var samlet
for at lytte til Jesus, og da aftenen
kom, sagde Jesus til disciplene, at
de skulle give folk noget at spise.
”Det kan vi ikke”, protesterede de,
”Her er for mange mennesker. En
dreng har fem brød og to fisk med,
men hvad hjælper det?” Men Jesus
tog brødene og fiskene, velsignede dem og lod så disciplene dele
maden ud til menneskene. Og der
blev endda mad tilovers.
En stærk fortælling på mange
måder. Men hvis jeg nu ikke kan
give brød og fisk til Jesus, så han
kan gøre et under med dem, hvad
betyder fortællingen så for mig?
Jeg overvejer, om en af pointerne
er, at der ikke findes noget, der er
”for lidt” til at betyde noget.

For vi behøver ikke bede Gud om et
under, for at mennesker, der sulter,
kan få mad. Hvis jeg giver lidt af
det, jeg har, og du giver lidt af dit,
og alle andre gør det samme – så
ville der ikke mere findes sult på
jorden.
Det er så nemt at tænke, at ”det
lidt jeg har, det gør alligevel ingen
forskel”. Men lidt er altid bedre end
ingenting. At affaldssortere redder ikke hele jorden, men det er et
skridt i den rigtige retning. Et venligt ord kan ikke gøre livet lettere
for alle, men det kan gøre dagen
lidt lysere for et enkelt menneske.
Hundrede kroner kan ikke helbrede
alle syge, men det kan købe halvtreds doser vaccine mod mæslinger,
der er en dødelig sygdom i mange
lande.
Gud ser efter det, vi har, ikke efter
det, vi ikke har. Hvis vi gør det, vi
kan, er det tilstrækkeligt for Gud.
Og hvis vi desuden lægger det,
vi har, i Jesu hænder, så ved man
aldrig, hvad der kan ske.
(Fra Johan Reftel.
Med evig kærlighed)
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Sommerstævne 2016
Vanen tro afholdt BiD og Missionsforbundet Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg i uge 30. Vi var
en lille flok fra Karmelkirken, og
som repræsentanter for menigheden deltog, Per Beck, Lisbeth Haugaard og Louise Varberg.
Der var som sædvanlig et stort program for hele ugen med et enstrenget program om formiddagen og
mange valgmuligheder på eftermiddagsprogrammet.
Landskonference 1
Forhandlingerne strakte sig over
tre moduler, altså i alt 4 ½ time, og
41 menigheder var repræsenteret.
Forhandlingerne forløb i en god
og positiv atmosfære. Beretninger
og regnskab, trykt i håndbogen,
blev fremlagt og godkendt, og Bent
Hylleberg supplerede ledelsens
beretning med en særdeles vedkommende formandstale om de forventninger vi kan have til hinanden
som menighedsmedlemmer og ligeledes, hvad vi har lov at forvente
af hinanden i det store fællesskab
BiD. Talen kan læses på BiD’s hjemmeside, hvor der også vil blive lagt
referat af møderne.

Der var forslag om vedtagelse af
de to sidste trin af ”Mission i Danmark”, nemlig Lederskole for unge
og Dannelse af nye trosfællesskaber, førstnævnte med et budget på
150.000 kr., mens det sidste beløber sig til 70.000 kr. til uddannelse
af Thomas Willer. Begge forslag
blev vedtaget.
Forslag om forlængelse af Line og
Rasmus Hyllebergs udsendelse til
Afrika, blev ikke vedtaget, men
”forhøjet”, idet forslaget gik på, at
Rasmus skulle beskæftiges på fuld
tid indtil sommerferien og Line på
halv tid. Der blev stillet ændrings-

forslag, og Landskonferencen vedtog, at også Line skulle ansættes
på fuld tid. Partnerne i de afrikanske menigheder er glade for det
arbejde, som Line og Rasmus yder
i form af støtte til igangværende
projekter og kapacitetsopbygning
generelt.
Rasmus Hylleberg og André
Sibomana bragte hilsener fra Afrika, hvor det ikke mindst i Burundi
er udfordrende at være kirke p. g. a.
de politiske uroligheder. I Rwanda
er der glæde over samarbejdet med
BiD. André Sibomana er foruden at
være leder af baptistsamfundets
udviklingsafdeling præst i et fattigt
kvarter i Kigali.

Bent Hylleberg blev genvalgt som
formand, og til ledelsen valgtes
Per Beck, Merete Gjerløv og Vibeke
Dalsgaard.
Ledelse og generalsekretær

Drømmen om Fred og Frihed
En eftermiddag om Kaj Munk med
ord, fællessang, solosang og korsang

i Karmelkirken
Søndag den 9. oktober 2016
kl. 16.00

Børge Andersen´s digte

Thomas Rewes, lollik og sanger,
fortæller om Kaj Munks liv med
udgangspunkt i Kaj Munks
barndom og ungdom på Lolland
Pankoret synger ”I det fri” med
tekst af Kaj Munk og med musik
af Erling Kullberg. Koret ledes af
Kirsten Lodberg.
Der er fri entré – men vi beder om
en donation til Dansk Flygtningehjælp f.eks. 50 kr.

Kaj Munk med sine jagthunde
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’Det som livet er’. Børges digte om
livet og troen.
Den 20. november, en temagudstjeneste omkring Børge Andersen’s
digte. Hanne Kiel, Børge Andersen´s
datter kommer, og leder os igennem digte og sange. Vi skal naturligvis også synge en del af Børge
Andersen´s salmer og sange.
En søndag formiddag, under afslappede former i temagudstjenesten.
Husk vi starter kl. 10.00 med morgenkaffe.

AFSKED MED JACOB og familien
Når vi samles til fest, er det som
regel, fordi vi har noget at glæde
os over. Det kan man jo også sige,
at vi havde søndag den 26. juni, da
menigheden samledes til afskedsfest for vores præst igennem mere
end 10 år, Jacob Broholm Møller.
Vi kunne i hvert fald sige tak for
og glæde os over at se tilbage på
nogle år med en præst, som har
tjent trofast og spredt glæde i hele
menigheden. Samtidig var det
vemodigt at skulle sige farvel.
Dagen begyndte med gudstjeneste,
hvorefter vi samledes til frokost i
krypten. Hele familien Møller var
mødt op, så vi kunne tage afsked
med Anna, Katrine, Gustav, Ane
og Jacob på en gang, og efter fro-

kosten gik det slag i slag med taler
af menighedsrådets formand, Per
Beck, leder af Seniortræf, Inge Jensen og Connie Thing Andersen fra
spejderne, ligesom repræsentanter fra nabomenighederne bragte
hilsener. Talerne var præget af
tak for omsorg og forkyndelse, for
engagement og godt samarbejde,
altsammen forenet med humor. Og
det skortede ikke på gode ønsker
for Jacob i det nye embede og for
familiens nye liv på Sjælland.
Gaverne til familien afspejlede en
påmindelse om at huske på årene i
Aalborg, og sikkert er det, at vi vil
mindes nogle rigtig gode år med
familien Møller, og at vi ønsker
Guds velsignelse over deres liv
fremover.

Spejdernyt
Her en lille status fra spejderne.
Spejderne har fået en god opstart
efter sommerferien. Lige nu har vi
10 spejdere i alderen 6-13 år, hvoraf
to af dem er startet efter sommerferien. Vi har 4 aktive førere, samt 5
som kommer og hjælper os en gang
imellem.
Vi mødes til spejdermøde hver torsdag kl. 18-19.30.
For spejderne byder efteråret på
en masse spejderaktiviteter, overnatning i kirken, deltagelse i gudstjeneste i november, indsamling
til Dansk Røde Kors, Spejderhjælpsuge, salg af Børnehjælpsdagens
julelotteri og en masse hygge og
kammeratskab.
Torsdag den 24. november kl. 17.15
skal vi være med til at modtage
Fredslyset på Aalborg havn (ved
Toldbod plads). Det er et arrangement for alle, så kom og vær med.
Ane er flyttet fra Aalborg, så vi har
pr. 1. august valgt Connie Thing
Andersen som ny kredsfører.
Hjælp søges:
Har du lyst til at komme en torsdag
aften og holde en andagt for spejderne, er du meget velkommen til
at kontakte Connie Thing Andersen på mail conniething+dbs@gmail.
com eller telefon 20670151.
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Seniortræf

Seniortræf indbyder til en spændende eftermiddag
Tirsdag d. 25. oktober. Kl. 14.00.
med Louise og Kim Varberg.

Emne: ”Fem uger down-under”
Louise og Kim fortæller her om
eftermiddagens program.
”Fra den 2. februar til den 4. marts
2016 var vi på tur til den anden side
af jordkolden.

Turen krydres med lidt af landets
korte historie og den kulturhistorie,
som ikke mindst maorierne spiller
en stor rolle i”.

Vi vil gerne vise jer nogle af vores
billeder og give det videre, som vi
lærte undervejrs.
I Sydney beundrer vi Jørn Utzons
mesterværk, Operahuset, men
tager også på en rundtur i havneområdet, ligesom vi får et glimt af
byen og strandene.

Tirsdag d. 29 november. Kl. 12.30
Igen i år indbyder vi til julefrokost.
Vi har efterhånden fået forskellige
traditioner omkring denne anledning og det vil vi også følge i år.
Som sædvanlig er der
– menuen
– salgsboden
– amerikansk lotteri
– fællessang
– hyggelig samvær
og i år er der indslag af Else Jensen,
Saltum. Hendes emne er: ”Tanker
omkring advent”

På New Zealand oplever vi en
rigt varieret natur fra blå kyster
og grønne bakker til vilde bjerge,
gejsere og regnskov. Vi forundres
over varme underjordiske kilder og
store, uforklarlige klippeknolde. Vi
ser flokke af får, små, blå pingviner
og albatrosser i flugt.
Vel er det februar, men solen skinner, og vi går i bare tæer.

Kvindenetværkets forretningsmøde
Dette møde fandt sted tirsdag
eftermiddag på Sommerstævnet.
Beretninger og regnskab blev godkendt, og kontingentet blev fastsat
til at være uændret 150 kr. årligt.
Lise Willer blev genvalgt til formandsposten, ligesom Else Würtz
Nielsen blev genvalgt til kasserer.
Til revisor valgtes Inga Kjærgaard.
Fokusgrupperne fortalte om deres
arbejde, bl. a. om den nye partnerskabsaftale, der er lavet med kvindenetværket i Rwanda, om fejring

af vores eget kvindenetværks 90
års jubilæum næste år i form af en
rejse til Bulgarien, om integrationsgruppens samarbejde med KIT
og om det problem, der er opstået
i kommunikationsgruppen, at samarbejdet med den nye redaktør af
kvindebladet stopper. Der arbejdes
dog på at finde en ny. Møntindsamlingen ”Et hjem for udsatte børn
i Myanmar” blev afsluttet. Den
har beløbet sig til 30.000 kr. En ny
indsamling blev vedtaget, ”Tænk
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Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr. 25,00

Nærmere information følger senere,
sammen med tilmelding og pris.
Alle er velkommen

Inge Jensen

stort, støt small business i Rwanda/Burundi”. Flere netværk fortalte
om deres aktiviteter, og Bornholms
kvindenetværk modtog en nyindstiftet påskønnelsespris for deres
trofasthed, både i forhold til mødeaktivitet og deltagelse i møntindsamlingen. Eftermiddagen sluttede
med nyt fra Afrika, idet Line Hylleberg med hjælp fra sine charmerende børn fortalte om arbejdet og
livet derude, og André Sibomana
bragte en hilsen og fortalte om sit
arbejde og sit indtryk af Danmark.
Louise Varberg

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Oktober
Lø. 01. Kl. 10.00 – 16.00. Temadag
i Aarhus Baptistkirke
Sø. 02. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Alfabetiserngsprojekt.
Sø. 09. Kl. 16.00. Musikalsk
gudstjeneste.
Thomas Rewes og Pan-koret
Kollekt: se side 2.
Sø. 16. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Vibeke Dalsgaard.
Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Sø. 23. Kl. 10.30. Fælles gudstjeneste
med Nørresundby-Vodskov.
Annette Grarup.
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf
Sø. 30. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Alfabetiseringsprojekt.

November
Sø. 06. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Ole Skagen.
Lø. 12. BiD Landskonference 2
i Vejle
Sø. 13. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Jens Christensen.
Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Derefter forhandlingsmøde.
Sø. 20. Kl. 10.00. Temagudstjeneste.
’Det som livet er’. Hanne Kiel.
Kollekt til Alfabetiseringsprojekt.
Sø. 27. Kl. 10.30. Julefest.
Bruno Jacobsen og spejderne
Ti. 29. kl. 12.30. Seniortræf
julefrokost

December
Sø. 04. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Jens Christensen.
Kollekt til Præsteskolen i Rubura.

OBS

Karmelkirkens
Adresser

TILLYKKE

Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Fødselsdage

Ved behov for samtale, omsorg
eller besøg, kan man kontakte
menighedsrådets formand.

60 år
31.10. Kim Christensen

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

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for
oktober – november.
Næste INFO udkommer den
26. november, og stof hertil bedes
sendt til henning@aardestrup.net
og louisevarberg@live.dk senest
den 12. november.

Menighedens
forhandlingsmøde
Der indkaldes til forhandlingsmøde
Søndag den
13. november kl. 10.30
efter gudstjenesten.

Vær opmærksom på,
at præstesituationen gør, at
programmet ikke er det samme, som
det udsendte halvårsprogram.

85 år
09.10. Kirsten Poulsen

Ny adresse
Louise Øllegaard Jørgensen
Heimdalsgade 43B,
9000 Aalborg.
Rita Falk Larsen
Plejehjemmet Uttrupgaard
Lerumbakken 1 st., bolig 1
9400 Nørresundby
Tom Valbak Aardestrup
48 Bradford Ln.
Oak Brook, IL 60523
USA

Dødsfald

Inger Bisgaard
født den 3. august 1941
døbt den 6. marts 1955
døde den 27. juni 2016
Æret være Ingers minde

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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