DET VAR IKKE EN NAT
SOM DE ANDRE
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

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.

Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

Johannes Johansen

DET VAR IKKE EN NAT
SYNG JULEN IND
MUSIKGUDSTJENESTE
SENIORTRÆF
AFLYSNING
MENIGHEDSNYT
KALENDEREN
NOV. – DEC. 2020

SYNG JULEN IND
SAMMEN MED PANKORET
Når Pankoret i år besøger Karmelkirken med programmet ”Syng
Julen ind”, bliver det med satser fra
et nyt værk, komponeret af direktør
for Folkekirkens Hus, Henrik Thorngaard med tekster fra Lisbeth Smedegaard Andersens digtsamling
”Sprækker i virkeligheden, salmer
til de ni læsninger”.

De ni læsninger har i mange år
været opført i mange danske
kirker som en del af forberedelsen til julen Traditionelt er det
læsning af bibeltekster, men denne
eftermiddag er det digte fra 2008,
som forholder sig til de ni bibeltekster.
Som afslutning vil Pankoret synge
et uddrag fra Juleoratoriet af Saint
Saëns. Som sædvanlig vil der også
ind imellem være mange af vore
kendte advents-og julesalmer.
Vi har i år den store glæde at have
Emilie Nørby (sopran) og Peter
Stubbe Teglbjærg (saxofon) med
som gæstesolister.

Pankoret glæder sig til at introducere værket og synge et par af satserne for menigheden i Karmelkirken
søndag den 22. november kl. 14.
Det er meget smukke melodier, som
vi er sikker på, menigheden hurtigt
vil tage til sig. Måske vil menigheden gå fra kirken, syngende på en
af Henrik Thorngaards iørefaldende
melodier.

Kirsten Lodberg

DU KOM MED ALT DET DER VAR DIG
At Jens Rosendal har haft en
usædvanlig livshistorie vidste de
fleste måske i forvejen, men vi fik
uddybet historien søndag den 4.
oktober, da vi i Karmelkirken havde
besøg af Mads Lindholm og Tinne
Lund.

vi fik præsenteret i lige netop
det fine langsomme tempo, som
komponisten har ønsket det.

Mads fortalte om Jens Rosendals
liv og om hans forfatterskab,
ligesom han også akkompagnerede
Tinne, der fortolkede en række af
Jens Rosendals salmer og sange
med sin vidunderlige klangfulde og
varme stemme.
Det handlede ikke blot om Jens
Rosendals kærlighedshistorie med
den 20 år yngre Ulrik, indrammet
af ”forelskelsessangen” ”Du
kom med alt det der var dig” og
”kærlighedssang ved et tab” ”Som
solskin over mark og hav”. Vi hørte
også om Rosendal som kristen og
troende. Et menneske, der står
ved, hvem han er, og for hvem
det er vigtigt at vide sig elsket på
trods af alt. Ikke at det altid er så
ligetil med den tro – illustreret med
salmen ”Troen er ikke en klippe”.
Vi mødte også et menneske med
stor kærlighed til skaberværket,
som man f.eks. fornemmer det i
sangen Farvernes landskab, som
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Tak til Mads og Tinne for en
formiddag, som vi gik beriget
hjem fra!

SENIORTRÆF
Velkommen i Karmelkirken til
julefrokost i SENIORTRÆF
den 24. november. Kl. 12.30.
Vi har efterhånden fået rigtig
mange og gode traditioner omkring
dette arrangement.
I år må vi ændre en del på program
og menu, med respekt for den coronavirus vi er i, men vi oplever der
er interesse for at eftermiddagen
bliver afholdt, så det arbejder vi på
at tilrettelægge så vi følger de udstedte retningslinjer.

indbydelse med pris, tilmelding og
program, som bliver uddelt i Kirken
Kontakt gerne undertegnede hvis
der er spørgsmål om noget.
Fra det foreløbige program kan
nævnes at menuen bliver en juleplatte. Hanne Kiel, Vester Hjermitslev kommer og fortæller om emnet: ” Det bliver jul alligevel”
Der bliver ingen lotteri i år.
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Nærmere information følger i en

Venlig hilsen
Inge Jensen
Tlf. 40378568
Mail: ingearnejensen@gmail.com
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AFLYSNING
På baggrund af udviklingen
i Corona-situationen er
torsdagscafeen aflyst for resten af
2020. Forhåbentlig kan vi komme i
gang igen i det nye år.
Venlig hilsen
Laurits Ø. Larsen
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KALENDEREN
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken.
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

November
01. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Menigheder der vokser
08. Kl. 10.00. Fælles gudstjeneste
med Østhimmerlands menighed
i Vårst. Raymond Jensen
15. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Uddannelse for alle
22. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste.
Pankoret.
Kollekt til Internt fordrevne
29. Kl. 10.30. Advent, musik og
tanker i adventstiden,
ved Karen Nielsen og
Bruno Jacobsen.

December
6. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirkens drift
13. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Christian Sofussen.
Kollekt til Internt fordrevne
20. Ingen gudstjeneste
24. Kl. 15.30.Juleaftensgudstjeneste.
Vibeke Dalsgaard.
Kollekt til Bibelselskabet
27. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til menigheder der vokser

Januar
03. Kl 10.30. Nytårsgudstjeneste
Hanne Kiel

På grund af
Corona situationen,
kan der forekomme
ændringer eller
aflysninger.
Hold dig ajour
på www.karmelkirken.dk, hvor de
seneste ændringer
vil bliver oplyst.

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

KØRSELSORDNING
Har man behov for kørsel i
forbindelse med gudstjenester i vore
nabomenigheder eller andre kirkelige
handlinger, kan man kontakte Lisbeth
Jørgensen på tlf. 60816100 eller
mail:emailtillisbeth@gmail.com senest
3 dage før.
Menighedsrådet

HVER UGE
Torsdag
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
Søndag
Engelsk gudstjeneste
med Koinonia kl. 16.00

TILLYKKE
FØDSELSDAG
80 år
24.12. Villy Falk Larsen
50 år
02.12. Pia Jørgensen

DÅBSDAGE
70 år
10.12. Arne Jensen
25 år
05.11. Lisbeth Jørgensen

TELEFON
Aase Tranholm
Fastnettelefon slettet

TAK
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak
for den opmærksomhed jeg har
modtaget i forbindelse med Eriks
sygdom og begravelse. Tak for
blomster, hilsner og trøstende ord.
Tak også for blomster og hilsner
i anledningen af min 90 års
fødselsdag. Det varmer og gør godt
i en bevæget tid.
Tak alle sammen
Kærlig hilsen Edith

DØDSFALD
Erik Christensen
Født 31. marts 1928
Døbt 19. september 1948
Døde 28. august 2020
Robert Beck
Født 20. november 1925
Døbt 22. april 1943
Død 14. september 2020
Æret være deres minde.

I DETTE INFO
findes program for november december.
Næste INFO udkommer den
24. december, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 7. december.
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