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En beretning for 2020 kan ikke undgå 
at have Corona som et tema. Corona 
nedlukninger har præget vores hver-
dag, og dermed også menighedens liv 
og virke siden den 11. marts, og i skri-
vende stund er vi endnu ikke på den 
anden side af Pandemien.
Vi har i flere perioder måttet aflyse 
gudstjenester – ja selv juleaftensguds-
tjenesten blev ikke gennemført - og 
har i de ”åbne” perioder været under-
lagt afstandskrav og arealkrav med 
hensyn til antal gudstjenestedeltagere, 
hvilket blandt andet betød at vi ikke 
kunne afholde adventsgudstjeneste 
med deltagelse af spejderkredsen, da 
vi så (heldigvis) ville være for mange.
Fra myndighederne modtager vi 
restriktioner, dels som regler og dels 
som anbefalinger. Reglerne er vi bun-
det til at følge – med mindre vi bevidst 

Beretning 2020
– Menighedsrådet

vil være lovbrydere, og det har vi ikke 
ønsket – men vi har valgt også at følge 
de henstillinger vi har modtaget med 
baggrund i sundhedsmyndighedenes 
anbefalinger. Mange af vore faste 
gudstjenestedeltagere har nået en 
alder, hvor vi alene af denne grund er i 
risikogruppen.
Når vi ikke har kunnet samles til guds-
tjeneste i Karmel har vi via internettet 
kunnet besøge andre menigheder, og 
følge gudstjenester her elektronisk, 
bl.a. har Østhimmerlands menighed 
sendt deres gudstjenester over zoom.
Spejderne har i længere perioder 
end vanligt holdt møder ude p. gr. a. 
restriktionerne, og Cafeen og Senior-
træf har været aflyst siden efteråret. 
Men vi kan glæde os over, at menig-
hedsmedlemmer såvel som andre sam-
les til seniortræf, at spejderforældre og 



andre benytter Cafeen, og at spejderne 
i året har haft fremgang i medlemstal-
let, og samles torsdage, når dette er 
muligt.

Menighedens liv og virke.

I de første af årets måneder og i perio-
derne, hvor restriktionerne har været 
lempet, har vi kunnet samles til guds-
tjenester og andre aktiviteter. Gudstje-
nesteudvalget – med Bruno Jacobsen 
som formand - har trofast arbejdet med 
gudstjenesteplanerne i årets løb, og vi 
har også i år haft et varieret gudstjene-
steprogram. Vi har glædet os over, at 
Bente Højris og Hanne Kiel medvirker 
fast ved gudstjenester sammen med 
øvrige gæsteprædikanter. Vi har haft 
gode musikgudstjenester med forskel-
lige kræfter og inspirerende indhold.
Ved orgel og klaver har Karin Brogaard, 
Hans Hjort, Karen Nielsen og Galina 
Jakobsen samt Peer Albin ved senior-
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træf og forhandlingsmøder glædet os 
med, at vore anledninger blev ledsaget 
af musik.
 Inge Jørgensen døde i 2020. Inge 
Jørgensen har medvirket ved mange 
anledninger i vores menighed. Vi er 
taknemlige for Inges virke, og vore 
tanker følger Ole.
I årets løb har vi måttet tage afsked 
med Robert Beck og Erik Christensen, 
og ved årets udgang tæller menighe-
den 78 medlemmer.
Omsorgstjenesten varetages ud over 
af en række menighedsmedlemmer af 
Bente Højris. Bente vil meget gerne 
have en melding, hvis nogen ønsker 
besøg og ligeledes høre, hvis vi kender 
nogen som Bente kan søge kontakt 
med.
Udvalgenes og menighedsrådets 
sammensætning har været uændret i 
årets løb, og menighedsrådet består 
af Lisbeth Jørgensen, Laurits Larsen, 
Donald Dahl Larsen og Per Beck.
I 2020 fandt vi heller ikke løsning på 
præstespørgsmålet. De følere, vi for-
søgte, gav ikke resultat, men vi er fort-
sat opmærksomme på, om muligheder 
skulle vise sig. Det er stadig vores mål 
at finde en deltids løsning eller indgå i 
samarbejde med en anden menighed.
Vedrørende menighedens økonomi 
henvises til regnskabet og kassererens 
beretning.

Vores Kirkebygning.

Bygningsudvalget – med Inge Aarde-
strup som formand – arbejder trofast 
med vores bygning både ude og inde. 
Der er udvist megen kreativitet for at 
markere, hvor det er ”lovligt” at sidde i 
kirken under iagttagelse af restriktio-
nerne, ligesom vedligeholdelsesopga-
verne udføres på bedste vis. I året har 
vi tilknyttet en fast rengøringshjælp til 
kirken, og dette synes at have fundet 

Mads Lindholm og Tinne Lund



en god løsning. Vi har i en årrække 
været værter for Koinonia, der har 
givet liv i kirken søndag eftermiddage. 
Koinonia har valgt at finde nye værter 
for deres virke. Vi beklager dette, men 
ønsker menigheden alt godt.

Kommunikation

Kommunikationsudvalget – med Hen-
ning Aardeatrup som formand – har 
også i 2020 givet os 5 numre af INFO 
og senest årsberetningen 2020, som 
nu læses. Vi har i forhold til menighe-
dens størrelse en meget fin kommuni-
kation. I 2020 er der trukket yderlige 
veksler på specielt Henning, idet der 
er udsendt orientering om aflysninger 
og åbning af gudstjenester via mail og 
SMS.
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Samarbejdsforhold.

Normalt mødes vi sammen med 
Nørresundby-Vodskov menighed til to 
årlige fællesanledninger, og sammen 
med Østhimmerlands menighed til 
kvartalsvise fællesanledninger. En del 
af dette har i sagens natur ikke kunnet 
gennemføres i 2020, men vi håber på 
bedre tider i 2021.
BaptistKirken måtte aflyse de to lands-
konferencesamlinger i 2020, så vore 
repræsentanter kom ikke af sted til 
landskonference, men deltog i efteråret 
i nødvendige elektroniske afstemnin-
ger med godkendelse af regnskab, 
budget og årsberetning, samt gennem-
ført valg af formand og ledelsesmed-
lemmer.

Stolerestriktioner



Nordjysk Kirkedag blev ikke gennem-
ført i 2020.

Tak.

Når vi ser tilbage på 2020 er der grund 
til at sige tak til hinanden for året. Tak 
til alle, der påtog sig at løse opgaver i 
menighedens fællesskab, af hvilken art 
det måtte være. Tak til alle, der fulgte 
arbejdet med interesse, omsorg og for-
bøn. Alles medleven er betingelsen for, 
at menigheden kan virke og opfylde 
det kald, vi tror Gud har givet os.
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Mod 2021.

Vi ved ikke, hvad det nye år bringer – 
ingen kunne ved sidste årsskifte for-
udse, hvilken situation, der blev vores 
ved dette årsskifte. På mange måder 
kan vi føle os under pres, og det er let 
at blive ængstelige og modløse.
Lad os leve i forvisningen om, at Jesu 
løfte til os holder, når han siger: ”Jeg er 
med jer alle dage”. På dette løfte kan vi 
virke, leve og dø.

På menighedsrådets 
vegne

Per Beck

Årsmøde i marts
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Gudstjenesteudvalget

Mine tanker lige her og nu, er selv-
følgelig inde på forløbet af gudstjene-
sterne i Karmel i 2020. Et år der ikke 
helt gik som vi havde tænkt os. Nogle 
kalder året horribelt, og mange af vore 
planlagte begivenheder gik den forker-
te vej. MEN lige inden jeg skulle skrive 
dette, var jeg på TV inviteret med til 
indsættelsen af USA´s nye præsident, 
hvor en ung kvinde, Amanda Gorman, 
reciterede et kæmpedigt. Det digt var 
ikke ”bare” til USA, og den nye præsi-
dent, men et digt til os alle:

”The hill we climb” (enkelte linjer fra 
digtet, lidt frit oversat)

Når dagen kommer, træder vi ud af 
skyggen, og er ikke bange
det nye daggry blomstrer 
som vi frigør det.
For der er altid lys!
Hvis bare vi er modige nok 
til at se det
hvis bare vi er modige nok 
til at være det!

Vi i gudstjenesteudvalget har søgt at 
gennemføre en gudstjenesteplan med 
forskellige former for gudstjenester, og 
med forskellige gudstjenesteledere, 
organister, prædikanter, og kor og 
solister. Vi bruger en del af vor tid på, 
at sammensætte denne mosaik, og 

Beretning fra udvalgene

Cafégudstjeneste med Karen Nielsen



på de mange fine og gode anledninger, 
vi fik.
I gudstjenesteudvalget går samar-
bejdet fint og godt, synes jeg, og jeg 
håber, at Gudrun Knudsen og Louise 
Varberg mener det samme. En meget 
stor tak til Gudrun og Louise for et 
stort arbejde og flid med at forberede 
og gennemføre gudstjenesterne i Kar-
mel. Vi har nu været os tre i en længere 
periode i udvalget, så måske var det 
derfor, at vi i løbet af året fik den idé, at 
afholde et idé- og tankemøde omkring 
vore gudstjenester i Karmel. Vi havde 
inviteret 3 noget yngre kirkegængere 
til en samtale omkring vore gudstjene-
ster, og gennemførelsen af disse. Vi fik 
efter mødet udfærdiget et lille referat 
med vore tanker, og vi vil så i udval-
get hen ad vejen søge, at gennemføre 
enkelte punkter fra mødet.
Gudstjenesterne for 2021 starter, 
nøjagtig som de sluttede i perioden 
omkring jul og nytår, med aflysninger. 
Sagt på almindelig nordjysk er dette 
træls, og det kan indimellem føles 
noget ”op ad bakke”. Fra min indled-
ning, og de enkelte ord jeg har lånt fra 
et kæmpedigt, tror jeg godt vi må tage 
ordene til os

For der er altid lys!
Hvis bare vi er modige nok 
til at se det
hvis bare vi er modige nok 
til at være det!

I digtet og i det evangelium, vi lytter til 
i forbindelse med vore gudstjenester, 
får vi netop opfordringen til at være lys 
for hinanden således, at vi kan holde 
håbet oppe både for os 
selv, og for vore medmen-
nesker.

Bruno Jacobsen.
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samtidig få aftaler og tilsagn på plads. 
Vi har således i løbet af 2020 kunnet 
gennemføre en del ”ordinære” guds-
tjenester, hvor liturgien kører efter 
den ”ordinære” plan. Derudover har vi 
haft ”særlige” gudstjenester bl. a. med 
Lise Hjørne & Knud Erik Thrane til 
musikgudstjeneste, Mads Lindholm & 
Tinne Lund ligeledes til musikguds-
tjeneste med tema, Rune Funch til 
gudstjeneste, organist Karen Nielsen 
til cafégudstjeneste i adventstiden, 
og ”Pankoret” til en stor oplevelse i 
juletiden. Vi gennemfører fortsat fæl-
les gudstjenester med vore nabome-
nigheder, dels Nørresundby-Vodskov 
med 2 gudstjenester om året, og dels 
Østhimmerland med 4 gudstjenester 
om året. Disse gudstjenester har i 2020 
dog været meget berørt af Covid-19 
aflysninger.
Derudover har vi desværre måttet 
aflyse gudstjenester først i foråret, og 
dernæst omkring jul og nytår, grundet 
Corona-restriktioner. Samtidig med 
dette ved vi, at der er kirkegængere, 
der er blevet hjemme stort set fra 
marts måned til nytår, med den sam-
me begrundelse. På denne måde blev 
året noget ”horribelt”, men vi må huske 

Cafégudstjeneste



orientere sig på den, så man er oriente-
ret om eventuelle ændringer.
Med den erfaring året har givet os, er 
det vigtigt at vi får at vide, hvis man 
har fået mobil eller e-mail, så man kan 
modtage de seneste oplysninger. 
For at vedligeholde hjemmesiden og 
udsendelsen af INFO-mail, er det 
vigtigt at have opdaterede adresser, 
telefonnumre og e-mail adresser, så 
send dem venligst til Peer, så de kan 
blive rettet. 
Peer holder styr på adresser, fødselsda-
ge og dåbsdage - ikke altid nogen nem 
opgave. Husk derfor at sende adresse-
ændringer og mail ændringer til ham.
Udvalget har ikke ændret sammensæt-
ning, og består af Peer Albin Kristian-
sen (Adresser m.m.), Louise Varberg 
(redaktion) og Henning Aardestrup 
(layout, tryk og 
hjemmeside).

Henning Aardestrup
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Informationsudvalget

Det har været et usædvanligt år, hvor 
opgaverne har været anderledes end 
det vanlige.
INFO er i årets løb udkommet med 5 
numre, og kun et fåtal kommer i kuver-
ter og bliver sendt ud med post, et 
flertal sendes ud som mail.
Mailen har i årets løb været meget 
brugt. Da der sidst i marts blev indført 
restriktioner om lukning af kirker mv. 
måtte vi udsende mails om aflysnin-
ger, både af gudstjenester og Senior-
træf.
Udsendelsen blev også sendt som sms 
til dem, der ikke havde mail, men kun-
ne modtage på mobiltelefonen.
På denne måde nåede vi ud til næsten 
alle i menigheden. 
På hjemmesiden blev der også løbende 
ændret i programmerne, så snart der 
var aflysninger. Det er stadig godt at 

Vi fik ny kopimaskine

Menigheds SMS
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Bygningsudvalget.

Det forgangne år vil gå ind i historien, 
forhåbentlig som enestående, selv om 
2021 ser ud til at fortsætte i samme 
Coronaspor. Det har sat sit præg på 
alle aktiviteterne i Karmelkirken, også 
for bygningsudvalget. 
Alligevel fik vi gennemført to arbejds-
dage, hvor småreparationer og diverse 
vedligehold blev udført, blandt andet 
blev vores egeplader i vindueskarmene 
afmonteret, pudset op og behandlet 
med biovoks, flagstangen blev vasket, 
vandhaner afkalket, afløbsriste ren-
set op udenfor, sidedøren blev malet, 
og sorte striber på udendørs trap-
per vasket af, mange andre ting blev 
udført, som ikke ses i det daglige.
Vi har haft glæde af, at vores almin-
delige rengøring nu udføres af vores 
rengøringshjælp, Julie. Her fra nytår, 
bliver det i de ulige uger, der gøres 

rent. Hækkene er blevet klippet af et 
havefirma, og de to ting har lettet 
meget, det er dejligt.
Ellers er det corona situationen, der har 
styret, med mange prøveopstillinger af 
stole, overvejelser om plads, sikkerhed 
og andre tiltag, for at vi har kunnet 
mødes uden risiko, når vi skulle i kirke.
Foreløbig er det lykkedes, og når 
restriktionerne bliver lettet igen, bliver 
det dejligt at se jer alle sammen igen, 
med håndsprit, afstand, albuehilsen 
m.m., - og meget store smil!

På gensyn!
- på bygningsudvalgets 

vegne,
Inge Valbak Aardestrup



Seniortræf 

Et år er gået, året 2020, et år vi aldrig 
glemmer, hvor der blev vendt op og 
ned på vores tilværelse, både privat og 
i de fællesskaber vi plejer at mødes i.
Seniortræfs anledninger blev også 
meget berørt af Coronaens restriktio-
ner, desværre, men det er godt, at der 
er nogen, som passer på os.
Af programmet i foråret 2020 fik vi 
afholdt 2 anledninger.
I januar måned fik vi besøg af Jens 
Guldsmed Thomsen ”Lykkegaard” 
Tversted med emnet ”Det mangfoldige 
liv på Lykkegaard”
I februar måned kom Erik Christen-
sen, Tversted med emnet ”I Paulus’ 
fodspor”.
To gode eftermiddage med meget 
forskelligt indhold.
Programmet for efteråret 2020 blev 
tilrettelagt, men desværre måtte alle 
anledningerne aflyses.
Nu har vi et stort håb om, at forårets 
program for 2021 kan gennemføres, 
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på nuværende tidspunkt er januar 
måneds program aflyst.
Vi ønsker at gøre alt for, at det fælles-
skab, vi har gennem Seniortræf og ud 
fra vores menighed, må blive bevaret, 
selv om det er en svær tid, vi oplever 
nu.
Jeg vil slutte med et vers af Lisbeth 
Smedegaard Andersen:

Lyset er kommet
med liv på Guds ord
kalder af mørket
kalder af jord
finder os midt i en vinter og flænger 
tågen med sollys på helligåndsvinger
lyset er kommet
med liv på Guds ord.

I det vers finder jeg 
tro og håb.

På vegne af Seniortræf
Inge Jensen

SENIORTRÆF
Tirsdag den 27. oktober. Kl. 14,00. 

Besøg af naturvejleder 
Esben Buch, Aalborg kommune.
Emne. ”Aalborgs grønne guld” 

Esben Buch er en meget kendt og 
interessant foredragsholder, både 

med ture i naturen, men også 
indendørs omkring kaffebordene, 

er det spændende at være tilhører.
Foredraget, som vi skal lytte til, vil blive 
ledsaget af lysbilleder og fortællinger, 
hvor han gennemgår en perlerække af 
spændende naturområder, parker og 

kirkegårde i Aalborg kommune. 

AFLYST 
PGA. CORONA SITUATIONEN
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Spejderne 

2020 blev et meget anderledes år end 
vi havde forventet. Det blev dog et år 
med mange dejlige oplevelser.
Vi startede året med nytårsbanko, hvor 
vi havde en skøn aften, hvor mange 
spejdere havde taget deres familier 
med.
I starten af marts havde vi valg til 
kredsrådet. Her blev Ditte, Kirstine, 
Anne og Lars valgt som forældrere-
præsentanter, og Tine er valgt blandt 
førerne. Bruno er fortsat vores formand 
og Connie er vores kredsfører.
I efteråret har vi fået ny kredskasserer 
(Steffen), som starter den 1. januar 
2021.
Da vi nåede midten af marts, kom 
Corona til Danmark. Vi kunne ikke 
længere mødes til spejdermøder i 
kirken, så vi måtte tænke kreativt. Vi 
lavede hjemmespejd, hvor spejderne 
lavede opgaver derhjemme og sendte 

billeder til os over Facebook, Snapchat 
og Discord.
Til påske lavede vi påskehilsener med 
påskeæg, som blev leveret hjemme hos 
alle spejderne, lige fra familiespejd til 
gruppespejdere. Det blev taget godt 
imod hos alle. Sommeren kom, og i 
juni kunne vi holde spejdermøder igen. 
Vi mødtes i Sohngårdsholmparken, 
hvor vi have god plads til at holde 
afstand til hinanden, og holde nogle 
gode og tiltrængte spejdermøder på en 
forsvarlig måde.
Familiespejderne har holdt møder i 
Sohngårdsholmparken i det omfang, 
der har været mulighed for det, og har 
ellers sendt små opgaveposer ud til 
de små spejdere, så de kunne lave lidt 
spejderopgaver derhjemme hver for sig.
I juli skulle vi have deltaget i stor 
Centerlejr på Øksedal, men den blev 
aflyst grundet Corona. Vi var dog så 
heldige at få mulighed for at komme til 
Øksedal alligevel, og her havde vi en 



dejlig lejr sammen med Aarhus kreds, 
hvor vi også kunne fejre korpsets 90års 
fødselsdag.
Efter sommerferien fik vi lov til at hol-
de spejdermøder igen og havde nogle 
dejlige spejdermøder i løbet af efteråret 
uden for kirken.
Vi søgte DUF om penge til at komme 
ind i klatreparken i Aalborg. Vi var 
heldige, at de donerede penge til os, så 
vi havde en dejlig og udfordrende aften 
i klatreparken. 
September bød på gåtur på ca. 25 km 
for de ældste spejdere. Vi gik fra Kar-
melkirken til Aabybro, hvor vi overnat-
tede i shelters. Det var en lang og hård 
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tur, men det er nogle seje spejdere 
vi har, som gennemførte turen trods 
ømme ben og vabler.
Vi fik lov til at holde spejdermøder 
det meste af efteråret, men den 12/11 
måtte vi sige glædelig jul og gå på 
juleferie, da Danmark lukkede ned for 
spejdermøderne igen.
Det blev et år med mange omstillinger 
og megen uvished, men et år med 
nogle skønne spejderop-
levelser.

Connie Thing Andersen
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Økonomi.

Regnskabet gav også i år 2020 et 
pænt overskud. Menigheden været 
uden ansat præst hele året og vi har 
håndteret søndagsgudstjenesterne 
og omsorgstjeneste mv. via 
gæsteprædikanter og især Bente Højris 
og Hanne Kiel. Desuden har vi haft 
omkostninger med gæsteprædikanter 
og eksterne organister til at spille til 
gudstjenesterne, vi takker meget for 
tjenesterne og især også tak til vores 
frivillige, interne organister.
Desuden har vi haft en stribe, 
inspirerende temamøder med 
forskellige kor, prædikanter og 
musikanter, som har givet os mange 
dejlige oplevelser. 
Vi har fra 1. januar ansat en 
deltidsbeskæftiget rengøringsassistent 

til at klare rengøringsopgaven i stedet 
for de frivillige kræfter. 

Vi har haft stor glæde over Koinonia, 
som har holdt gudstjeneste hos os 
hver søndag – desværre er de fra 2021 
flyttet ind til Bethelkirken. 
Grundet Coronavirussen har vi 
desværre måttet aflyse mange af vore 
anledninger i 2020, vi har håb og 
forventning om at det bliver godt igen 
og vi vil opnå normale aktivitetsniveau 
og fællesskaber i løbet af 2021. Det 
har bl.a. betydet, at vi ikke har opnået 
at indsamle vores mål til de tre BiD-
projekter, som vi støtter – men har 
alligevel ydet vores mål på 10.000 kr. til 
hvert projekt. Vi har desuden doneret 
10.000 kr. til en speciel BiD-Rwanda-
indsamling.
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Afkastet i SparNord, Stjerne-Invest 
gav os et positivt afkast i 2020. 

Vi er meget taknemmelige for 
den fortsatte, store offervilje til, 
at vi sammen kan hjælpe med at 
holde niveauet nogenlunde på 
kuvertbidragene og derved klare vores 
udgifter og forpligtelser og det på 
trods af de mange gudstjenester, som 
vi har været nødt til at måtte aflyse.  

Når vi løfter i flok og viser en fælles 
offervilje, betyder det ikke så meget 
for det enkelte medlem økonomisk. 
Når vi sammen fokuserer vores 
ressourcer og energi på de mange 
aktiviteter og missionen, der udgår fra 
Karmelkirkens Baptistmenighed, vil vi 
fortsat være en menighed, som vi alle 
har kærlighed til og holder 
meget af.

Donald Dahl Larsen 

Cafeen

I cafeen begyndte året med et pænt 
fremmøde, så det var med stor skuf-
felse, at corona`en lukkede aktiviteten. 
Troede det muligt at starte igen efter 
sommerferien, hvilket blev en skuf-
felse. Der har været lukket resten af 
2020 og stadig her ved starten af 2021. 
Måske, ja, jeg tror det ikke muligt 
før, vil det blive muligt at starte efter 
sommerferien. Så vil vaccinationerne 
sikkert have åbnet sam-
fundet lidt igen. 

Laurits Ø. Larsen 
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Menighedens regnskab  
1. januar 2020 til 31. december 2020

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020. 

Note 1 Menighedsbidrag m.v.  299.805,00 
  Indsamlet til BiD-projekter og særlige indsamlinger  23.667,48 323.472,48
Note 2 Andre driftsindtægter    84.340,00
  Indtægter i alt   407.812,48
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift   -284.625,71
  Afregnet indsamlinger til projekter   -46.400,00
  Resultat før personaleudgifter   76.786,77
Note 4 Personaleomkostninger   -14.355,00
  Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver   0,00
  Resultat før finansielle poster   62.431,77
Note 5 Finansielle indtægter   7.129,44
Note 6 Finansielle udgifter   -2.779,52
   66.781,69
  Overdskudsdisponering  
Note 7 Overført til reserveret til byggesag   0,00
  Årets resultat   66.781,69
Note 5 Finansielle indtægter    0,00
Note 6 Finansielle udgifter  
 Årets resultat    66.781,69
  
Bemærkning til: Note 1 Menighedsbidrag:  
I det indsamlede menighedsbidrag indgår at Menigheden har modtaget bidrag 
fra 4 medlemmer, som hver især samlet har givet bidrag på over 20.000 kr.  
  
  
Balance pr. 31. december 2020  

Anlægsaktiver:  
Grunde og bygninger   
Karmelkirken er bygget i 1930 
- anslået værdi er nedskrevet til 0,00 kr.     0,00
Anslået grundværdi    1.555.000,00
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    586.600,00
Værdipapirer og kapitalandele    0,00
Anlægsaktiver i alt    2.141.600,00
Omsætningsaktiver:  
Andre tilbodehavender    0,00
Periodeafgrænsningsposter    0,00
Værdipapirer og kapitalandele:   
Aktier i SparNord - kursværdi 31.12.2019  19.701,00  
Investeret beholdning (startinvest) i Stjerneinvest SparNord 
- med saldo pr. 31. december 2020 i Stjerneinvest  584.158,26 603.859,26
Likvide beholdninger    476.775,94
Omsætningsaktiver i alt    1.080.635,20
Aktiver i alt    3.222.235,20
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Passiver   
Egenkapital  
Materielle aktiver    2.141.600,00
Reserveret egenkapital    19.701,00
Reservationer Byggekonto  10.960,24 
Reservationer Reservekonto  27.069,58 
Reservationer Dispositionskonto  351.629,75   
 - overført driftsresultat 2020  66.781,69 418.411,44 
Reservationer Karmelkirkens Børn og ungekonto  12.320,71   
 - overført driftsresultat 2019  791,50 13.112,21 
Reservationer Missionskonto  447.182,09 916.735,56
Reservationer Arvekonto:    144.198,64
Overført fra tidligere år    0,00
Overført, årets resultat    0,00
Overført til næste år    0,00
8    Reserveret egenkapital    0,00
      Egenkapital i alt    3.222.235,20
Langrfristede gældsforpligtelser    0,00
Gæld til kreditinstitutter    0,00
Langfristede gældsforpligtelser i alt    0,00
Kortfristede gældeforpligtelser    0,00
Gæld til kreditinstitutter    0,00
Leverandører af varer og tjenesteydelser    0,00
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring    0,00
Kortfristede gældsforpligtelser    0,00
Gæld i alt    0,00
Passiver i alt.    3.222.235,20
  
  
Noter  

Note 1 - Menighedsbidrag m.v.  
Menighedsbidrag og donationer  299.805,00  
Indsamlet til Reservekonto  156,00 
Overført til Status - Reservekonto  -156,00  
Indsamlet til Byggekonto  0,00 299.805,00
  Indsamlet til - BiD IM Uddannelse for alle-Alfabetisering  6.759,96 
  Indsamlet til - BiD IM Menigheder, der vokser-Præsteskolen Rubura  5.431,01 
  Indsamlet til BiD: IM Interne fordrevne Myanmar  8.251,51 
Særlige indsamlinger  3.225,00 23.667,48
  Indsamlet i alt    323.472,48
  Afregnet BWA  -1.000,00 
Afregnet til Dansk Missions Råd  -1.000,00 
  Afregnet Himmelske Dage  -1.000,00 
Donation til BiD-Rwandaindsamling  -10.000,00 
  Afregnet til BiD EBF Myanmar  -2.000,00 
  Afregnet Baptist -400,00 
  Afregnet til Bibelselskabet  -1.000,00  
Afregnet til BiD-projekter  -30.000,00 -46.400,00
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. i alt    277.072,48
I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses, 
at Menigheden ikke har modtaget beløb fra virksomheder eller organisationer.  
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Note 2 - Andre driftsindtægter  
Indtægter ved diverse aktiviteter - Café m.v.  2.314,24 
Udgifter ved diverse aktiviteter - café m.v.  -1.522,74 
Overført til Karmelkirkens børn og Unge  -791,50 0,00
Lejeindtægt i kirken/Vejgaardspejderne  61.160,00  
Lejeindtægt i kirken/Koinonia  19.500,00  
Gaver     1.000,00 
Øvrig lejeindtægt Karmelkirken  1.500,00 
Serveringsindtægt  1.180,00 84.340,00
Note 2 - Andre driftsindtægter i alt    84.340,00
Note 3 - Omkostninger, menighedsdrift  
Menighedens drift   
Bidrag til Baptistkirken    -22.344,38
Prædikanternes hjælpefond  -4.800,00 
Erhvervsforsikring  -8.501,63 -13.301,63
Aktivitetstilskud Vejgaardspejderne  -6.000,00 
Materialetilskud Vejgaardspejderne  -6.000,00 
Ekstra aktivitetstilskud Vejgaardspejderne  -4.860,00 -16.860,00
Annonceudgifter  -3.183,75  
Trykning af årsberetninger  -1.743,75  
Kurser, års- og prædikantmøder  -465,00  
Gaver ifm. Mærkedage mv.  -7.432,00  
Revisorhonorar  -1.100,00  
Tilskud til onlineudstyr i Vårst Baptistmenighed  -2.000,00  
Undervisning  0,00  
Tryksager, porto,tlf., kopiering, undervisn.matr.:  -33.657,77  
Momskompensation af driftsudgifter 2019  8.792,00 -40.790,27
Gudstjenester   
  Honorar og kørsel - Gæsteprædikanter og organister     -42.104,40
  Honorar og kørsel gæsteprædikant og omsorgskonsulent    -24.188,31
  Temamøder   -11.700,00  
  - indsamlet temamøder  550,00  
  0,00 -11.150,00
Mission i alt    -170.738,99
Ejendommens drift  
Varme, kloak og vand  -52.308,40  
Forsikringer  -9.525,61  
Fester kirkepynt m.v.  -4.380,15 
Stemning klaver og flygel  -2.900,00 
Tyverialarm, Verisure  -6.006,51 
Faste serviceabonnementer  -14.536,54 
Vedligeholdelse  -24.229,51  
Ejendommens drift i alt    -113.886,72
Note 3 - Omkostninger, menighedens drift i alt    -284.625,71
Note 4 - Personaleomkostninger  
Gager og lønninger/gæstehonorarer    -13.420,00
Arbejdsgiverafgifter    0,00
Pension     0,00
Afregnet frosne feriemidler    -935,00
Socialeomkostninger    0,00
Personaleomkostninger i alt    -14.355,00
Note 5 - Finansielle indtægter  
Renter af bankindestående  0,00  
Renter af værdipapirer   
SparNord Stjerneinvest-afkast  7.129,44 
Finansielle indtægter i alt  7.129,44 7.129,44
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Note 6 - Finansielle udgifter    0,00
Renteudgifter til Banken    -2.779,52
Finansielle udgifter i alt    -2.779,52
Note 7 - Reserveret til byggesag     0,00
Indbetalt i året    0,00
Reserveret af overskud  
Reserveret til byggesag   
Note 8 - Reserveret egenkapital  
overført til Byggekonto    0,00
Overført til Reservekonto    0,00
Reserveret til socialt arbejde    0,00
Reserveret til missionsprojekt    0,00
Reserveret egnskapital i alt    0,00
Note 9 - Pantsætninger  
Der er ikke tinglyst pant i Menighedens ejendom.    0,00
Note 10   
Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, 
fremgår af regnskabet.  
  
Aalborg, den 28. Februar 2021  
  
Donald Dahl Larsen, Kasserer Karmelkirkens Baptistmenighed.  

Ledelsespåtegning    
  
Vi har dags dato den 8. februar 2021 behandlet og godkendt årsrapporten for    
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Karmelkirkens Baptistmenighed.   
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven    
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.    
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af    
Karmelkirkens Baptistmenigheds aktiver og passiver, finiansielle stilling    
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.      
 
Årsregnskabet for 2020 blev godkendt på Menighedens årsmøde den 7. marts 2021.    
   
Forhandlingsleder Louise Varberg    
Menighedsrådsformand Per Beck    
Menighedsrådsmedlem Lisbeth Jørgensen    
Menighedsrådsmedlem Laurits Ø. Larsen    
Menighedsrådsmedlem Donald Dahl Larsen.
     
 
Revisors erklæring om review af årsregnskabet    
  
Undertegnede Revisor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for    
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Karmelkirkens Baptistmenighed.  
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven    
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.    
  
Regnskabet er revideret og godkendt og beholdningerne er afstemt pr. 8. Februar 2021   
 
Vagn Ladegaard Andersen                 / Birgitte Freudendal-Pedersen  
Uafhængig revisor Revisor  
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Organisationernes 
regnskaber 

Cafégudstjeneste med afstand

Regnskab, Seniortræf, 2020

INdTæGTER

Bankbeholdning 1/1 2020      14.695,20
Kassebeholdning 1/1 2020      171,66
Indkommen ved arrangementer    1.417,00
           16.283,86

UdGIFTER

Arrangementer     730,00
Serveringsudgifter     107,00
Bankgebyr            275,00
Bankbeholdning 31/12 20    15.056,70
Kassebeholdning 31/12 20     115,16  
                16.283,86   16.283,86

Aalborg d. 19. Januar.2021 Inge Jensen  

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 8. februar 2021.
Aalborg, den 8. februar 2021.

Jonna Jacobsen Leif B. Estrup 
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Regnskab Vejgårdspejderne 2020 Resultatopgørelse

INdTæGTER  

Kontingenter 13.587,50 
Tilskud Aalborg Kommune 55.721,00 
Tilskud Karmelkirken 16.860,00 
Ture/lejre 24.885,00 
Spejderhjælpen 640,00 
Spejdereffekter 75,00 
DUF – tilskud aktiviteter 0g materiel 16.540,00 
Gaver 1.055,00 
Indtægter i alt  129.363,50
  
UdGIFTER  

Korps- og division, kontingent 10.240,00 
Lokaleudgifter 61.160,00 
Ture/lejre 25.430,31 
Spejdermøder 2.001,18 
Føreraktiviteter 1.994,90 
Administration 500,00 
Repræsentation/ Danmarkssamfundet 150,00 
Spejderhjælpen 640,00 
Spejdereffekter 340,00 
Førertræning/-stævne 2.400,00 
Tilbagebetalt Aalborg kommune 0,00 
Renteudgifter 1.163,52 
DUF -udgifter aktiviteter og materiel 16.291,10 
Udgifter i alt  122.311,01
overskud  7.052,49
Sum  129.363,50
  
BALANCE 

AKTIVER  

Bank  138480,85
  
PASSIVER
  
Egenkapital 1.1. 2020 131428,36 
Driftsresultat 2020 7052,49 
Egenkapital 31.12. 2020  138480,85

  
Hjallerup, den 23.januar 2021 Per Beck - kasserer  

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 8. februar 2021.
Aalborg, den 8. februar 2021.

Jonna Jacobsen Leif B. Estrup
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