Planlæg dit
efterår!
En kvinde, der blev interviewet
om udfordringen ved arbejdsliv og
familieliv sagde: ”Jeg går for tidligt hjem fra mit arbejde, blot for at
konstatere, at jeg kommer for sent
hjem til min familie!”. Vi styres ofte
af udefrakommende ting, og indfanges i hverdagens centrifuge og drænes for kraft og energi. En måde at
undgå dette på, er at planlægge –
prioritere – din tid.
Du bør altså ikke se på tiden, som
om den blot går, men som en gave, der kommer til dig. Du må tage
ejerskab og beslutte, hvad du fylder
i din tid. Du må prioritere. Rækkefølgen er ikke ligegyldig, når du fylder en beholder med sten og grus.
Hvis du først fylder den med grus,
så er der ikke plads til de større
sten. Men hvis du derimod begynder med de store sten, er der plads
til grus omkring dem.
En mand, der prioriterer – og prioriterede andre over sig selv, var Dirk
Willems (se billedet). Han var en
hollandsk anabaptist, som i vinteren 1569 skulle arresteres p. g. a.
sin tro. Dirk Willems løb for sit liv,
og kom til en tilfrossen sø, som han
løb over. Da han kom over på den
anden side, indså han, at hans for-

følger var gået igennem isen. Dirk
Willems vendte om og hjalp den
nærmest druknede mand op på
land. Dirk Willems blev efterfølgende anholdt. Manden, hvis liv
Dirk Willems havde reddet, ønskede at frigive ham, men borgmesteren var kommet til og krævede Dirk
Willems afhørt. Han kom i fængsel,
hvor han blev forhørt og tortureret. Senere kom han også for retten,
hvor han glad fortalte, at han var
blevet døbt, havde holdt hemmelige
møder i sit hjem og tilladt dåb der.
Trods hans redning af forfølgerens
liv, så blev Dirk Willems fængslet,
torturet og dræbt. Hans liv er et
eksempel på at prioritere.
Det er nu, du har mulighed for at
planlægge efteråret og de mørke
vinteraftener. Hvis ikke du sørger
for at fylde dit liv med gode og vigtige ting som bøn, bibellæsning,
deltagelse i fællesskabet o. s. v.,
så vil alt muligt andet hurtigt fylde din tid. Det gælder om at prioritere. Jesus selv sagde: ”Søg først
Guds rige og hans retfærdighed, så
skal alt det andet gives jer i tilgift”
(Matt. 6:33).
Jacob Broholm Møller.
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Spejderspalten

Fra kredsweekenden “Verden rundt på 2 dage”
Så er der kommet gang i spejderarbejdet igen efter en god lang
sommerferie. Karin Anesen har efter mange år i kredsen valgt at
stoppe som kredsfører, 1000 tak til
dig Karin for dit arbejde. Jeg blev
valgt til kredsfører, hvilket har betydet, at jeg er stoppet som flokfører. Anne Tørholm har sagt ja til
at lede vores flok, som består af 7
børn, og Anna Beck og Teresa Kildelund hjælper hende. Efter ferien
er vi startet op med en troppatrulje, der p. t. har 5 medlemmer. Alexander, der startede i kredsen som
Rover sidste år er blevet den ansvarlige fører, og han får hjælp af
Leif Kildelund, Helene Bolvig samt
Jonathan Bolvig. Vores ønske er,
at vores kreds skal vokse med flere børn, og vores tanke er, at vi skal
være synlige i nærmiljøet omkring
kirken. Vi holder en fælles start og
slutter af med en fælles andagt for
begge enheder, har du lyst til at
møde vores spejderbørn og afholde

en andagt, hører vi gerne fra dig.
Den første torsdag i hver måned afholder vi et fællesmøde for begge
enheder. Mange vælger at spise i
cafeen efter spejdermødet, og hver
anden torsdag forsætter Roverne
deres møde, de er p. t. 10 medlemmer. Kredsen har afsluttet forløbet
med korpsets konsulent. Det har
været givende og spændende at arbejde sammen med hende.

Verden rundt på 2 dage
Det var temaet for kredsweekenden, som vi afholdt på Birkeborg i
Hammer Bakker d. 31.-2. september. Vi fik mad fra Italien, Frankrig
og Kina og prøvede aktiviteter fra
Afrika og Australien. En fin weekend for både børn og voksne.
Ane Ledet Møller

Aalborg tårnet på Spejdernes lejr
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Spejdernes lejr
i Holstebro
En blæsende kold sommervind var,
hvad Aalborg 2. mødte, da de ankom til Spejdernes Lejr i Holstebro.
Kredsens sommerlejrdeltagere var i
år otte voksne roverspejdere. Lejren
var en tværkorpslig lejr mellem alle
Danmarks spejderkorps, så det var
en lille smule større end de kendte korpslejre på Øksedal. Til sammenligning kan man sige, at der
normalt er ca. 800 spejdere på Øksedal, mens der i Holstebro var ca.
35.000 spejdere! Så det var vildt!
Konceptet for lejren var, at man
som kreds selv skulle melde sig til
aktiviteterne i løbet af ugen, men
de otte dovne rovere valgte i stedet
at bruge rigtig meget tid på hygge og afslapning fra hverdagens
stress, så det blev kun til to aktiviteter for roverne – Overraskelsesaktivitet nr. 2 og natbadning i Holstebro svømmehal. Det, som den
nystartet roverklan især har fået ud
af at være med på lejren, er et stærkere sammenhold og bedre kendskab til hinanden. En af fordelene ved at være nede på deres egen
lejrplads resulterede faktisk også
i, at nogle forældre kom og spurgte os, om deres børn kunne starte
i vores trop. Vi havde godt nok ingen eksisterende trop før sommerferien, men roverne besluttede sig
for at starte en op, hvor vi i øvrigt
lige kan sige, at der nu er 5 tropsspejdere i kredsen. Alt i alt var det
en fantastisk lejr – og vejret blev
dog også bedre i løbet af ugen.
Af Teresa Kildelund

Indkaldelse til
forhandlingsmøder

KONCERT MED LUND & LINDHOLM

24. september kl. 19
Forhandlingsmøde.
Dagsorden er fremlagt i Karmel og
denne gang også udsendt til medlemmer med kendt mail-adresse.
Der skal bl. a. være forslagsvalg til
menighedsrådet.

Søndag d. 28. oktober inviterer
Karmelkirken til koncert med Tinne Lund (vokal) og Mads Lindholm
(klaver). På programmet er en blanding af spirituals, nyere kirkemusik
og kendte sange.
Der bliver også lejlighed til selv at
synge med på årstidens sange.
Tinne Lund og Mads Lindholm har
spillet sammen i flere år og lavet
en lang række kirkekoncerter. Tinne er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og har stor erfaring
som solist og musikpædagog. Mads
er pianist og fungerer bl. a. som
korleder for Gospelkoret Shine.

18. november efter gudstjenesten
Forhandlingsmøde.
Dagsorden ligger klar den 4. oktober.
- mød op og gør din indflydelse gældende!
Inge Aardestrup

Jacob Broholm Møller

Sang- og musikaften
med Erik Sommer
i Vårst torsdag den
8. november kl. 19.30
Erik Sommer, født 1948, er konservatorieuddannet musikpædagog og
var i 16 år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium.
Derudover har Erik Sommer været
højskolelærer på hhv. Silkeborg og
Danebod Højskole . I tidsrummet
2005 – 2010 har han været forstander på SeniorHøjskolen i Nørre Nissum.
Sideløbende er der nu som tidligere tid til at holde foredrag, fortælle- og sangtimer og til undervisning på kursus for musiklærere.
Erik Sommer har endvidere en omfattende komponistvirksomhed bag
sig med mange sange og salmemelodier. En del er blevet optaget
i højskolesangbogen og i den nye
salmebog.

aktuelle aftener
Igen i år vil baptistkirkerne i Vodskov, Nørresundby og Karmelkirken
sammen indbyde til aktuelle aftener, der på forskellige vis viser os
Evangeliet om Jesus Kristus.
Det var i ham, at Gud blev menneske – og det menneskelige understreges i både ord, sang og musik
ved disse anledninger. Aftenerne
er lavet i håb om at udfordre og
inspirere os – og ved alle anledninger vil der også være kaffe mv.,
således at vi kan styrke fællesskab
med hinanden – og forhåbentligt
lære nye at kende.

høre sognepræst Erik Steen Møllers
spændende fortælling/drama om
denne discipel.
Erik Steen Møller er i dag pensioneret, men har senest været præst i
Skalborg kirke.

VELKOMMEN
ØSTHIMMERLANDS
BAPTISTMENIGHED
Torsdag d. 1. november kl. 19.30
i Karmelkirken
En aften om fællessang og musik
med både gamle og nye rytmiske
salmer.

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
i Vodskov Baptistkirke
Mon ikke mange af os kun ser
Judas som forræderen?
Bliv udfordret og bliv klogere ved at
3

Vi får besøg af sognepræst Johannes Kühle, Abildgård kirke i Frederikshavn. Johannes Kühle har
været Højskolelærer i Haslev fra
1981 – 1990 og sognepræst i Abildgård siden 1990.
Tag en folder i Karmelkirken

SENIORTRÆF

Indsamlinger

indbyder til en spændende eftermiddag, der causeres over emnet
”Humor”.
Tirsdag den 30.oktober kl. 14.00
vil sognepræst Hans Jacob Hansen
fra Budolfi Kirke og Klosterkirken
causere over emnet ”Humor som
forsvarsmiddel”.
Der er ikke tale om et foredrag, men
nærmere et causeri, et forsøg på at
definere, hvad humor er og give
eksempler på, hvordan humor kan
bruges.

Karin Færløv

Halfdan Rasmussen, Carl Nielsen,
Jeppe Aakjær, Storm P. m. fl.
Velkommen til denne anledning –
så må hver enkelt drage sin egen
konsekvens, som givetvis afhænger
af, hvordan man opfatter humor.

Hans Jacob Hansen
Hvorfor er der f. eks. Forskel på københavnsk og jysk humor?
Er det rigtigt, at der findes en særlig dansk (eller tysk eller amerikansk) form for humor?
Er humor universel? Og hvorfor er det
altid de andre, der ikke har humor?
Meningen med causeriet er nok så
meget at stille spørgsmål som at give svarene, men der gives froskellige bud på svar ved at stifte bekendtskab med forskellige forfattere f. eks.

Tirsdag den 27. november kl. 12.30
indbydes der til Seniortræfs
julefrokost.
Mange traditioner er der omkring
denne anledning, og det vil vi arbejde videre på i år, selv om jeg synes, det er svært allerede på nuværende tidspunkt at skrive om grønlangkål, sild, ris á l’amande m.m. ,
så hører det til de gode traditioner.
Sang og musik vil Karin Færløv,
Aalborg, tage sig af.
Afslutning ved Jacob Broholm Møller.
Velkommen til Seniortræf i Karmelkirken

Det går godt med indsamlinger til
vores 2 BiD-projekter i Afrika. Således har vi opfyldt målet om at
indsamle kr. 10.000,- til Forældreløse børn i Burundi og Rwanda. Omkring Præsteskolen i Rubura, Burundi er vi godt på vej, idet
at vi medio september er oppe på
kr. 8082, 48 – dvs. at vi mangler kr.
2000,- for at være helt i mål. Præsteskolen handler ikke kun om uddannelse af enkeltpersoner, nej i
Afrika er præsten en person, som
hele samfundet går til med spørgsmål, og man hører, hvad præsten
siger. Derfor har Præsteskolen i Rubura også undervisning i dyrkning
af marker, dyrepasning, økonomi og
lignende. Så en gave til Præsteskolen er også en gave til udviklingen
af de små landsbysamfund i Burundi – og dermed af hele Burundi.
Vidste du, at alle med tilknytning
til en baptistmenighed får ”baptist.
dk” ind ad døren? Det betyder, at
hver udgave af baptist.dk bliver udsendt til mere end 3300 husstande. Igennem bladet får læserne viden om, hvad der er i fokus for både
Baptistkirken i Danmark og lokale
menigheder. Læs de teologiske refleksioner, personlige livsberetninger og informationer fra kirkelivet
både ude og hjemme.
Baptist.dk er et blad, som mange
venter på, fordi de sætter kvalitet
højt, både hvad angår indhold og
udseende – og det vil vi gerne støtte, og det gør vi ved at indsamle en
kollekt til baptist.dk søndag d. 25.
nov.
Jacob Broholm Møller

På arbejdsgruppernes vegne
Inge Jensen

Eventuge i uge 44
I uge 44, fra den 30. oktober til den
4. november, sker der en hel masse
i Karmel.
Der er koncert, seniortræf, undervisningsaften og de faste aktiviteter: Gospelkor, menighedskor,
legestue, spejdere og Alle Helgens
søndag.
Derfor foreslår menighedsrådet,
at vi gør det til en uge, hvor vi
specielt præsenterer Seminarieby-

ens beboere for vores kirke og de
aktiviteter, der foregår både fast
i løbet af ugen, og ved specielle
anledninger.
Så vi holder simpelthen døren åben
under aktiviteterne, sætter et skilt
på, der byder velkommen, og så
skal vi være parate til f. eks. at sige:
”Kom ind og prøv at være med til at
synge.”
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Menighedens forhandlingsmøde den 8. juli 2012
På forhandlingsmødet blev der
enstemmigt stemt for, at Karmelkirken accepterer det modtagne købstilbud på Eshøjlund og dermed
sælger ejendommen.
Donald Dahl Larsen.

kalenderen

TILLYKKE

Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

Oktober
On. 03. Kl. 19.30. Undervisningsaften i Vodskov Baptistkirke
”Jeg Judas – jeg tog fejl”
v. Erik Steen Møller
Sø. 07. Kl. 10.30. Familiegudstjeneste. Jacob Broholm Møller
Ma. 08. Kl. 19.00. Visionsgruppe
Sø. 14. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
John Erik Knudsen.
Kollekt til Præsteskolen
Sø. 21. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Lars Nielsen.
Ma. 22. Kl. 19.00 Menighedsrådsm.
Sø. 28. Kl. 19.00. Koncert med
Mads Lindholm og Tinne Lund.
Se omtale
Ti. 30. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale

November
To. 01. Kl. 19.30. Undervisningsaften m. Johannes Kühle.
Se omtale.
Sø. 04. Kl. 14.00. Allehelgensgudstjeneste. Jacob Broholm Møller
Lø. 10. BiD Landskonference
Sø. 11. Kl. 10.30. Familiegudstj.
Jacob Broholm Møller.
Sø. 18. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller.
Kollekt til Præsteskolen
Herefter forhandlingsmøde
Sø. 25. Kl. 10. 30. Gudstjeneste.
Jens Christensen.
Kollekt til baptist.dk
Ti. 27. Kl. 12.30. Seniortræf
Julefrokost.

Karmelkirkens
Adresser
Præst
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21
9000 Aalborg
Tlf. 32 55 20 46
Mobil 22 86 24 28
Træffes ikke fredag og lørdag.
Karmelkirkens hjemmeside
www.karmelkirken.dk

Diamantbryllup
15.11. Kirsten og Per Poulsen
Dåbsdage
60 år
30.11. Tove Christiansen
Myrna Dons
Knud Jørgensen
50 år
07.10. Henny Koch
Hans Henrik Larsen

Menighedsrådets formand
Inge Aardestrup
Degnevænget 29
9520 Skørping
Tlf. 98 39 39 00 / 29 47 67 17

40 år
29.10. Marianne Tranholm
26.11. Birgitte Freudendahl-Pedersen
Joan Lisbeth Pedersen

Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

NY ADRESSE

Hvis du ønsker at indbetale bidrag
til Karmelkirken, kan du anvende
girokonto
reg. nr.: 9570 kontonr.: 2179741
eller bankkonto
reg. nr.: 9246 kontonr.: 2460006492
Omsorg, besøg
Kontakt til omsorgsgruppen kan
ske til Ruth og Niels Christensen
tlf. 98 14 07 50.
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

December
02. kl. 10.30. Gudstjeneste
v. spejderne

Fødselsdage
75 år
08.11. Myrna Dons
19.11. Tove Christiansen

Louise Øllegaard Jørgensen er
flyttet til Jyttevej 114, 9000 Aalborg.
Tove og Hilbert Christiansen
er midlertidigt flyttet til
Portlandsvej 67, 1., 9370 Hals

Tak
Hjertelig tak for opmærksomheden
i forbindelse med Ejvind Pedersens
sygdom, død og begravelse.
Tak for blomster, pengegaver, telefonsamtaler, omsorg og forbøn.
Tak til Jacob for de pæne ord i kirken.
Tak til det gode hold af hjælpere til
kaffen i krypten.
I hjalp os alle på dagen.
Kærligst

Faste ugentlige
arrangementer.

I denne forsendelse findes INFO
for oktober og november samt en
opgørelse over, hvad du indtil nu i
2012 har indbetalt til menigheden,
forsendelsen er derfor pakket af
menighedens kuvertsekretær.

Onsdag
Menighedskor 16.30
Torsdag
Legestue 16.30 - 18.00
Cafeen Varm mad fra kl. 18.00
Spejdere 16.45 og 18.00
Rovermøder i lige uger fra 18.30

Næste INFO kommer den
24. november. Stof til dette bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 10. november..

Spejdermøder, se “Toeren”, eller
kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08
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Lilly Pedersen

Dødsfald
Den 9/8 2012 døde
Inger Gurli Christensen,
født den 26/12 1936,
døbt den 9/12 1951
Æret være
Gurli Christensens minde

