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Med tilladelse fra Iben Krogsdal 
bringer vi uddrag fra bogen ”Vor 
Gud du mærker vores sorg”, samt 
salmer fra samme.

Da jeg var teenager, fejrede vi et år 
familiejul på min mosters nedlagte 
gård på Djursland. I min familie 
havde vi ingen tradition for at gå i 
kirke. Men dette år ville jeg prøve 
at gå til gudstjeneste. Ingen ville 
med på den fem kilometer lange 
og mørke gåtur ud af markvejene 
til den nærmeste kirke. Jeg tog mit 
overtøj på og var grædefærdig; en 
teenagers følelse af ensomhed kan 
jo være meget voldsom. Så kom min 
morfar ud i entreen, tog sin jakke 
og halstørklæde på og sagde: Jeg 
går med. 

I den næste times tid vandrede vi 
stille i frostvejr under stjernehimlen 
til Ålsø kirke. Mørket næsten trak 
vejret ud af markerne, og jeg har 
aldrig siden oplevet et mørke så 
smukt.

At min morfar gik med mig for min 
skyld gav mig en ny oplevelse af 
julen. At ét menneske kan forandre 
mørket, så det bliver næsten lyst. 
Ja, så det ligefrem kan lyse gen-
nem alle årene i ens liv, så jeg den 
dag i dag stadig kan vandre ud 
over markvejene på Djursland med 
min morfar, som døde for mange år 
siden.

Julens himmel er livets himmel. 
Verden er Betlehem. Fra og med 
julenat går Gud med os gennem 
mørket. Og dybest set kan vi ikke 
dø på andre nætter end netop 
julenat. Jeg har nydigtet Luthers 
tre julesalmer, ”Det kimer nu til 
julefest”, ”Fra Himlen højt kom 
budskab her”, og ”Fra Himlen kom 
en engel klar”, til ét moderne jule-
natseventyr om Guds stille med-
vandren i vores liv til vores sidste 
julenat.
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Fortsat fra forsiden

Der var engang en vinternat

Der var engang en vinternat
hvert menneske så livsforladt
de mørke skove lukket tæt.
Så tog han første åndedræt

Den nat brød lyset varsomt ind
i dybet af det triste sind
og der blev gråd og barnesang
i verdens mørke altergang

Og lyset kom til alle hjem
og verden blev til Betlehem
i kældre, stuer, sale slår
hans spæde hjerte år for år

Han vokser op i vores hus
et stædigt stille følgebrus
han ånder i det angste bryst
der ikke ser det blive lyst

Han viser sig på første sal
i verdensmørkets hospital
han går fra seng til seng med liv
et lillebitte hvisket: bliv

Og verdens sorg og dødens jord
skal blive til hans englekor
og han skal smile: alt forladt.
Vi kan kun dø en julenat

Iben Krogsdal, 2016

Regnskabsopgørelsen for maj-
august 2017 blev gennemgået og 
godkendt. 

Der har i august været afholdt agi-
tationsdag for spejderne, et godt 
arrangement og nye spejdere bevir-
ker, at vi bevarer status quo på 
medlemstal.

Det nye program for Seniortræf er 
nu klar i kirken, ligesom der har 
været annonceret i Vejgaard Avis.
Der tilbydes fortsat varm mad i 
Cafeen, og vi har fået to nye ”kok-
ke” fra spejderkredsen.

Bygningsudvalget informerede om 
udskiftning af bænke, nye stole, 
nye hynder, maling af nadverbord 
og prædikestolen ligesom flagstæn-
ger også er malet. 
Nyt varmestyringssystem er på vej, 
det skulle meget gerne give os stør-
re udnyttelse af fjernvarmen. 
Vi var 4 mand til den seneste 
arbejdsdag, der efterspørges flere 
til at give en ”tørn”. 

Ny affaldsboks er på vej fra Aal-
borg Renovation og vi laver opsam-
linger af brugte batterier og pærer i 
køkkenet, idet de kan leveres i pla-

sticposer sammen med den nye 
affaldsboks. 
Vi har fået ny kopimaskine og bru-
gerne skal blot anvende de samme 
passwords som hidtil.

Gudstjenesteudvalget har gang 
i planlægningen af første halvår 
2018.

Menighedsrådet informerede om 
det tættere samarbejde, vi forven-
ter med nabomenighederne Nør-
resundby/Vodskov og Østhimmer-
land.

Vi udvider Menighedsrådets møder 
2 gange om året med udvalgsfor-
mænd, forhandlingsleder og kuvert-
sekretær – en ny måde at arbejde 
sammen på.

Der var forslagsvalg til 2 medlem-
mer af Menighedsrådet, valgud-
valget foretager nu den endelige 
behandling op til novembers for-
handlingsmøde.

Der har været afholdt møde mel-
lem spejderne og Cafeen og Menig-
hedsrådet.

Donald Dahl Larsen.

Teksten til denne sidste søndag i 
kirkeåret er Verdensdommen (Matt. 
25, 31-46), hvor Menneskesønnen 
skiller folkeslagene, som en hyrde 
skiller fårene fra bukkene. Men 
hvem er fårene og hvem er buk-
kene, og hvordan ved vi hvornår vi 
har handlet ret, når fårene i teksten 
ikke engang ved, at de har handlet 
retfærdigt? Hvem er ”en af disse 
mine mindste brødre”? Eller er der 
overhovedet nogen som ikke er ”en 
af disse mine mindste”? Dette er 
nogle af spørgsmålene som vi vil 
reflektere over i ord og toner.

Ud over at jeg selv glæder mig 
meget til at lede gudstjenesten, 
samt at synge både med og for jer, 
vil Morten Johansen og Bente Søn-
dergaard også medvirke på hhv. 
guitar og bas. Morten og jeg spil-
lede først sammen på valghold i 8. 
klasse på Filstedvejens skole, og 

SøNDag DEN 26. NOvEMbEr
vores musiklærer dengang var Ben-
te. Jeg glæder mig virkelig meget 
til at spille sammen med dem igen, 

og du kan også godt glæde dig til 
en søndag med skøn musik!

Rune Funch

MENIgHEDENS FOrHaNDlINgSMøDE 
25. SEpTEMbEr 2017

– og et gammelt billede fra Filstedvejens skole
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SpEjDErgUDSTjENESTE Og 
FaMIlIEgUDSTjENESTE

Søndag d. 03. december, kl. 10.30 
- 1. søndag i advent – indleder vi 
julemåneden med en festlig guds-
tjeneste og julefest. Det bliver en 
formiddag med drama, fanen, fæl-
lessang, krybbespil, godteposer, ja 
alt det, vi godt ved hører til. En god 
anledning for os alle, i alle årgange, 
således, at vi kommer fint og godt i 
gang med julemåneden.

Spejderne og Bruno

SøNDag 
DEN 17. DEcEMbEr

På denne søndag synger vi julen 
ind. Ligesom de sidste par år vil vi 
denne sidste søndag før jul lytte til 
musik, synge sammen og dele nog-
le af adventstidens tanker.  Denne 
gang vil vi særlig reflektere over 
temaet Glæde.
Kom og vær med - vi skal være stil-
le, være sammen, mærke glæden og 
nyde julens melodier og tekster....

Karin og Louise

tirsdag d. 28. november, kl. 12.30.
Vi har efterhånden fået nogle faste 
traditioner omkring denne anled-
ning.
- Julemenuen tør vi ikke ændre på.
- Salgsbod bliver fortrinsvis med 
spiselige ting 
- Amerikansk lotteri. 
(medbring gerne en lille gave) 
- Hyggeligt fællesskab og dejlig 
fællessang.

Programmet vil indeholde indslag 
med Per Beck.
”Livet i købmandsgården i 
Nr. Kongerslev ved juletid”

Musikindslag ved 
Inge og Ole Jørgensen.

Pris for eftermiddagen, kr. 130,00

Tilmelding senest den16. november 
til
Inge Jensen, tlf. 40 37 85 68
Arne Jensen, tlf. 23 61 01 76
Mail: ingearnejensen@gmail.com 

velkommen til en hyggelig efter-
middag. 
Husk at tilmelde dig.

Inge Jensen

SENIOrTræF INDbyDEr 
TIl jUlEFrOKOST 

FOrplIgTElSESErKlærINg/
INDbETalINg aF KUvErTbIDrag 2017
Jeg har en lille bøn til jer som har 
en forpligtelseserklæring. Først i 
januar skal der laves indberetning 
til skattevæsenet. I den forbindelse 
skal jeg bruge kopier af jeres års-
opgørelse. For jer som skal betale 
efter årsindtægt for 2016, vil jeg 
meget gerne, om I kan aflevere en 
kopi af årsopgørelse til mig i løbet 
af december ved en af gudstjene-
sterne. Og de af jer, der betaler 
efter indeværende års indtægt, 

bedes aflevere/sende/maile en kopi 
af opgørelsen til mig, således at 
det er mig i hænde senest den 8. 
januar.

Alle indbetalinger, der ønskes med-
taget på indberetning til skat for 
2017, skal være indbetalt senest 
den 31/12 - 2017.

Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær
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November
Sø. 05. kl. 10.30. Nadver-
 gudstjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelses for alle
Sø. 12. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Kasper Klarskov. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 19. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck. 
 Kollekt til Karmelkirken. 
Herefter forhandlingsmøde
Sø. 26. kl. 10.30. Musikgudstjeneste. 
 Rune Funch og 
 Morten Johansen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Ti. 28. kl. 12.30. Seniortræfs 
 julefrokost (Se omtale)

December
Sø. 03. kl. 10.30. Spejderguds-
 tjeneste/Julefest. Spejderne 
 og Bruno Jacobsen. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 10. kl. 10.30. Nadver-
 gudstjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 17. kl. 10.30. Vi synger julen ind. 
 Karin Anesen og Louise Varberg. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 24. kl. 15.30. Juleaftens-
 gudstjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Det danske 
 Bibelselskab
Sø. 31.   Ingen gudstjeneste

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

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 

hver uGe
Torsdag
 Caféen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30
 Caféen og spejderne 
Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00
 
Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Connie Thing Andersen, 
tlf. 20 67 01 51.

I DETTE INFO
findes program for november og 
december. Næste INFO udkommer 
den 23. december, og stof hertil be-
des sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 9. december.

HUSK MENIgHEDENS 
FOrHaNDlINgSMøDE 
søndag den 19. november, efter 
gudstjenesten kl. 10.30.

TillYkke
FøDSElSDagE
80 år
08.11. Myrna Dons
19.11. Tove Christiansen

70 år
06.11.  Hans Henrik Larsen

DåbSDagE

65 år
30.11.  Tove Christiansen
 Dorit Jensen
 Knud Jørgensen
60 år
17.11.  Lilly Pedersen

aDrESSEæNDrINg

Elly Thomsen til 
Lollandshus  
Lollandsgade 17, stue 46  
9000 Aalborg    

Pr. 15. december:
Lissy og Ingeman Jensen til
Ditlev Bergs vej 16, 2, 4
9000 Aalborg

TaK

Tusind tak for blomster og hilsen i 
anledning af vores sølvbryllup.

Med venlig hilsen 
Mette & Henrik Christiansen

æNDrINg aF TElEFON

Inge og Henning Aardestrup har 
lukket fastnetnummer.
Mobil Inge: 29 47 67 17 
Mobil Henning: 26 39 00 30 

Peer Albin Kristiansen har lukket 
fastnetnummer.
Mobil: 22 88 76 94. 


