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Et lys er tændt i verdens nat,
for vi er ej af Gud forladt.
Han tændte håb fra evighed:
,,Min skabning vil jeg kendes ved.”
Så vil vi vende sind og sans
mod håbets Gud, for vi er hans.

Et lys er tændt i verdens nat,
for vi er ej af Gud forladt.
Hvor ondskab hærger, er han med
og kæmper for os, gir os fred.
Så vil vi vende sind og sans
mod fredens Gud, for vi er hans.

Et lys er tændt i verdens nat,
for vi er ej af Gud forladt.
Hvor sorgen sårer, tar han del
med glæden, som gør sjælen hel.
Så vil vi vende sind og sans
mod glædens Gud, for vi er hans.

Et lys er tændt i verdens nat,
for vi er ej af Gud forladt.
Med ånd og liv og krop og død
han bar vor skyld, han graven brød.
Så vil vi vende sind og sans
mod Jesus Kristus, vi er hans.

Søren P. Grarup 1998

eT lYs er TændT i 
verdens naT
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efTeråreTs forhandlingsmøder
Mandag den 19. september 2016  
Udover de normale dagsordenpunk-
ter bl.a. om medlemsinformationer, 
var der følgende punkter 
- Vores medlemstal er nu på 89
- Maj-august måneds regnskabs-
opgørelse blev gennemgået og 
godkendt – endvidere blev der gen-
nemgået forventet regnskab for 
hele 2016.
- Vores præst Jakob Broholm Møl-
ler opsagde i juni sin stilling som 
præst ved Karmelkirken med virk-
ning fra 31. juli 2016.  
Menigheden drøftede den fremti-
dige personalesituation og opgave-
fordeling. 
Det blev konkluderet, at tidligere 
drøftelser i menigheden og forhand-
lingsmødet giver et godt grundlag, 
som vi arbejder videre på i menig-
hedsrådet. 
- Der var forslagsvalg til menig-
hedsrådet for den kommende valg-
periode og en repræsentant til BiD 
Landskonferencen.
- Seniortræf: Et godt, nyt program 
er nu fastlagt, og der indgår annon-
ce i Vejgaard Avis samt redaktio-
nelt tekstindlæg. 
- Spejderne: Vi er startet op og 
havde som mål at der skulle komme 

5 nye spejdere, vi har fået 4.
- Menighedsrådet: Vi har nu fået 
omsorgsgruppen etableret med 
Dorit Jensen i spidsen.
Der blev givet informationer om 
Temadag – afholdt af BiD og Lands-
konferencen I (Sommerstævnet).

Søndag den 13. november 2016 
På mødet blev der informeret om 
regnskabet september-oktober 
2016, ligesom budgettet for 2017 
blev enstemmigt vedtaget. 
Det blev også besluttet, at Menig-
heden i det kommende år støt-
ter 2 projekter i BiD hhv. projekt 
4 Uddannelse for alle (som bl.a. 
rummer Alfabetisering af kvinder 
i Burundi/Rwanda) og Projekt 6 
Menigheder, der vokser,( som bl.a. 
rummer Præsteskolen i Rubura). 
Der var valg til Menighedsrådet. 
Ved skriftlig afstemning blev der 
genvalg til Lisbeth Haugaard og 
Per Beck. 
Der blev valgt 3 repræsentanter 
BiD´s landskonference I og II i 2017, 
som blev Louise Varberg, Gudrun 
Knudsen og Lisbeth Haugaard. Per 
Beck deltager også, men på vegne 
af BiD´s Ledelse.

Der blev valgt 2 medlemmer til 
Kredsrådet, og der var genvalg for 
både Bruno Jacobsen og Kim Var-
berg.
Der er udpeget og indgået aftale 
med Hanne Kiel som en fast gæste-
prædikant en bestemt kvote, og 
der er ligeledes indgået aftale med 
Bente Højriis omkring tjenester 
som gæsteprædikant og i omsorgs-
tjeneste. Herudover indgår både 
egne lægprædikanter, gæstepræ-
dikanter og temamøder i den kom-
mende kalenders gudstjenester og 
aktiviteter.
Omsorgstjenesten aftales løbende i 
tæt samspil med omsorgsgruppen, 
som koordineres og ledes af Dorit 
Jensen.
Inge Jensen gav orientering om 
Seniortræfs aktiviteter herunder 
kommende julefrokost og Bruno 
Jacobsen fra Gudstjenesteudvalget 
gennemgik halvårskalenderen for 1. 
halvår 2017 og gav bemærkninger 
til 2016 – resten af 2. halvår.
Der blev givet orienteringer fra føl-
gende BiD-arrangementer: Tema-
dag om Ledelse og frivillighed og 
Landskonference II. 

Donald Dahl Larsen

Som vi har talt om på samtalemøde 
og forhandlingsmøde, er omsorgs-
arbejdet et af de områder, vi må 
have fokus på, når vi ikke længere 
har ansat præst.

Omsorgsgruppen er reetableret.

Omsorgsgruppen, der har levet en 
stille tilværelse indtil sommeren, 
har fået nye medlemmer og mødes 
for at koordinere omsorgsarbejdet. 
Dorit Jensen har påtaget sig at være 
koordinator for omsorgsgruppen. 

Bente højris tilknyttet 
omsorgsarbejdet 

Menigheden har aftalt med Ben-
te Højris, at hun er til rådighed for 
omsorgsarbejdet i Karmel, og Bente 
har påbegyndt arbejdet. Bente kan 
anvende et par dage om måneden 

til besøgsarbejdet, og er i øvrigt til 
rådighed ved opstået sygdom e.l. 
og ligeledes ved dødsfald. Ud over 
omsorgsarbejdet vil Bente prædike 
2 søndage i kvartalet i Karmel.

Bente Højris deltager medio novem-
ber i et møde med omsorgsgruppen 
for at aftale koordinering af arbej-
det.

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 

bente@bibliodrama.dk

omsorgsarbejdeT i karmel
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Ved cafégudstjenesten den 29. 
januar samtaler vi om gudsbilleder 
via samtalekort. I Bibelen er det 
forbudt at gøre sig ét bestemt bil-
lede af Gud. Intet under at vi møder 
utallige billeder på, hvem Gud er 
i Skriften. Hvad har gudsbilleder 
med vores indbyrdes relationer at 
gøre? Hvad betyder det for vores 
billede af Gud, at Jesus fra Naza-
reth stod op fra de døde? Moderne 
salmer ledsager vores gudstjene-
ste.

Raymond Jensen

ForpligTelseserklæriNg/
iNdbeTaliNg aF 
kuverTbidrag 2016
Jeg har en lille bøn til jer, som har 
en forpligtelseserklæring. Inden så 
længe kommer tiden, hvor der skal 
laves indberetning til skattevæse-
net. I den forbindelse skal jeg bruge 
kopier af jeres årsopgørelse. For jer, 
som skal betale efter årsindtægt for 
2015, vil jeg meget gerne, om I kan 
aflevere en kopi af årsopgørelse til 
mig i løbet af december ved en af 
gudstjenesterne. Og de af jer, der 
betaler efter indeværende års ind-
tægt, bedes aflevere/sende/maile 
en kopi af opgørelse til mig, således 
at det er mig i hænde senest den 8. 
januar.
Alle indbetalinger der ønskes med-
taget på indberetning til skat for 
2016, skal være indbetalt senest 
den 31/12 -2016.
Hvis nogle mangler kuverter, er 
I altid velkommen til at kontakte 
mig, så sender jeg gerne kuverter 
til jer.

Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær

gud, en 
jordemor?

Søndag den 27. november 
er det 1.søndag i advent, og den 
dag er det spejderne, der står for 
gudstjeneste og julefest. Velkom-
men til en spejdergudstjeneste, 
med krybbespil? 

Søndag den 4. december
er der gudstjeneste med vores 
”gamle præst” Jens christensen
Der vil vi indsamle en gave til Præ-
steskolen i Rubura, Burundi. 

Søndag den 11. december
fejrer vi nadvergudstjeneste, og 
sammen vil vi derfor indsamle en 
gave til Alfabetiserngsprojekt. Her 
er det Bente Højris, der gør tjene-
ste. 

JuleTideN i december 2016

Søndag den 18. december 
skal vi synge sammen – fortrinsvis
julesange. Vi skal synge nogle af 
”de gode gamle”, men også nogle 
af dem, vi ikke kender så godt. 
Temaet for gudstjenesten er Fred. 
Julefred, fred i modsætning til krig, 
fred i forskellige betydninger. 
Men først og fremmest skal vi være 
sammen om at synge. Vi vil også 
samle ind til Præsteskolen i Rubu-
ra.

Lørdag den 24. december kl. 15.00
holder vi til juleaftensgudstjeneste, 
for at fejre at Gud blev menneske i 
Jesus Kristus. Denne dag vil vi ind-
samle en gave til Bibelselskabet til 
støtte for deres vigtige arbejde.
Hanne Kiel står for den traditionsri-
ge gudstjeneste.
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BiD i 2017 har 7 forskellige projek-
ter (3 indenlandske og 4 internatio-
nale projekter) – fordelt lidt anderle-
des end tidligere. 
Vi har valgt at Karmelkirken bidra-
ger med 10.000 kr. til hvert af de 2 
projekter hhv. uddannelse for alle, 
(hvor også alfabetisering indgår) og 
Menigheder, der vokser, (hvor også 
Rubura indgår). 

uddaNNelse For alle

Børn er oftest de mest udsatte i 
fattige lande. Samtidigt ved vi, at 
uddannelse er vejen til udvikling 
og at kvinder spiller en stor rolle i 
udviklingen. BaptistKirken forsøger 
med projektaktiviteter på forskellig 
vis at hjælpe inden for disse områ-
der.
De senere år har vi hjulpet rigtigt 
mange børn med skolegang og de-
res familier med at få en indtægt, 
så børnenes skolegang kan sikres, 
når projektstøtten ophører.
Når der skal prioriteres i de fattige 
familier i Afrika, er det oftest piger-
ne, der står tilbage uden tilbud om 
uddannelse. 
I samarbejde med Baptistkirken 
i Burundi har vi med ’Alfabetise-

ringsprojektet’ hjulpet især kvinder.
Skolegang til piger og kvinder samt 
spare- og lånegrupper til at lære at 
læse, skrive og regne. I regi af dette 
projekt har vi også tilbudt deltager-
ne medlemskab af de såkaldte spa-
re- og lånegrupper. Det har været 
med til at sikre deltagerne en mere 
stabil økonomisk situation henover 
året og har reduceret perioderne 
med sult eller få måltider.
Spare- og lånegrupperne vil vi i 
samarbejde med vores partnere 
gerne udbrede i både Burundi og 
Rwanda. De kommende år vil vi 
derfor støtte opstart af disse grup-
per – også uden for de nuværende 
projekter.
Ligeledes vil vi gerne støtte kvin-
deafdelingerne i vores samarbejds-
kirker. Kvindeafdelingerne gør et 
stort stykke arbejde og ofte med 
ganske få midler.

meNigheder, 
der vokser

Kirkebygninger og uddannelse 
af præster og ledere i Burundi og 
Rwanda.
Omdrejningspunktet for arbejdet i 
Burundi
og Rwanda er menighederne. Vi 
har haft den forret at være med til 
at understøtte vækst og udvikling i 
mange menigheder i både Burundi
og Rwanda. Alle menigheder har 
som mål at vokse og plante nye 
menigheder. Og de gør det!
Gode og dynamiske præster og 
andre medarbejdere er en forudsæt-
ning for dette.
For tiden uddannes 25 præster i 
et to-årigt forløb og derudover 75 

evangelister og 75 ungdomsledere 
i kortere forløb, der veksler mellem 
undervisning på skolen og praktik i
menighederne. Der er dog fortsat 
behov for flere dygtige medarbej-
dere til at understøtte væksten.
En måde, vi konkret kan støtte 
menighedernes evangelisation, er 
at støtte deres kirkebyggeri. De 
er selv i stand til at bidrage med 
arbejdskraft og en del af mate-
rialerne, men ofte kniber det med 
døre, vinduer og især tagkonstruk-
tionen. I byområderne, hvor der er 
andre krav til byggerierne, støtter
vi ofte også med mursten. Vi har 
haft en god og lang tradition for at 
støtte menighederne her og i 2016 
støttede vi således 10 kirker og 
faktisk også fem skoler, der havde 
behov for nye vinduer, døre, cement 
til gulve og møblement.
Det vil vi også gerne gøre i 2017. 
De senere år, har repræsentanter 
for menighederne selv drøftet, hvor 
behovene var størst og så besluttet 
hvilke kirker, der skulle prioriteres
at få del i støtten. Vi kan se at det 
har betydet, at de for stort set sam-
me midler faktisk når at bygge flere 
kirker, da egetbidraget er steget 
markant som følge af dette større
ejerskab.
I 2016 startede vi et landbrugspro-
jekt i og omkring Rubura. Formålet 
med projektet er, at præsteskolen 
på længere sigt selv kan finansiere
det meste af driften. Samtidigt 
uddannes lokalsamfundet i nye, 
bedre og mere
effektive dyrkningsmetoder. Rubu-
ra er velegnet til dette, fordi der er 
meget ubenyttet jord til rådighed, 
præsteskolen ligger der, og der er 
en velfungerende menighed.

bid-projekTer 2017
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landskonference 2
lørdag den 12. november2016

Traditionen tro samledes Baptist-
kirken i Danmark til Landskonfe-
rence 2  på Rosborg Gymnasium i 
Vejle.

Første del af mødet var afsat til en 
drøftelse af Danske frikirkers situa-
tion i det politiske landskab anno 
2016. Drøftelsen blev indledt med 
oplæg fra Bent Hylleberg, Daniel 
Rugholm, Ebbe Holm og Ole Lunde-
gaard (sidstnævntes i skriftlig form, 
idet Ole var sygemeldt på dagen). 
Anledningen til dette program-
punkt var det lovgivningsarbejde, 
der er i gang for at regulere ”de fra 
folkekirken afvigende trossamfunds 
forhold”.  Denne lovgivning er 
igangsat på baggrund af mediernes 
fokusering på de skarpe og ”udan-
ske” holdningstilkendegivelser i 

visse moskeer, men begrænsnin-
gerne i loven vil kunne ramme alle 
kirkesamfund uden for folkekirken. 
Der er sendt høringssvar både fra 
Baptistkirken og Danske kirkers 
råd, men desværre er processen nok 
så langt, at man ikke kan forhindre 
i hvert fald en del af de tiltag, der 
er lagt op til. Dog har kirkemini-
steren været lydhør over for noget 
af den kritik, der har været rejst og 
indført  bemærkninger til  opblød-
ning af en del af lovforslagene, bl. 
a. efter påvirkning fra en tværreli-
giøs gruppe, som Daniel Rugholm 
er initiativtager til. Man kan læse 
om emnet på BiD’s hjemmeside og 
følge forløbet i dagspressen.

Efter frokost fulgte de egentlige 
forhandlinger med optagelse af Lai 
Baptist Church i Ringe, vedtagelse 
af budget 2017 samt forskellige 

orienteringspunkter.  Der blev bl. 
a. orienteret om Trivselsrapporten, 
som Tjeneste- og uddannelsesud-
valget har lavet og i forbindelse 
med den blev det drøftet i grupper, 
hvad man i de enkelte menigheder 
og fra BiD’s side kunne gøre for 
dels at skaffe flere præster, dels 
for at uddanne lægprædikanter til 
at varetage prædikentjenesten i 
menighederne.

Der blev ligeledes indbudt til Ledel-
seskonference på Brandbjerg Høj-
skole den 21.-22- april 2017.

I alt var der 106 stemmeberetti-
gede, som repræsentanter for 37 
menigheder samt for ledelse og 
organisationer.

Louise Varberg

seniorTræf

Seniortræfs første anledning i det 
nye år 2017 bliver 
Tirsdag d. 31. januar kl. 14.00, 
med besøg af tidligere sognepræst 
ved Budolfi kirke 
hans Jacob hansen, med emnet 
”Weyse og Ingemann”.

Foredragsholderen fortæller om 
eftermiddagens indhold:
B.S. Ingemann er i vor tid først og 
fremmest kendt for sine morgen- og 
aftensange og for det fine samar-
bejde med komponisten Weyse, der 

har gjort disse sange til perler i et 
skatkammer.

Men han kunne meget andet, Inge-
mann. I sin samtid blev han kendt 
og agtet for sine historiske roma-
ner, der vandt stor udbredelse, han 
kunne faktisk digte andet end sal-
mer, han var en dygtig administra-
tor, og derudover skrev han eventyr 
og fortællinger. De var udsprunget 
af romantikken, som Ingemann 
måske er den mest ægte repræsen-
tant for i Danmark. Når dertil kom-

mer, at han præsterede at holde sig 
gode venner med Grundtvig et helt 
liv igennem, ja så sættes formatet 
yderlige i relief.

Det er således en vidt favnende 
begavelse, der er emnet for efter-
middagens foredrag.

Velkommen til denne eftermiddag.
Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
Kr. 25,00

Inge Jensen
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December
Sø. 04. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jens Christensen. 
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til alfabetiseringsprojekt
Sø. 18. Kl. 10.30. Sanggudstjeneste. 
 Karin Brogaard. Louise Varberg. 
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Lø. 24. Kl. 15.00. Juleaftensguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Bibelselskabet.

Januar
Sø. 01. Ingen gudstjeneste.
Sø. 08. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck
Sø. 15. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel
Sø. 22. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jonas Søgaard
Sø. 29. Kl. 14.00. Cafégudstjeneste. 
 Om Gudsbilleder. 
 Raymond Jensen
Ti. 31. Seniortræf. 
 ”Weyse og Ingemann”
 Se omtale

Februar
Sø. 05. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Inge og Henning Aardestrup

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
 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.

TillYkke
Fødselsdage
95 år
14.12. Elly Thomsen

dåbsdag

50 år
08.01. Lissy Jensen

Tak
Tak for hilsener og blomster
i anledning af min fødselsdag.

Kærlig hilsen
Kirsten Poulsen 

NyT TeleFoNNummer

Edith Thorngaard og 
Erik Christensen
Har fået nyt nummer. 22 21 14 49.
Mobilnummer. 20 92 49 88. 

Ny mailadresse

Per Beck bruger nu kun mailen:
per.beck@skolekom.dki deNNe ForseNdelse

findes INFO med program for 
december – januar.
Næste INFO udkommer den 
28. januar, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 14. januar.

meNighedeNs 
årsmøde og 
ForhaNdliNgsmøde 
Der indkaldes til årsmøde og 
forhandlingsmøde efter 
gudstjenesten søndag den 5. marts 

Man vælger en vej, ofte fordi den 
fører til et mål, man enten har selv 
har sat sig, eller som er givet af den 
verden, man lever sit liv i, - vejen 
er bestemt af livet; men vejen kan 
også i sig selv blive livet, - et liv 
som kan være let eller tungt, smukt 
eller grimt.
Livet på vejen krydres af det lys, 
som brydes i morgenlys og tågedis, 
sommersol og månelys, skygger og 
spejlinger, og vi vil prøve i billeder, 
digte, sange og tekster at beskrive 
oplevelsen af livet, hvor vi end går.

Inge og Henning

Søndag den 5. februar
vejen, lyset og livet


