godt
nytår
Af gode magter underfuldt beskærmet
tar vi imod med håb, hvad der skal ske.
Gud er med os i aften og i morgen,
og Hans velsignelse får vi at se.
Men endnu nager i os onde dage,
og stadig bærer vi på savn og sår.
Åh du, som har beredt for os din frelse,
giv os den fred, som indtil smerten når.
Dog gir du os den bitre kalk at drikke,
fyldt op med lidelsen, den skarpe vin,
så tar vi den med tak og frygter ikke,
når blot den hånd, der rækker den, er din.
Men skænker du os atter nye glæder,
med lys i livet, lyst til sang og leg,
så vil vi mindes, hvad du før har givet,
og helt af vore hjerter takke dig.
Lad lyset, du i dag for os lod tænde,
nu brænde i vort mørke varmt og klart,
og kan det ske, sø før os atter sammen,
så vi kan se din godhed åbenbart.
Når nattens stilhed bliver tæt hernede,
så lad os høre ekko af den klang
fra himlen, som usynlig er tilstede,
fra dine engleskarers jubelsang.
Af gode magter underfuldt beskærmet
tar vi imod med håb, hvad der skal ske.
Gud er med os i aften og i morgen,
og Hans velsignelse får vi at se.
Dietrich Bonhoeffer 1944
Ovs: Holger Lissner 1993
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Forhandlingsmødet
den 31. oktober 2021
Der er fortsat 80 medlemmer i Menigheden. Regnskab maj-september 2021 blev gennemgået og vedtaget enstemmigt. Desuden blev
budgetforslaget for 2022 vedtaget
enstemmigt.
Menigheden vedtog enstemmigt,
at vi i 2022 indsamler kr. 10.000 til
hvert af følgende 3 projekter – BiDuddannelse for alle, BiD-projekt
Menigheder, der vokser og – BiDprojekt Sundhed for alle i Chin-staten i Myanmar.
Der var valg af to medlemmer til
Menighedsrådet ved skriftlig af-

stemning blev Donald Dahl Larsen
og Laurits Ø. Larsen valgt. Der var
valg af 3 repræsentanter for 2022
til BiDs landskonference. Der var
tre, som havde sagt ja til opgaven
og det var Louise Varberg, Lisbeth
Jørgensen og Laurits Ø. Larsen og
de blev enstemmigt valgt.
Der valg af forhandlingsleder og
Louise Varberg blev genvalgt enstemmigt ved håndsoprækning.
Der var valg af sekretær og Donald
Dahl Larsen blev genvalgt enstemmigt.
Valg af udvalgsmedlemmer – Fra

bygningsudvalget var der genvalg
af Inge Aardestrup, Laurits Ø. Larsen og Knud Jørgensen.
Fra Informationsudvalget var der
genvalg af Henning Aardestrup,
Peer Albin Kristiansen og Louise
Varberg og i Kredsrådet blev Bruno
Jacobsen genvalgt enstemmigt.
I Gudstjenesteudvalget blev Bruno
Jacobsen og Louise Varberg genvalgt under betingelse af, at Menighedsrådet finder et nyt medlem i
stedet for Gudrun Knudsen eller en
alternativ løsningsmodel.
Gudstjenesteudvalget informerede
om planen for resten af 2021 og en
arbejdsplan for aktiviteterne i 1.
halvår 2022.
Fra arbejdsgrenene informerede
Bruno Jacobsen om Vejgaardspejderne, at det går rigtig godt, og
fra Cafeen informerede Laurits Ø.
Larsen, at flere spejderforældre har
meldt sig til køkkentjansen, og de
har foreslået, at prisen sættes op
til 30 kr. mod at overskuddet går til
spejderlejren.
Seniortræf ved Inge Jensen informerede bl.a. om, at der er startet
godt op igen efter Coronaen, og at
der nu er indbudt til julefrokost.
Fra arbejdsudvalgene - Bygningsudvalget informerede Inge Aardestrup om at der nu er tre dagplejemødre, som mødes hver onsdag og
torsdag og at de er meget glade for
det. Inge opfordrede til at der kommer flere ind i udvalget – Informationsudvalget v/Henning Aardestrup
opfordrede til at indsende evt. nye
mailadresser/telefonnumre til udvalget – specielt vedr. vores børn,
som er medlem af Menigheden.
Donald Dahl Larsen

Gudstjeneste ved Open Doors
søndag den 23. januar kl. 10.30
Temaet for gudstjenesten denne
søndag er Open Doors.

minoriteter. Vi bygger bro mellem
den forfulgte kirke og den danske
kirke, så vi kan være med til at gøre
en mærkbar forskel for kristne, som
lever under stort pres. De forfulgte
har brug for vores støtte og forbøn,
og vi i vesten har brug for deres historier om, hvordan troen kan sejre
og endda trives midt i modvind og
forfølgelse. Der findes ingen kristen i verden, hvis tro ikke er under
pres.
Til gudstjenesten vil jeg tale om,
hvordan den forfulgte kirke kan
opmuntre os til at tage vores kors
op og følge Jesus.

Dagens prædikant præsenterer sig
således
Mit navn er Simon Bastrup Grud,
jeg er 35 år og bor i Risskov og arbejder som administrativ ansvarlig
på Open Doors’ kontor i Aarhus.
Open Doors er en missionsorganisation, som støtter forfulgte
kristne i lande, hvor der foregår en
systematisk forfølgelse af kristne
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Spejdergudstjeneste på Øksedal
Den 1. søndag i advent var jeg på tur
til Øksedal for at deltage i spejderkredsens gudstjeneste, med efterfølgende spisning.
Det blev en dejlig søndag på flere måder. Først ”snusede” jeg lidt rundt på
Øksedal, idet det var længe siden jeg
havde set området sidst, og Øksedal
havde det godt.
Så var vi til spejdergudstjeneste. En
dejlig gudstjeneste, helt på børnenes betingelser. En gudstjeneste, der
satte fokus på det at få og give gaver.
Det endte såmænd med, at vi alle fik
en gave. Et rødt julehjerte med ønsket
om en god jul.
Efter gudstjenesten var der fællesspisning, og midt under spisning kom
julemanden på besøg. Julemanden
havde gaver med til spejderne. JA,
det blev en dejlig dag på Øksedal.
Bruno Jacobsen.

Søndag 9/1
Kl. 19.00

Ansgars Kirken
Vesterbro 1A

Lars Midtgaard
Bethelkirken

Mandag 10/1
Kl. 19.00

AMC
Gasværksvej 5

Thomas Willer
Aalborg Vineyard

Tirsdag 11/1
Kl. 19.00

Bethesda
Jernbanegade 16

Magnus B. Hedegaard
KFS volontør

Onsdag 12/1
Kl. 19.00

Aalborg Valgmenighed
Hjulmagervej 28

Thomas Baldur
Vadum Frikirke

Torsdag 13/1
Kl. 19.00

Apostolsk kirke
Hadsundvej 75

Philip Fodgaard
Bethaniakirken

Fredag 14/1
Kl. 19.00

Bethaniakirken
Dag Hammarskjølds Gade 2A

Andreas Bøge
Ansgars Kirken

Lørdag 15/1
Kl. 19.00

Vor Frelsers kirke
Annebergvej 2

Henrik Holmgaard
Apostolsk kirke

Søndag 16/1
Kl. 19.00

Aalborg Citykirke
A2, Riihimækivej 6

Ulrik Flinta
Solsidekirken
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SENIORTRÆF

Svein
Ellingsens
salmer

Velkommen til, at vi i fællesskab
kan fejre starten på det nye år.
Seniortræf indbyder til følgende
eftermiddage.
Tirsdag d.25.januar kl. 14.00.
Besøg af Henrik Thorngaard, som
er direktør i Folkekirkens Hus og er
kendt af mange af os.
Han er født og opvokset i Biersted
og blev uddannet på Aalborg Seminarium med musik og kristendom
som hovedfag. Disse fag har været
gennemgående for det han har beskæftiget sig med, selv om han har
været vidt omkring. Aabybro ungdomsskole, Nordjyllands Radio, DRMidt Vest og Prinsens Musikkorps.
I 2014 skiftede han job og kom til
Aalborg og fik Chefjobbet i Folkekirkens Hus, Nordjyllands kraftcenter for kirke og kultur.
Velkommen til at høre Henrik
Thorngaard fortælle om et spændende liv i musikkens og kulturens
tjeneste.

Gudstjeneste i Karmelkirken den
20. februar.

Tirsdag d. 22. februar. Kl. 14,00.
Besøg af Raymond Jensen, Gistrup.
Emne.” Vild opstandelse”
Gennem sange, salmer og digte
vil vi udsætte hinanden for opstandelsens kræfter og foråret liv.
Kirkefædrene talte om den lille opstandelse, som hele tiden foregår i
menneskelivet.
Verden og vi bliver nye, når vi synger.
Og når vi får skærpet opmærksomheden for forårets og påskens under.
Vi synger tekster af bl.a. Kaj Munk,
Iben Krogsdal, Lisbeth Smedegaard Andersen, N.F.S. Grundtvig og
Janne Mark.
Velkommen til disse 2 anledninger.
Der serveres kaffe/te. Pris kr. 25,00
Inge Jensen

Gudstjenesten i Karmelkirken den
20. februar 2022 kl.14 bliver med
fokus på den norske salmedigter
Svein Ellingsen. Svein Ellingsen anses for at være den største salmedigter i Norge, men er også kendt i
andre lande, idet flere af hans salmer er oversat til andre sprog.
Svein Ellingsen blev født i Kongsberg i 1929 og døde i Arendal 2020,
90 år gammel. Svein Ellingsen uddannede sig som billedkunstner,
men er i dag mest kendt for sine
salmer, bl.a. Fyldt af glæde over
livets under og Vi rækker vore hænder frem. Der er 11 salmer af Svein
Ellingsen i Den Danske Salmebog
2003 og 40 i Norsk salmebok 2013.
I løbet af gudstjenesten vil vi synge
mange af Svein Ellingsens salmer
fra både den danske og den norske
salmebog. Kirsten Lodberg vil kort
fortælle om Svein Ellingsens liv og
kommentere salmerne.
Svein Ellingsen siges at være digteren for det sårede menneske. Hans
poetiske salmer bringer trøst, men
de bringer også glæde og håb. Salmerne har teologisk dybde, men er
samtidig letforståelige med et velvalgt ordvalg.
Medvirkende denne eftermiddag vil
foruden menigheden være barytonsanger Jens Eric Strudsholm og
Kirsten Lodberg.

Indberetning af menighedsbidrag til Skat
Inden længe har vi nytår, og der
skal ske indberetning til Skat af
indbetalte menighedsbidrag.
Jeg indberetter alle bidrag, men vil
i den forbindelse gerne bede om,
at man selv går ind og kontrollerer,
når årsopgørelsen foreligger, om
beløbet som er indberettet stemmer overens med det der er indbetalt.
Og HUSK at bidrag, som ønskes
medtaget for 2021, skal være indbetalt senest 31/12-2021.
Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær.

Svein Ellingsen.
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kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken.
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

Januar
02. Kl. 14.00. Nytårsgudstjeneste.
Karen Nielsen, Bruno Jacobsen.
Kollekt til Uddannelse for alle.
09. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til BiD-hjælp til Myanmar.
9. – 16. Evangelisk alliances
bedeuge ( Se omtale)
16. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Karmelkirkens drift.
23. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Simon Grud, Open Doors.
Kollekt til Menigheder, der vokser.
25. Kl. 14.00 Seniortræf
Se omtale.
30. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Himmelske dage.

Februar
04. – 05. Lederkonference på Trinity
”Fremtidens kirke rækker ud”.
Læs mere på BaptistKirkens
hjemmeside
06. Kl. 10.00. Gudstjeneste fælles
med Østhimmerland i Vårst
13. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Karmelkirkens drift.
20. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Tema Svein Ellingsens salmer.
Kirsten Lodberg.
Svend Erik Strudsholm.
Kollekt til BWA
22. Kl. 14.00 Seniortræf
Se omtale.
27. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til BiD-hjælp til Myanmar.

Marts
06. Kl. 10.30. Årsmødegudstjeneste
m. nadver. Torben Andersen.
Kollekt til Karmelkirken.
Herefter årsmøde

Fremtidige
anledninger
26. marts kl. 10.00 – 16.30. Temadag om identitet i Kristuskirken i
Odense. Læs mere på BaptistKirkens hjemmeside.

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

TILLYKKE
Fødselsdage
70 år
07.01. Peter Beck

Ny mailadresse

John Frederiksen har fået ny mailadresse: ddag1944@gmail.com

Nyt telefonnummer

Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 29 32 57 64

Kirsten Borksted har fået nyt mobilnummer: 29 87 93 84

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller
vil gøre opmærksom på personer,
der kunne have glæde af kontakt.
Giv besked til omsorgsgruppen ved
Lissy Jensen eller Bente Højris.

Hjertelig tak for den flotte sammenplantning vi fik til vort diamantbryllup, tak for al den varme og
omsorg vi altid møder. Godt nytår
allesammen.
Aase og Hugo Møller Thomsen.

Lissy Jensen: 22 45 46 70
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. 60 81 61
00 eller mail:emailtillisbeth@gmail.
com senest 3 dage før.
Menighedsrådet

TAK

Dødsfald
Clara Nielsen
Født 10. februar 1932
Døbt 16. januar 1949
Døde den 4. december 2021
Æret være hendes minde

Jørn Larsen
Født 11. december 1938
Døbt 21. marts 1954
Døde den 14. december 2021

I DETTE INFO
findes program for januar og
februar.
Næste INFO udkommer den
26. februar, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 12. februar.
Deadline for årsberetningen er
lørdag den 29. januar.
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Æret være hans minde

hver uge
Torsdag
Caféen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

