En Gud, der giver…

Galilæa/Genaserat sø

Så står december måned atter for
døren, og med den følger både jul
og nytår. Det er to ting, der er sikkert, ligesom det er sikkert, at kalenderen i december er fyldt med
mange forskellige arrangementer
med julehygge, familie-tamtam, og
man køber gerne en julekalender
fra den lokale boldklub! Men kigger
jeg lidt længere frem, helt nøjagtigt på den anden side af nytår, så
er januar måned næsten lige modsat! Hvor december er fyldt med
liv, med at give og være sammen
med mange andre, så er januar måned en stille måned, hvor der ikke
er mange arrangementer, og hvor
man holder igen efter december
måneds forbrugsfest. Faktisk minder de to måneder mig om Israels
to søer, nemlig Galilæa sø og Det
Døde Hav (som på trods af navnet
ikke er et hav, men en sø). Galilæa
sø er ikke særlig stor. Den er faktisk
kun 168 km2, hvilket omtrent svarer til 4 gange størrelsen af Arresø,
Danmarks største sø. Men det er en
sø, der er fuld af liv, og den er meget vigtig for Galilæa. Galilæa sø
er nemlig landets vigtigste vandreservoir og vander blandt andet
de tørre, sydvestlige dele af Israel.
Her tjener mange fiskere deres levebrød, blandt andet ved at fange
Peterfisken (tilapia), en delikatesse, som mange restauranter sætter
pris på.
Floden Jordan løber gennem Galilæa sø, forsætter sydpå og ender til

sidst i Det Døde Hav. Dødehavets
overflade er jordens laveste punkt,
417 meter under havets overflade.
Og som navnet antyder; her findes
intet liv. Ingen dyr og vækster overlever her pga. det høje saltindhold.
Den, som begiver sig ud i Dødehavet for at bade, må finde sig i, at
det svier i øjne og åbne sår.
Hvad er så forskellen mellem dem,
mellem den livgivende sø og det
døde hav? Det er ikke vandet i sig
selv, for det er det samme vand, der
løber i begge søer.
Forskellen er, at Galilæa sø ikke
kun tager imod Jordans vand, men
den har også et udløb. For hver
dråbe vand, som Galilæa sø tager
imod, giver den også videre. Det
Døde Hav har derimod ikke noget
udløb. Hvis man ser bort fra fordampning, bliver hver dråbe, som
løber ind fra Jordan, også i Det Døde Hav.
Den sø, der giver videre, løber over
af liv, mens den, som beholder alt
for sig selv, er helt død.
Jeg skal selvfølgelig ikke sige, at
din januar måned er lige så ´død´,
som december måned er fyldt med
liv, men her vil jeg gerne slå fast, at
den fejring af, at Gud giver os sin
søn, ikke kun gælder i december,
endsige i juledagene. Nej, det gælder hele året! Gud giver os hver dag
utallige muligheder – ikke kun i relation til ham, men også i forhold til
Fortsættes side 2
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Fortsat fra forsiden
andre mennesker, til at dyrke fællesskabet og glæden ved hinanden.
Og vi lever kun ved at give det videre, som vi har fået
Og så kan vi glæde os over julens
mirakel – at Gud blev menneske.
Men den glæde vil række langt ud
over juledagene og ind i det nye år.
Må du og dine få en velsignet jul og
et godt nytår, og
Må den generøse Gud give dig
En regnbue for hver en storm
Et smil for hver en tåre
Et løfte for hver bekymring
En velsignelse for hver prøvelse
En ven for hver byrde, der er svær
at bære
En sang for hvert suk
Og et svar på hver bøn!
Jacob Broholm Møller

Der var forslagsvalg af kandidater
til Menighedsrådet. Donald Dahl
Larsen og Per Beck modtager genvalg.
Spejderne har nu fastlagt nye mødetider torsdag fra 18.00-19.30.
Bygningsudvalget meldte, at de udvendige trapper til kirken er færdige.
Gudstjenesteudvalget meddelte, at
vi i efteråret vil arbejde videre ud
fra drøftelserne om Fremtidens Kirke – vi starter samtale- og studiegruppe på torsdagsmøder.
Sagen om kirkebøger har nu fået sin afslutning, og Jacob Broholm
Møller og Per Beck har færdigkonfereret vores kirkebøger, og nu skal
de afleveres. BiD-samfundet har
fortsat statsanerkendelsen selv om
kirkebøgerne afleveres.
Jacob Broholm Møller orienterede
kort om sommerstævnet, som forløb
fint sammen med Missionsforbundet på Lindenborg. Der henvises i
øvrigt til udsendt referat fra Bid om
Landskonference I – 2013.
Louise Varberg fortalte fra Kvinde-

stævnet, at Karin Christiansen har
sagt ja til at fortsætte – der arbejdes både med partnerskab med
Afrika og herhjemme.
Per Beck orienterede om, at et af
emnerne var, hvor der skulle være
sommerstævner fremover. Der var
forskellige forslag fremme – men
man endte i beslutningen om, at
det bliver Lindenborg i en 3 årsperiode. Karmelkirken gik ind for at
skifte i stedet for et fast sted – men
beslutningen skal formelt konfirmeres midt i november i Vejle.
I 2014 fejrer Baptistsamfundet i
Danmark 175 års jubilæum.
Per Beck orienterede om at mottoet ”Kom nu videre” er valgt til næste år.
Donald Dahl Larsen.

Spejdernyt
D. 27.-29. september var hele kredsen på en god kredsweekend i
Flamstedhytten ved Gistrup. Der
blev snittet, hugget brænde, lavet
suppe over bålet, der var natløb, sørøverfest med underholdning, spejderne lavede græskarhoveder og
de fik leget og hygget sig i skoven.
En dejlig weekend for både børn og
voksne.

Søndag d. 1. december glæder vi
os til at holde spejdergudstjeneste,
hvor spejderne vil medvirke med
bl.a. luciaoptog. Efter gudstjenesten inviterer vi på kage i anledning
af kredsens 60 års jubilæum. Trop2

pen overnatter i kirken mellem d.
30. november og 1. december.
Lørdag d. 11. januar er vi som kreds
værter ved korpsets dialogdag. Alle førerne i Jylland er inviteret til
at møde korpsrådet og komme med
deres bud på bl.a. korpsets fremtid,
pt. regner vi med 40 deltagere.
Alexander Seeman vores tropsfører
er i gang med at gennemføre korpsets specialførertræning, og vi regner med at flere af Roverne deltager
i korpsets gilwelllejr til sommer.
På kredsens vegne
Ane Ledet Møller

jul i karmel
1
8
15

Spejderjul 1. december kl. 10.30:
1.søndag i advent inviterer spejderne os til
Spejdergudstjeneste kl. 10.30.
Adventssang 8. december kl. 10.30:
2. søndag i advent er en gudstjeneste med
mange af adventstidens sange og salmer, som vil
blive bundet sammen med nogle få ord.
Koret vil stå for serveringen i forbindelse med
gudstjenesten. Denne dag vil vi også indsamle
en gave til Præsteskolen i Rubura, Burundi.
Søndag d. 15. december kl. 10.30
vil vi gerne invitere alle, små og store, til
Karmelkirkens julefest. Vi begynder i kirkesalen
til en kort gudstjeneste, inden vi går ind i den
lille sal, hvor vi vil danne kæde om juletræet og
synge nogle af julens sange. Der vil være
servering for alle, og leg og hygge for børnene.
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Søndag den 22. december
4. søndag i advent står julen for døren,
og vi forbereder os hjemme,
og holder ingen gudstjeneste i Karmel.
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Tirsdag d. 24. december kl. 15.30
starter årets julefejring, nemlig med juleaftensgudstjenesten, hvor vi fejrer, at Gud blev menneske i Jesus Kristus. Denne dag vil vi indsamle en
gave til Bibelselskabet og deres vigtige arbejde.
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Søndag d. 29. december kl. 10.30
er der Gudstjeneste ved Jens Christensen, og
på denne søndag går kollekten til præsteskolen
i Rubura i Burundi.

Seniortræf
Tirsdag d. 28. januar. kl. 14.00
indbyder Seniortræf til årets første
anledning med besøg af mejeriejer
Niels Henrik Lindhardt, Aabybro
mejeri.
Vi kender nok alle Aabybro mejeri
og har smagt på deres gode varer,
men at mejeriejeren er en meget
spændende og humoristisk foredragsholder er nok ikke så kendt
Vi kan glæde os til en eftermiddag
med emnet ”Dansk mejeribrug gennem tiden”
Kun få mejerier er tilbage, men Aabybro mejeri har stor succes. Det er
jo vigtigt for, at virksomheden kan
overleve, men Niels Henrik Lindhardt synes, det er mindst lige så
vigtigt at have det sjovt, humoren
gennemsyrer virksomheden.
Det vil vi opleve gennem eftermiddagens foredrag
Velkommen til denne anledning.
Inge Jensen

Forpligtelseserklæring
Jeg har en lille bøn til jer som har
en forpligtelseserklæring. Inden så
længe kommer tiden hvor der skal
laves indberetning til skattevæsenet. I den forbindelse skal jeg bruge
kopier af jeres årsopgørelse. For jer
som skal betale efter års indtægt
for 2012, vil jeg meget gerne om I
kan aflevere en kopi til mig i løbet
af december ved en af gudstjenesterne. Og de af jer der betaler efter indeværende års indtægt bedes
aflevere/sende/maile en kopi til mig
, således at det er mig i hænde senest den 10. januar.
Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær
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Spejlet, der
hjælper os
til at forstå!
Ser du dig
selv i spejlet om morgenen? De fleste
gør. Især hvis
de skal ud for
at møde andre
mennesker.
Spejlet hjælper
os med at få et
realistisk billede
af os selv. Vi kan
nemlig ikke se,
hvordan vi ser ud
uden hjælp.
Vi kan se på andre. Vi kan se på
naturen. Vi kan kaste blikke efter varer i butikker- ne. Men vi kan ikke
umiddelbart se vore egne ansigter.
Med mindre altså, at vi f.eks. kigger ned i en skovsø eller på et stykke glas, der kaster lyset spejlende
tilbage.
På samme måde er det med Bibelen. Den påstår, at vi ikke kan se eller forstå os selv ordentligt helt af
os selv. Vi har brug for et spejl til
forståelsen af livet. Vi har brug for
at få noget mere og noget andet at
vide end det.
Bibelen er verdenshistoriens helt
store spejl. Fra Adam & Eva over
Kain og Abel til julens og påskens
store beretninger om Gud og menneske. Med Bibelen i den ene hånd
og tilværelsen i den anden forstår
vi, at vi ikke selv er universets centrum. Og at vi ikke er alene. Vi forstår Guds kærlighed og omsorg.
Medmenneskets behov. At vi selv
er afhængige af hjælp. At der er en
mening med, at vi er her. Alt det –
og meget mere – møder vi igen og
igen i de smukke, opløftende, prægtige tekster i Bibelen.
Ingen, der læser regelmæssigt i Bibelen, vil være upåvirket! Prøv selv
– f.eks. ved at følge Bibelselskabets
bibellæseplan, som netop er kommet! Den starter med 1. søndag i
advent – med et stykke til hver dag.
De er lagt frem i kirken, så tag en
gratis, læs i Bibelen – og få et helt
nyt syn på livet!
Jacob Broholm Møller
Læseplanen kan også hentes på:
http://www.bibelselskabet.dk/media/
images/bibellaeseplan_2014.pdf

Indsamlinger i Karmelkirken
Vores 2 BiD-projekter halter noget,
her midt i november måned. For
begge projekters vedkommende
har vi kun indsamlet knap 70% af
det lovede, så kun ved fælles hjælp
kan vi nå målet – kr. 10.000,- til
hvert projekt.
Forældreløse børn i Afrika betyder, at udsatte børn får et bedre liv.
Støtte her betyder, at et forældreløst barn får skolegang, og ind i en
pleje-familie. Resulaterne af projektet i Burundi har været så gode, at
Dansk Missionsråds udviklingsafdeling er gået ind i projektet, men
vi skal selv skabe det økonomiske
fundament for at få støtte fra dem.
Men giver du kr. 500,- sikrer du at
et barn komme i en plejefamilie i et
år, hvor der samtidig etableres indkomstskabende aktiviteter for barnet og familien.
Præsteskolen i Rubura, Burundi uddanner præster og evangelister til

at være naturlige samtalepartner
for mennesker i nød i deres lokalsamfund. På den måde kommer kirken til at spille en stor social rolle
i samfundet, og for kr. 250,.- støtter du uddannelsen af en præst i en
måned på Præsteskolen i Rubura,
Burundi.
Juleaften indsamler vi en kollekt til
Bibelselskabet. I skrivende stund
vides ikke, hvad Bibelselskabet
vil bruge årets kollekt på, men Bibelselskabet støtter løbende en
række projekter i fattige egne af
verden, og støtter bl.a. forfulgte
kristne, aids-ramte, prostituerede
teenagemødre, flygtninge samt bibeloversættelser og -uddeling. Så
kom i kirke juleaften og høre mere, eller læs selv mere på www.bibelselskabet.dk
Tak for en god gave!
Jacob Broholm Møller

Menighedskoret

Desværre må vi meddele, at Alice
p.g.a. sygdom har måttet sige farvel som dirigent for menighedskoret. Vi tænker, og vi forsøger at finde en løsning, således at vi stadig
kan have et kor i menigheden.
Det er vemodigt for os alle, efter 23
5

år med Alice i spidsen, at vi ikke
kan synge sammen mere.
Stor TAK til Alice for alle de dejlige
år med et varmt og dejligt fællesskab.
På hele korets vegne
Jonna

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

December
01. Kl. 10.30 Spejdergudstjeneste
08. Kl. 10.30 Adventssang
Kollekt til Præsteskolen i Rubura
15. Kl. 10.30 Julefest i Karmelkirken
Gudstjenesteudvalget
Kollekt til Forældreløse børn
22.dec Ingen gudstjeneste!!
24. Kl. 15.30 Juleaftensgudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Bibelselskabet

Karmelkirkens
Adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25
Præst
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21
9000 Aalborg
Tlf. 32 55 20 46
Mobil 22 86 24 28
Ved behov for samtale, omsorg eller
besøg, kan man kontakte menighedens præst. Bemærk dog,
at fredage og lørdage er fridage
Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 25 82
Menighedens kasserer
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160,
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

29. Kl. 10.30 Gudstjeneste
Jens Christensen
Kollekt til Præsteskolen i Rubura

Januar 2014
05. Kl. 10.30 Gudstjeneste
Per Beck
11. DBS Dialogdag i Karmel
Deadline INFO
12. Kl. 10.30 Gudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Forældreløse børn
18. Deadline Årsbudskab
19. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Kollekt. Præsteskolen i Rubura
26. Kl. 10.00 Temagudstjeneste
Gudstjenesteudvalget
28.Kl. 14.00 Seniortræf (Se omtale)

Februar
02. Kl. 10.30 Gudstjeneste
Jacob Broholm Møller

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for december 2013 og januar 2014.
Næste INFO kommer den 1. februar.
Stof til dette bedes sendt til
louisevarberg@live.dk senest den
11. januar, evt. sammen med stof til
årsberetningen som har deadline
den 18. januar.

MENIGHEDENS
forhandlingsmøder
Der indkaldes til forhandlingsmøde
Søndag
den 9. marts 2014 kl. 10.30
Årsmøde efter gudstjenesten
Mandag
den 5 maj 2014 kl. 19.00
6

TILLYKKE
Fødselsdage
85 år
31.01.14. Henny Madsen
75 år
02.12.13. Jørn Larsen
70 år
13.01.14. Ole Bock

Dåbsdage
50 år
05.01.14. Alice Jensen

Adresseændringer
Mette Jensen
Vestergade 55, st. tv
9400 Nørresundby
Nyt telf. Nr.
23 88 31 79.
Lilly Pedersen
Ågades Passage 8 A, st.
9000 Aalborg
Nyt tlf.nr.
28 52 89 42
I sidste INFO manglede postnr. til:
Ruth Christensen
Blegkilde Allé 8D, st. tv
9000 Aalborg
Ny mail adresse:
ruthbc@stofanet.dk

Faste ugentlige
arrangementer.
Onsdag
Menighedskor 16.30
(hver anden uge)
Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere 18.00 og 19.30
Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”, eller
kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08

