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Gå gennem byens lange, lige gader,
du sommerlyse Helligånd,
stryg ømt hen over slidte, 
grå facader,
og rør de trættes smilebånd,
så troen gror
og håbet bor,
hvor dørene blir åbnet for de andre.

Smut ind i vore smalle 
trappegange,
septembermilde kærlighed,
og syng om Gud for dem, 
der sidder bange,
og dem, hvis mod bliver slået ned,
så triste ler,
så blinde ser,
at livet stadigvæk er værd at leve. 

 

Blæs ny luft over alle byens pladser,
du vinterklare sandheds ånd,
træng ind i magtens grå 
kontorpaladser,
og tænd os med Guds egen hånd,
så vores by
med lys på ny
kan smykke sig i glæden 
til Hans komme

Kom til os, hvor vi frygter 
for hinanden,
du forårskåde skabermagt,
forkynd, at Jesus Kristus 
er opstanden
og venter os, som han har sagt,
så vi går ud
i tro på Gud
og lever uden frygt i 
nådens sommer.

Holger Lissner 1990

gå gennem bYens 
lange, lige gader
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VårFEsT
i Nørresundby Baptistkirke 
søndag den 6. maj kl. 19.00.

Sammen med Nørresundby-Vod-
skov  Baptistmenighed  møder vi 
foråret til en aften med sang og 
musik. 
Fælleskoret vil synge, og Karen 
Nielsen vil spille for os. Der bliver 
andagt ved Ruth Christensen, og 
aftenen slutter med servering.

Kom og vær med til at byde foråret 
velkommen.

Søndag den 3. juni kl. 10.00
På denne søndag mødes vi for at 
fejre menighedens 68-års fødsels-
dag. Ved gudstjenesten taler Han-
ne Kiel, og menighedsrådet vil brin-
ge en hilsen til menigheden. Der er 
anledning til at give en særlig gave 
til menighedens arbejde.
Efter gudstjenesten er der serve-
ring, som koster 50 kr. Og dagen 
slutter med at vi synger sammen.

sommersTævne 18
22. – 28. juli 
på lindenborg 
efTersKole.
Programmet for årets sommerstæv-
ne, som Baptistkirken i Danmark 
afholder i samarbejde med Missi-
onsforbundet, er nu færdigt og er 
fremlagt i papirformat i kirken. Des-
uden kan man læse alt om det på 
www.sommerstævne.dk, hvor det 
også er muligt at tilmelde sig. 

Som altid er der møder og aktivite-
ter for alle aldre. Der er gæstetalere 
fra ind- og udland, og du har mulig-
hed for at fordybe dig i emner fra 
bønsliv til aktiv dødshjælp.  
Kvindenetværket afholder sit forret-
ningsmøde tirsdag eftermiddag, og 
onsdag og torsdag eftermiddag vil 
være lejlighed til at deltage i Lands-
konference 1. Her vil f. eks. emner 
som fremtiden for Baptist.dk og 
aftale om kommende sommerstæv-
ner være til diskussion.  

sENIOr-
UDFlUgT
Tirsdag den 29. maj. Kl. 9.30
Indbyder vi til forårsudflugt, 
som I år går til Viborg.  

Vi mødes ved og kører fra Karmel-
kirken Kl. 9.30.
Og som de tidligere år kører vi i pri-
vate biler. Det er dejligt, at der også 
i år er nogle der igen er villige til at 
hjælpe os med transporten. 
Tak for det.

Vi begynder vores tur kl. 11,00.med 
guidet tur i Viborg Domkirke på ca. 
1 time.
Derefter tager vi på restaurant og 
spiser en buffet.
Kl. 14.00 har vi en aftale om at 
besøge Viborg Baptistkirke, 
hvor nogle seniorer fra menigheden 
vil deltage.
Vi har den glæde at Biskop Henrik 
Stubkjær fra Viborg Stift, vil komme 
og fortælle om hans arbejde.

Vi slutter dagen med kaffe/te og 
kage i kirken.

Pris for udflugten er kr. 210,00.

Tilmelding til:
Inge og Arne på tlf. 
40 37 85 68  eller 23 61 01 76
E-Mail: ingearnejensen@gmail.com

sTIFTElsEsFEsT

bEsøg Fra øsT-
hIMMErlaND
Søndag den 10. juni kl. 10.30
På denne søndag holder vi guds-
tjeneste sammen med menigheden 
fra Østhimmerland, som kommer 
på besøg hos os. Raymond Jensen 
tager med og holder nadvergudstje-
neste for os.
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Vi som Vejgaard spejdere er PÅ 
VEJ!!! På vej ud i livet, vi håber på 
at skabe stærke relationer, værdier 
og fælles interesser, samt være med 
til at skabe unge mennesker der er 
beredt på hverdagen. Vi stræber 
mod at være beredt til både det vi 
kender samt mange nye udfordrin-
ger.

I øjeblikket bruges tiden en del med 
bål, samarbejde og det at forstå og 
løse en opgave. Vi bruger en del 
tid på at se den enkelte spejder og 
rette udfordringer efter hvem de 
hver især er og hvor de ikke mindst 
er. På den måde håber vi at lave 
spejderarbejde der er fedt for alle at 
deltage i. 

Sidst i maj måned tager vi på kreds 
weekend/sommerlejr ved Hals, 
og håber på en rigtig hyggelig og 
spændende Weekend 

Nogle af førerne har deltaget i årets 
førerstævne som var en spændende 
og inspirerende weekend, hvor 
vi bla. snakkede om korpsets nye 
strategi og arbejdede med hvordan 
vi som enkelt kreds kan implemen-
tere det i vores daglige/ugentlige 
spejderarbejde.
  
Korpset har frem mod 2021 lavet 
målsætninger på følgende områder: 
Familiefælleskab, at det er attrak-
tivt for familier at deltage i spejder-
arbejdet.

Mange spejder hilsner 
Vejgaardspejderne 

På sidste forhandlingsmøde blev 
det vedtaget at renovere podiet i 
kirkesalen. Det gamle, røde tæppe 
havde efterhånden udtjent sin tid 
og var blevet falmet og slidt.

Vi satsede på, at trappetrinene 
engang havde fremstået i træ uden 
tildækning og bestilte håndværkere 
til at afslibe dem. Først var der et 
godt stykke arbejde i at få fundet 
ind til de oprindelige planker under 
gulvtæppe og pålagte møbelplader. 
Flere med til dette efter en gudstje-
neste, samtidig med at andre ryd-
dede stole og inventar sammen, så 
de kunne blive tildækket, – det var 
vi glade for, da alt var blevet grun-
digt støvet efter afslibningen og 
vores tilskæring af træ og lister til 
endegavle og stødtrin.
Der er lagt rør under podiet, så kab-
ler og ledninger nu er i den skjulte 
underføring, nogle ledninger er skif-
tet ud og kabelkasser sat op. Fod-
spark til trappen blev slebet og 
malet nogle gange, det nye træværk 
blev slebet og lakeret som gulvene, 
og fodlisten er blevet malet.
På øverste plateau blev den gamle 
lak også slebet af, så det nye tæppe 
kunne ligge jævnt, de nye fejelister 
ved dørtrinene fuldendte podiet.
Stor tak til alle de hjælpere, der har 
været med undervejs.

hilsen fra bYgningsudvalgeT

Efterfølgende på arbejdsdagen tog 
vi fat på vinduespladerne, som blev 
slebet og poleret med biovoks 3 
gange sammen med de sidste mel-
lemstykker til stolene, så de nu 
også kan sættes i ”lige” opstilling.
Vinduesplader er nu sat op, så der 
er plads til både blomster og lys 
efter ønske og behov.
Til blomster skal man gerne bruge 
de klare ”Skånere”, som ligger i 
venstre skab i det lille køkken ved 
vaserne.

Vi fik også lavet skamler ud af de 
to stole, hvor ryggen var brækket 
af, og der er nu malet sorte pletter 
både ved første og anden stol til at 
rette stolerækker ind efter.

Inge

spEjDErNE
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Maj
06. Kl. 19.00. Forårsfest 
 i Nørresundby Baptistkirke
13. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Simon Kragh Andersen. 
 Kollekt til Menigheder der vokser
14. Kl. 19.00 Forhandlingsmøde
20. Kl.10.30. Pinsegudstjeneste 
 med nadver. Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
27. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder der vokser

Juni
03. Kl. 10.30. Stiftelsesfest. 
 Hanne Kiel. Offerdag
10. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Raymond Jensen. 
 Besøg fra Østhimmerlands 
 Menighed. 
 Kollekt til Menigheder der vokser
17. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jens Christensen. 
 Kollekt til Karmelkirken
24. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Ole Skagen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle.

Juli
01. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel.
 Kollekt til Karmelkirken     
08. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck.
 Kollekt til Uddannelse for alle
15. Ingen gudstjeneste
22. Sommerstævne på Lindenborg
29. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Kollekt til Menigheder der vokser

August
05. Kl. 19.00. Gudstjeneste 
 i Nørresundby Baptistkirke. 
 Glimt fra Sommerstævnet 

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

I DETTE INFO
findes program for maj - juli. 
Næste INFO udkommer den 
28. juli, og stof hertil bedes sendt 
til louisevarberg@live.dk  
senest den 14. juli.

TillYKKe
FøDsElsDagE
80 år
08.05. Knud Jørgensen

DåbsDagE
75 år
22.04. Robert Beck

TaK
Hjertelig tak for opmærksomheden 
ved min 60 års fødselsdag. 
Jeg havde en dejlig dag.

Kærlig hilsen
Joan Behrentzs

NY MaIl Og TElEFON
Clara Nielsen
claraviolanielsen@gmail.com

Alice Jensen har slettet fastnettele-
fon. Brug i stedet mobilnummer  
20 77 38 69.

7. – 14. juli
Tema. Tænd lys
Et program spækket med interes-
sante foredrag og et hav af forskel-
ligartede aktiviteter venter dem, 
der melder sig til seniorhøjskolen, 

som finder sted på Rebild Efter-
skole i uge 28. 
I kirken ligger der foldere med nær-
mere beskrivelser af ugens 
program.  Tilmeldingsfristen er den 
31. maj.

sommerhøjsKole i rebildhusK 
– der indKaldes Til 
menighedens 
forhandlingsmøde 
mandag den 14. maj 
kl. 19.00


