Påske
Man løber ind i et bundt
uhåndterlige ord,
hvis påsken ikke
kun skal være
et par forårsfridage
og lidt livsfornyelsesromantik
inspireret af
et par forfrosne vintergækker,
lidt tam undren over,
at livet ikke så let lader sig kue.
Døden tager livtag med
livet og taber.
Stedfortrædende lidelse –
guddommelig retfærdighed
og nåde.
Evigt liv –
som ikke bare er liv,
der varer ved.
Opstandelse --Børge Andersen

Påske
seniortræf
årsmøde
palmesøndag
Seniorudflugt
Familien Ozolini
Menighedsweekend
kalenderen
april - maj 2017

Menighedens forhandlingsog årsmøde den 5. marts 2017
Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået, og der blev redegjort for
de enkelte poster. Desuden blev
regnskabsopgørelse for januar 2017
gennemgået. Der blev på mødet
henvist til de enkelte beretninger
i Karmelkirkens årsberetning for
2016, som er trykt og udleveret til
medlemmerne. Der blev informeret
om vores samarbejdsforhold med
nabomenighederne, hvor vi bl.a.
sammen med Østhimmerland Baptistmenighed afholder menighedsweekend den 19. til 21. maj 2017.
Desuden blev der annonceret om
årets Kvindetræf, som afholdes den
1. april 2017 i Karmelkirken. Nordjysk kirkedag bliver afholdt den
10. juni 2017 i Folkekirkens hus.
En konkret henvendelse om evt.
anskaffelse af nye stole til Karmel-

kirken blev behandlet og der afholdes ekstraordinært forhandlingsmøde om en beslutning mandag,
den 27. marts 2017.
Forhandlingsmødet drøftede også
Karmelkirkens virksomhed, hvilket
var en fortsættelse af et tidligere
afholdt samtalemøde, bl.a. om hvordan vi håndterer den præsteløse
periode. Lee Hansson orienterede
om Menigheden Koinonia, som
mødes hver søndag til gudstjeneste
og spisning i Karmelkirken fra kl.
17.00.
De indspark og emner, som kom
frem på vores drøftelse, vil formanden for Menighedsrådet og formand
for Gudstjenesteudvalget prøve at
sammensætte senere.

Palmesøndag
Velkommen til musikgudstjeneste
i Karmelkirken Palmesøndag kl.
14.00.
Kom og vær med til at indlede ”kirkeårets stille uge” med dejlig sang
og skønne toner sammen med Lise
Robenhagen Hjørne og Karen Kirstine Nielsen. De to unge, nordjyske musikstuderende har tidligere
tryllebundet os med solosang og
orgelspil og denne gang skal vi
sammen fejre påskens begyndelse.
Vi skal synge påskens kendte salmer, samt nyde forårstoner og lytte
til kendte værker af bl.a. Bach,
Grieg og Reger. Derudover kan I
glæde jer til at lytte til norske og
svenske folketoner.

Donald Dahl Larsen

Lise Robenhagen Hjørne

SENIORTRÆF
Tirsdag d. 25 april. Kl 14.00
Besøg af John Kristensen og Hans
Hjort. Skørping.
”Vi synger foråret ind”
Igen kan vi glæde os over alt det
skønne, der sker i disse måneder
ude i naturen.
Ingen årstid er så meget og godt
beskrevet i vore salmer og sange
som foråret. Denne eftermiddag vil
Hans Hjort ved klaveret og John
Kristensen med trompet føre os
igennem en del af den rigdom, som
findes i Højskolesangbogen, vi skal
synge en del og høre nogle musikstykker.
Glæd dig til en hyggelig eftermiddag.

Der serveres kaffe/te og kage. Pris
kr. 25,00.
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Karen Kirstine Nielsen

Seniorudflugt

Menighedsweekend
for Karmelkirken og
Østhimmerland
Den 19. – 21. maj

Tirsdag d. 23. maj Kl.10.00 er der
forårsudflugt, som i år går til Skagen.
Vi kører i private biler, ligesom sidste år, og der er villige chauffører,
som allerede har meldt sig, og det
er vi meget taknemlige for.

Vi mødes ved og kører fra Karmelkirken og så slår vi en smut inden
om Skagen Kirke, derfra besøger vi
Jørgens Spisehus, hvor vi skal have
”Dagens Middag med kaffe”.
Når vi er blevet mætte kører vi til
Skagen museum, hvor vi får en guidet omvisning på
ca. 45 min.
Vi slutter turen af med at køre
rundt i Skagen og se nogle af de
kendte steder og traditionen tro
finde en god iskiosk.
Velkommen til en forårstur til Danmarks nordligste by.
Pris for turen. Kr.210,00.

på Virksund Kursuscenter, som er
velindrettet med enkelt- og dobbeltværelser.
Temaet for weekenden er ”Fællesskab”, og programmet består af
undervisning v/Poul Asger Beck,
gruppearbejde, forskellige aktiviteter og hyggeligt samvær.
Undervisningen har fokus på fællesskaber, teologisk og historisk og
på, hvordan vi forholder os til nye
fællesskabsformer i kirkens arbejde
og mission.
Lørdag aften er der festmiddag,
som er med til at understrege
weekendens tema.
Søndag afsluttes med gudstjeneste
og frokost.
Tilmelding senest den 1. maj til
Lisbeth Haugaard tlf. 60 81 61 00
eller emailtillisbeth@gmail.com
Detaljeret program er fremlagt i
Karmel.

Tilmelding til Inge og Arne Jensen
senest søndag d. 7. maj.
Tlf. 40 37 85 68 eller 98 18 21 76
Mail. ingearne@gvdnet.dk
Inge Jensen

Sang- og musikaften med Familien
Ozolini fra Letland
Mandag den 18. juni kl. 19.00
i Karmelkirken.
Familien Ozolini gæster igen i år
Nordjylland, og den 18. juni har vi
den glæde kunne høre dem i Karmelkirken.
Faderen Egils Ozolini er baptistpræst og kunstmaler, men størstedelen af familien er professionelle
musikere. Der kommer nærmere
program for aftenen og besked om,
hvor stor en del af familien, der
deltager i årets turné, men reserver
allerede nu aftenen.
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kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

April
Sø. 02. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til Baptist.dk
Sø. 09. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste.
Lise Hjørne og Karen Nielsen.
Se omtale
Sø. 16. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste.
med nadver. Hanne Kiel.
Kollekt til Menigheder, der
vokser, Præsteskolen i Rubura
Sø. 23. Kl. 10.30. Familiegudstjeneste.
Kollekt til menighedens arbejde
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 30. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Klaus Abildgaard.
Kollekt til Uddannelse for alle,
Alfabetiseringsprojekt

Maj
Sø. 07. Kl. 19.00. Fælles musikgudstjeneste i Vodskov Baptistkirke
Sø. 14. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Hanne Kiel.
Kollekt til menigheder, der
vokser, Præsteskolen i Rubura
Ma. 05. Kl. 19.00
Forhandlingsmøde
19. – 21. maj. Menighedsweekend.
Virksund kursuscenter.
Se omtale
Ti. 23. Seniortræfs forårsudflugt.
Se omtale
Sø. 28. Kl. 10.30. Stiftelsesfest.
Bente Højris.
Menighedens offerdag

Juni
04. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Uddannelse for alle,
Alfabetiseringsprojekt

HUSK Menighedens
forhandlingsmøde
mandag den 15. maj kl. 19.00

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

Adresseændring

Jørn Larsen,
Oldenborrevej 5, 9000 Aalborg

Rettelse af e-mail
Laila Hollen Høgh.
lhogh75@gmail.com

Tak
Tak for al opmærksomhed ved min
85 års fødselsdag.
Kærlig hilsen
Clara Nielsen

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

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for
april - maj, samt kuverterter til
offerdagen den 28. maj.
Næste INFO udkommer den
27. maj, og stof hertil bedes sendt
til louisevarberg@live.dk
senest den 13. maj.

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.
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Forårsfest i
Baptistkirken
i Vodskov
søndag den 7. maj
kl. 19.00
I ord og toner siger vi aftenen igennem ”Tak for livet”. Annette Grarup holder andagt og vi skal lytte
til en buket af musikalske indslag
med fælleskoret fra Karmelkirken
og Nørresundby-Vodskov,
Ane Korsbro samt Lene Brohus og
Mads Lindholm.
Vi slutter aftenen med kaffe.

