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Beretning 2019
– Menighedsrådet

1. søndag i advent

Der er meget vi kan drømme om. Vi vil
gerne være flere. Vi vil gerne have et
lavere aldersgennemsnit. Vi ville gerne
have flere kræfter til løsning af konkrete opgaver. Samtidig med at det er rigtigt at tænke fremad, er det vigtigt at
vi ikke lader mismodet præge os. Med
åbent sind for muligheder, der viser
sig, skal vi glæde os over mange gode
anledninger i menighedens fællesskab,
hvor vi kan gå opbyggede og glade fra
kirke inspirerede til at leve livet under
Hans nåde, der har lovet at være med
os alle dage.
Menighedens virke
Torsdag efter torsdag er der åbent i

Cafeen, og efterfølgende mødes spejderne, og giver liv og aktivitet i kirkens lokaler. Spejderne deltog i en festlig gudstjeneste 1. søndag i advent,
hvor såvel en række af børnene som
deres pårørende var en del af gudstjenestefællesskabet. Lad os bakke op om
disse aktiviteter som menighed, hvor
vi kan det.
Seniortræf samler hver måned seniorer til forskelligartede programmer, og
med deltagere både blandt menighedsmedlemmer og andre. Her er man også
med til at gøre opmærksom på Kirken
og dennes øvrige funktioner.
Se arbejdsgrenes beretningerne her i
årsskriftet.
Omsorgsarbejdet har fulgt de sædvan3

lige retningslinjer med omsorgsudvalget og Bente Højris tjeneste, ligesom
Bente Højris står til rådighed for kirkelige handlinger, hvor dette ønskes.
Gudstjeneste-udvalget arbejder effektivt med at sikre, at der holdes gudstjeneste langt de fleste søndage gennem
året. Som tidligere er der faste aftaler med Hanne Kiel om en gudstjeneste pr. måned og Bente Højris med to
gudstjenester i kvartalet. Øvrige søndage er der gæsteprædikanter, gudstjenester ved egne kræfter eller særlige anledninger især inden for sang
og musik med forskelige kræfter, bl.a.
besøgte Iben Krogsdal menigheden i
november.
Vi kan glæde os over, at der også er
musikledsagelse ved gudstjenesterne,
hvor Karin Brogaard, Inge Jørgensen,

Hans Hjorth og Karen Nielsen medvirker, ligesom Peer Albin er ved klaveret ved Seniortræf og forhandlingsmøderne.
Vi har ikke nogen løsning på præstesituationen. Vi slog fast ved forhandlingsmødet, at menigheden fortsætter sin virksomhed, hvor vi kan se i det
mindste de næste 5 år frem. Samtidig
vil vi være åbne over for muligheder,
der måtte opstå, og som vi ikke kan se
på nuværende tidspunkt.
Efter valget til menighedsrådet består
dette fortsat af Lisbeth Jørgensen,
Laurits Larsen, Donald Dahl Larsen og
Per Beck.
Efter at forhandlingsmødet i 2018 vedtog regelændringer, har vi i 2019 haft
to ordinære forhandlingsmøder i marts
og oktober, suppleret med et par korte forhandlingsmøder efter gudstjenesten. Vi synes her at have fundet en
velegnet arbejdsform. To gange årligt
er menighedsrådsmødet udvidet med
udvalgsformænd, forhandlingsleder og
kuvertsekretær. Dette giver mulighed
for at få et samlet overblik over de forskellige aktiviteter og koordinere aktiviteterne.
Menighedens økonomi tegner i skrivende stund solid. Der henvises til
økonomiberetningen her i årsskriftet.
Bygninger
Karmelkirken er en ældre bygning,
hvor der løbende er behov for ” en kærlig hånd” Bygningsudvalget tager
hånd om bygningerne og løser de
praktiske opgaver, og har øje for den
nødvendige vedligeholdelse. Fra det
nye år har vi besluttet at ansætte rengøringshjælp i Karmel, da de færre
kræfter også viser sig på dette område.

Menighedsweekend
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Juleaften

Kommunikation
INFO udkommer 5 gange årligt med
fint indhold og format. Vi sidder med
årsberetningen i hånden. Alt i alt kan
vi glæde os over, at kirkeblad og årsberetning er af høj kvalitet.
Samarbejde og fællesskab
Vi har i 2019 samarbejdet med Nørresundby-Vodskov og Østhimmerlands
baptistmenigheder om fælles anledninger efter de kendte retningslinjer. Vi havde i 2019 fælles menighedsweekend med Østhimmerlands Baptistmenighed, og de der deltog, havde
en god weekend. Vores alderssammensætning gør, at en weekend ikke tiltaler så mange.
Sidst på året mødtes en lille gruppe fra
Karmel og Østhimmerland til en samtale om samarbejdet. Resultatet blev,
at vi arbejder frem mod, at der kvar-

talsvis er fælles gudstjeneste. Vi vil
ligeledes fortsat samarbejde om en fællesanledning, hvor vi tror en menighedsdag vil være en mulighed for flere
hos os end en weekend.
I september 2020 bliver der i Sæsing
en fælles anledning for nordjyske
menigheder, som vi også har givet
vores støtte til. Efter vi i en årrække
ikke har været samlet til efterårsmøde,
kan dette nye initiativ genoplive denne
gode tradition.
Hver søndag eftermiddag bruges Karmelkirken af Koinonia til gudstjeneste og fællesspisning. Vi er glade for
at kunne være husværter for menighedens gudstjenesteliv.
I samarbejdet i BaptistKirken er
menigheden repræsenteret ved landskonferencerne, og menigheden bidrager efter normen med 7½ % af indsamlede midler til basisbudgettet. På forhandlingsmødet vedtog vi fra 2020,
at bidrage til yderlige et projekt i Bap5

tistkirken, så vi yder 3 x 10.000 til projekterne: Menigheder, der vokser og
uddannelse til alle i Burundi og Rwanda og til internt fordrevne i Myanmar.
Nordjysk Kirkedag afholdes som et
økumenisk arrangement hvert forår. Vi
regner med at dette også bliver tilfældet i 2020. Inge Jensen har i en længere årrække været med i planlægningsgruppen. Inge har ønsket at blive fritaget for arbejdet her. Tak til Inge for
arbejdet i planlægningsgruppen.
I 2019 var der kirkedage i Herning
(”Himmelske dage på Heden”) i Kr.
Himmelfarts ferien. Himmelske dage
er et stort kirkeligt folkemøde med
mange gode aktiviteter, og et møde for
alle dele af dansk kirkeliv. Næste gang
afholdes Himmelske dage i Roskilde i
2022.
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Tak
Tak til alle, der på mange forskellige
måder lægger arbejde i menigheden:
I udvalgene, med de mange praktiske
opgaver og nødvendige funktioner i
menigheden.
Tak til alle, der omfatter menigheden
med omsorg og forbøn.
Må Gud bevare menigheden også i det
nye år.
På menighedsrådets
vegne
Per Beck

Beretning fra udvalgene

Gudstjenesteudvalget
Teologen Martin Modeus siger og skriver om gudstjenesten: ” Ritualet er
Guds gave til at hjælpe mennesker til
at møde sig selv, deres medmennesker og Gud … fornyelse indebærer
ikke, at man finder noget nyt, men at
man finder det, som er centralt … som
et organiserende princip fremhæver
jeg det dobbelte kærlighedsbud, hvilket fører til at betragte gudstjenesten
som et relationsudtryk i flere dimensioner … fungerende relationer er så centrale i menneskers liv, at jeg vil påstå,
at det er netop dette, som adskiller et
godt gudstjenesteliv fra et dårligt, eller
et levende gudstjenesteliv fra et dødt”.
Det må således være gudstjenestens
formål, at give mulighed for et fællesskab, som både kan være ganske kon-

kret, men som tillige er båret af noget
mere end det blot menneskelige. Det
er tillige et formål at give rum for stilhed og eftertanke, og her lade det hellige tone frem.
Vi har i 2019 formået, at afholde gudstjeneste stort set hver søndag. Gudstjenester tilrettelagt ud fra forskellige
indgange til gudstjenesten, og gudstjenester gennemført ved hjælp af en
række forskellige prædikanter. Jeg
håber og tror, at vore gudstjenester
kan leve op til de indledende tanker,
og vi skal så som menighed gøre alt
for, at vore gudstjenester bliver båret af
fællesskab. Menighedens fællesskab er
det grundlæggende subjekt for gudstjenesten.
Vi har i gudstjenesteudvalget planlagt og gennemført en række ”ordinære” gudstjenester på de fleste sønda7

Musikgudstjeneste

ge i året. Her med stor og god hjælp
af Hanne Kiel og Bente Højris, hvilket vi siger en stor tak for, og ud over
dem en række ”gæsteprædikanter”,
som vi ligeledes er stor tak skyldig.
Tillige har vi afholdt en række ”specielle gudstjenester”, herunder bl.a.
”musikgudstjeneste med Rune Funch,
m.fl.”, ”musikgudstjeneste med Hans
Hjort og John Kristensen”, ”sang- og
musikgudstjeneste med Lise Hjørne og K.E.Thrane”, ”Vi synger julen
ind med Pan Koret”, ”Cafégudstjeneste ved Annette Jensen og Birgit Hebbelstrup”. Som koncert og gudstjeneste fik vi også i 2019 besøg af familien
Ozolini, der med deres sang og musik
fyldte kirken. Af fælles gudstjeneste
kan nævnes, med Østhimmerland én i
foråret, hvor vi tillige havde afslutning
af kristendomsklassen, og med Nørresundby-Vodskov har vi efterhånden
traditionelt én i foråret og én om efteråret.
Endvidere har vi i gudstjenesteudvalget gennemført nogle samtaleaftener. Disse aftener var under ledelse
af Allan Ibsen fra Nørresundby baptistkirke. Aftenernes overskrift, eller
emne, blev aftalt på mødeaftenen såle8

des, at der var mulighed for at have
indflydelse på emnet. Det praktiske
forløb blev sådan, at vi afholdt møderne på torsdage i umiddelbar forlængelse af caféens åbningstid. Om disse aftener skal føre til flere her i 2020,
afhænger af interessen for dette.
Vi har således haft et travlt år 2019, og
fuldt op af gøremål i vort lille udvalg,
og fra min side en meget stor tak til
Gudrun Knudsen og Louise Varberg
for en meget stor indsats, og et herligt
samarbejde.
Min indledning rummede lidt tanker
omkring gudstjenesten, som jo skal
indsættes i de rammer, og muligheder, som vi nu engang har som menighed, og dette må jo så være vor opgave, også her i 2020. Luther har en gang
skrevet om kirken – ”at den er fællesskabet af disciple”. Må fællesskabet
være overskriften for os, således at vi
alle har medejerskab på gudstjenester
i Karmel.
Bruno Jacobsen.

Informationsudvalget

Bygningsudvalget

INFO er i årets løb udkommet med 5
numre, og kun et fåtal kommer i kuverter og bliver sendt ud med post.
Hvert nummer sendes ud til knap 90
mail-adresser.
Der er siden sidste år blevet downloadet flere INFO’er fra hjemmesiden, der
fortæller, at der er andre end dem, der
får det mailet, som interesserer sig for
Karmelkirken.
Ser man det sidste års INFO’er igennem er det menighedens dagbog, hvor
der fortælles om alle de aktiviteter, der
foregår i Karmelkirken.
For at vedligeholde hjemmesiden og
udsendelsen af INFO-mail, er det vigtigt at have opdaterede adresser, telefonnumre og e-mail adresser, så send
dem venligst til Peer, så de kan blive
rettet.
Peer holder styr på adresser, fødselsdage og dåbsdage - ikke altid nogen nem
opgave. Husk derfor at sende adresseændringer og mail ændringer til ham.
Årsbudskabet er også denne gang i
farver, og teknikken gør, at vi igen i
år har kunnet spare på udgiften. Dels
ved at kunne udsende det på mail til
en stor del og derved spare på oplaget, og udsendelsen pr. post, og dels
ved at have et godt og billigt trykkeri.
Udvalget har ikke ændret sammensætning, og består af Peer Albin Kristiansen (Adresser m.m.), Louise Varberg
(redaktion) og Henning Aardestrup
(layout, tryk og hjemmeside).

Året er gået med den almindelige vedligeholdelse i kirken efter nogle år med
flere renoveringer. Det glæder os, at vi
får mange positive reaktioner på fornyelsen af kirkesalen fra gæster, der
besøger os og fra menighedsmedlemmer, der holder af det lette og lyse
udtryk, som kirkesalen nu har fået.
Vi holder stadig varmen bedre i kirken
med den nye styring, årsopgørelsen er
endnu ikke kommet, men vi håber, at
forbruget stadig er under kontrol.
Vi har fået repareret et hjørne af den
udvendige trappe bag kirken, og tagrender og afløb er blevet renset op, da
regnen strømmede ud over tagrenden
og ned ad muren. Det lille pulterrum
på 1. sal er blevet tømt, så spejderne

Henning Aardestrup
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kan få lidt bedre depotplads. I det lille
skab derinde står der dog stadig ekstra tallerkner, kopper og glas.
To nye kaffemaskiner er indkøbt til
den lille sal, og de fungerer godt. De
er købt hos Daarbak, hvor vi også kar
fået en købsaftale til vores kontonummer, så bl.a. printerpapir, kontorartikler, køkkenruller, rengøringsartikler
mv. kan indkøbes der.
Det sidste og nyeste er, at vi har engageret os med privat rengøring af kirken. Der bliver fremover rengjort hver
14. dag i de lige uger, det kræver at vi
stadig er opmærksomme på, at få ryddet op efter os, når vi anvender lokalerne. Desuden også at nogle stykker har
meldt sig til vask af brugte håndklæder mv., og at vi samles til en form for
”Hovedrengøring” f. eks. en gang om
året, - der regner vi med opbakning fra
de gamle rengøringshold.
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Tak for hjælpen til jer alle, fordi I til stadighed er med til at holde vores fælles
kirke i pæn stand.
På bygningsudvalgets
vegne,
Inge Valbak Aardestrup
Seniortræf.
Igen et årsskifte – tiden går stærkt.
Her i beretningen ser vi på året 2019,
hvor vi med glæde og taknemlighed
kan se tilbage på mange gode anledninger.
Vi er meget optaget af at være en
arbejdsgren, som ud fra vores menighed kan være et fællesskab til den
ældre del af menigheden, men også til
vore mange kontakter.

Vi prøver på at gøre vore programmer
meget afvekslende, og begyndelsen på
2019 blev en eftermiddag med Louise
og Kim Varberg, som tog os med på en
tur til U.S.A. som de kaldte ”Storbyer,
Stillehav og nationalparker.
Vi fik besøg af Kirkens Korshærspræst,
Lena Bendtsen i Aalborg, med emnet:
” Med korshærspræsten på arbejde”
Flemming Thingbak, Sæby, emne: ”Fra
fotohandler i Sæby til direktør i Aalborg City”.
Forårets sangeftermiddag var med
Lotte og Troels Schrøder, Rebild efterskole.
Forårets program sluttede med en
udflugt med 25 deltagere.
Højdepunktet var besøg på ”Center
for papirkunst” i Hune, med en guidet
rundvisning,
spisning på kunstcafeen i Blokhus og
afsluttende med eftermiddagskaffe i
Saltum Baptistkirke.
Programmet for efteråret var med
besøg af sejlsportsfolkene Jonna og
Jørgen Fristrup,
Ferslev, som kom med emnet: ”Turen
til Skt. Petersborg”
Peter Lydholm, Nr. Sundby, som har
været blind siden fødselen, kom med
emnet:
”Tanker og erfaringer omkring livet
som blind”
Efteråret sluttede som sædvanlig med
julefrokost, som var godt besøgt, 46
deltagere.
Programmet indeholdt god julemad,
hygge, indslag af Merethe Gjerløv
”Barndom på en nordjysk bondegård.
Til de fleste anledninger er vi omkring
30 deltagere.
Vi har tidligere haft 2 – 3 arbejdsgrupper, som har taget sig af de praktiske
ting, nu har vi 1 arbejdsgruppe og det
skyldes sygdom og alder. Så nu prøver
vi at få det til at fungere med de prak-

Julefrokost hos Seniortræf

tiske gøremål, der har med hver anledning at gøre.
Forårsprogrammet 2020 er klar, og vi
glæder os til at komme i gang.
Forhåbentlig vil vi stadig få god dækning i aviserne, det betyder meget.
Mange tak til jer, der arbejder med i
seniortræfs regi
Mit håb er, at vi må få kræfter – lyst og
energi til at GÅ
Steen Kaalø skriver:
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Gå for andre, med håbet.
Gå mellem skred og fald.
Gå mellem flakkende skygger.
GÅ – mærk at vi skal!
Inge Jensen
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Spejderne
Vi har haft et spændende og dejligt
spejderår hos Vejgaardspejderne. Det
har været et år med traditioner og med
nye tiltag. Vi startede året med vores
traditionsrige Nytårsbanko for hele
familien. Det var igen i år en rigtig
hyggelig aften. Vi havde et skønt forår
med mange dejlige spejdermøder, med
læring, venskaber og sjov. I juni havde
vi en rigtig dejlig weekend i Koldkjærhytten hvor vi tog ANSVAR for hinanden, viste hinanden RESPEKT og
blev udfordret på at få MOD til at prøve nyt og overskride ens egne grænser. Vi var blandt andet oppe at klatre i
træer, hvilket var grænseoverskridende
for flere af spejderne. Men de var alle
sammen super seje til det.
I foråret startede vi med at invitere til
Familiespejd i Sohngårdsholmsparken. Vi har været samlet til bålhygge
og familieaktiviteter i naturen. Flere
familier har kigget nysgerrigt forbi, og
en lille gruppe kommer glade og trofaste til Familiespejd. Efter sommerferi12

en startede vi op med nytårsfest, hvor
der kom 4 nye spejdere. Det var dejligt
at byde dem velkommen i vores fællesskab. Inden for få uger kom der en spejder mere, så vi startede en ny patrulje “Team Tigers”. Inden efteråret var
omme, kom der endnu en spejder, som
hurtigt sluttede sig til “Team Tigers”.
Vi glæder os meget over at kunne
byde nye velkommen i kredsen. I oktober var “Chobby Pandas” med til Baptistspejdernes event i Odense ZOO.
Vi havde en rigtig dejlig dag sammen
med mange andre baptistspejdere fra
hele landet. Vi så lidt på dyrene, mens
vi var på løb, sammen med en patrulje
fra Vrå, hvor vi blandt andet snakkede
om korpsets værdier: Ansvar, Respekt
og Mod - ARM.
Korpset skriver: Vores vision er: Vi
giver styrke til at gøre en forskel. Vores
mission er: Vi udvikler robuste mennesker gennem udfordringer, friluftsliv og
sunde fællesskaber. Vores værdier er:
Vi tager ansvar for os selv, for at finde
vores tro, for at passe på hinanden og

den verden vi lever i. Vi giver børn og
unge ansvar, så de bliver bedre rustet
til livet. Vi har respekt for hinanden og
det enkelte menneske, og ser værdien i
forskelligheder. Vi giver mod til at tage
et standpunkt, rykke grænser og gøre
en forskel.
Disse mål arbejder vi også ud fra hos
Vejgaardspejderne.
Vi har afsluttet året med en dejlig overnatning i kirken, hvor der blev plads
til at hygge og til at slappe af, mens
vi lærte hinanden lidt bedre at kende. Weekenden sluttede vi med en dejlig gudstjeneste sammen med menigheden, hvor spejderne opførte et lille
krybbespil.

Vi takker for et dejligt år og ønsker jer
alle et godt nytår. Vi glæder os til 2020,
som blandt andet byder på jubilæum i
korpset og sommerlejr på Øksedal.
Statistik spejderne
piger
drenge
Trop
9
5
Gruppe
1
2
Førere
9
5
Passive
0
6
I alt 			
Heraf 15 over 24+

14
3
14
6
37

Connie Thing Andersen
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Pan Koret på besøg

Økonomi
Regnskabet gav også i år 2019 et pænt
overskud.
Menigheden været uden ansat præst
hele året og vi har håndteret søndagsgudstjenesterne og omsorgstjeneste
mv. via gæsteprædikanter og især
Bente Højris og Hanne Kiel. Det betyder, at vi ikke har haft løn- og personaleomkostninger, men omkostninger
med gæsteprædikanthonorarer og
kørselsgodtgørelser – derved har vi
sparet mange penge, men lider afsavn
i den daglige præstetjeneste. Ligeledes
har vi måttet honorere eksterne organister til at spille til gudstjenesterne,
vi takker meget for tjenesterne og især
også tak til vores frivillige, interne
organister.
Desuden har vi haft en stribe, inspire14

rende temamøder med forskellige kor,
prædikanter og musikanter, som har
givet os mange dejlige oplevelser.
Afkastet i SparNord, Stjerne-Invest
gav os et stort afkast i 2019 i modsætning til det store negative beløb i 2018.
Vi er meget taknemmelige for den
fortsatte, store offervilje til, at vi sammen kan hjælpe med at holde niveauet
nogenlunde på kuvertbidragene og
derved klare vores udgifter og forpligtelser.
Som tidligere år havde vi sat et mål
med de 2 BiD-projekter, hvor vi havde
lovet at indsamle 10.000 kr. til hvert
projekt – vi har afregnet
- 10.071,76 kr. til BiD-projekt IM
Uddannelse for alle

- 10.100,00 kr. til BiD-projekt IM
Menigheder, der vokser.
Når vi løfter i flok og viser en fælles
offervilje, betyder det ikke så meget for
det enkelte medlem økonomisk.
Når vi sammen fokuserer vores ressourcer og energi på de mange aktiviteter og missionen, der udgår fra
Karmelkirkens Baptistmenighed, vil vi
fortsat være en menighed, som vi alle
har kærlighed til og holder meget af.
Trossamfundsregistret
Trossamfundsloven trådte i kraft den
1. januar 2018 og en række ændringer
er derfor gennemført bl.a. jf. årsregnskabsloven som beskrevet ovenfor.
Desuden har Kirkeministeriet åbnet
for et Trossamfundsregister, som er
en digital fortegnelse over anerkendte
trossamfund og menigheder og i registret skal der uploades såvel vedtægter, kontaktperson og årsregnskab.
Vi har i 2019 uploaded både vores vedtægter og årsregnskabet for 2018.
Der har i 2019 været en del kommunikation mellem Kirkeministeriet og
kassereren bl.a. omkring navne på
arvekontoen i årsregnskabet, men alt
er nu gået i orden og fremover vil der
kun findes en samlet arvekonto i årsregnskabet – ikke med
navne på dem, som har
givet arven.

Cafeen
Det forgangne år i cafeen er gået rigtig
godt, og vi har i løbet af året oplevet en
stor fremgang i forhold til, hvor mange
som kommer og spiser hver gang. Det
har været dejligt at opleve stemningen
i cafeen hver torsdag kl. 17.30, den er
god og hyggelig og her er plads til alle.
Det er primært spejderne og deres forældre, som benytter sig af cafeen, men
det er skønt at menighedens medlemmer også kommer forbi og er en del af
dette fællesskab.
Vi ser frem til endnu et år i fællesskabet omkring cafeen og husk, at alle
store som små, unge som
gamle er velkomne.
Anne Tørholm

Donald Dahl Larsen

Marie får en hilsen
efter kristendomsklassen
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Menighedens regnskab
1. januar 2019 til 31. december 2019

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019.		
Menighedsbidrag m.v.
301.729,39
Andre driftsindtægter
91.589,30
393.318,69
Indtægter i alt		
393.318,69
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift		
-286.463,55
Resultat før personaleudgifter		
106.855,14
Note 4 Personaleomkostninger		
0,00
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
0,00
Resultat før finansielle poster		
106.855,14
Note 5 Finansielle indtægter		
30.753,00
Note 6 Finansielle udgifter		
-1.706,21
			135.901,93
Overdskudsdisponering
Note 7 Overført til reserveret til byggesag		
0,00
Årets resultat		
135.901,93
Note 5 Finansielle indtægter		
0,00
Note 6 Finansielle udgifter		
Årets resultat		
135.901,93
Note 1
Note 2

Bemærkning til: Note 1 Menighedsbidrag:		
I det indsamlede menighedsbidrag indgår at Menigheden har modtaget bidrag
fra 4 medlemmer, som hver især samlet har givet bidrag på over 20.000 kr.		

Balance pr. 31. december 2019		

Anlægsaktiver:		
Grunde og bygninger		
Karmelkirken er bygget i 1930
- anslået værdi er nedskrevet til 0,00 kr. ved udgangen af 2017
0,00
Anslået grundværdi
1.555.000,00
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
586.600,00
Værdipapirer og kapitalandele		
0,00
Anlægsaktiver i alt		 2.141.600,00
Omsætningsaktiver:		
Andre tilbodehavender		
0,00
Periodeafgrænsningsposter		0,00
Værdipapirer og kapitalandele:		
Aktier i SparNord - kursværdi 31.12.2019
21.780,00
Investeret beholdning (startinvest) i Stjerneinvest SparNord
- med saldo pr. 31. januar 2019 i Stjerneinvest
577.028,82
598.808,82
Likvide beholdninger		
416.176,19
Omsætningsaktiver i alt		 1.014.985,01
Aktiver i alt		 3.156.585,01

Passiver		
Egenkapital		
Materielle aktiver		 2.141.600,00
Reserveret egenkapital		
21.780,00
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Reservationer Byggekonto
10.960,24
Reservationer Reservekonto
26.913,58
Reservationer Dispositionskonto
215.727,82
- overført driftsresultat 2019
135.901,93
351.629,75
Reservationer Karmelkirkens Børn og ungekonto 10.989,21
- overført driftsresultat 2019
1.331,50
12.320,71
Reservationer Missionskonto		
447.182,09
849.006,37
Reservationer Arvekonto:			
144.198,64
Overført fra tidligere år			
0,00
Overført, årets resultat			
0,00
Overført til næste år			
0,00
8 Reserveret egenkapital			
0,00
Egenkapital i alt			 3.156.585,01
Langrfristede gældsforpligtelser			
0,00
Gæld til kreditinstitutter			
0,00
Langfristede gældsforpligtelser i alt			
0,00
Kortfristede gældeforpligtelser			
0,00
Gæld til kreditinstitutter			
0,00
Leverandører af varer og tjenesteydelser			
0,00
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
0,00
Kortfristede gældsforpligtelser			0,00
Gæld i alt				
0,00
Passiver i alt.			 3.156.585,01

Noter		
Note 1 - Menighedsbidrag m.v.
Menighedsbidrag og donationer		
303.341,00
Indsamlet til Reservekonto		
1.180,00
Overført til Status - Reservekonto		
-1.180,00
Indsamlet til Byggekonto		
0,00
Særlige indsamlinger
		
Afregnet BWA		
-150,00
Afregnet til BiD-Syrien indsamling		
-200,00
Afregnet Danske Kirkers Råd		
-100,00
Afregnet Romabørn		
-1.062,85
Afregnet til BiD EBF Myanmar		
-895,00
Afregnet Baptist		
-995,00
Afregnet til Bibelselskabet		
-525,00
Indsamlet til - IM Uddannelse for alle-Alfabetisering		
9.325,13
Indsamlet til - IM Menigheder, der vokser-Præsteskolen Rubura
9.353,37
Afregnet til BiD-projekter		
-20.171,76
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. i alt			

303.341,00
3.809,50

-3.927,85
-1.493,26
301.729,39

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses, at Menigheden ikke har modtaget
beløb fra virksomheder eller organisationer.		

Note 2 - Andre driftsindtægter
Indtægter ved diverse aktiviteter - Café m.v.		
Udgifter ved diverse aktiviteter - café m.v.		
Overført til Karmelkirkens børn og Unge		

10.471,50
-9.140,00
-1.331,50

0,00
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Lejeindtægt i kirken/Vejgaardspejderne		
61.160,00
Lejeindtægt i kirken/Koinonia		
26.000,00
Øvrig lejeindtægt Karmelkirken		
1.350,00
Serveringsindtægt		 3.079,30
91.589,30
Note 2 - Andre driftsindtægter i alt			
91.589,30
Note 3 - Omkostninger, menighedsdrift
Menighedens drift		
Bidrag til Baptistkirken		
-22.839,08
Prædikanternes hjælpefond
-4.800,00
Erhvervsforsikring
-6.791,97
-11.591,97
Aktivitetstilskud Vejgaardspejderne
-6.000,00
Materialetilskud Vejgaardspejderne
-6.000,00
Ekstra aktivitetstilskud Vejgaardspejderne
-4.860,00
-16.860,00
Annonceudgifter
-6.251,13
Trykning af årsberetninger
-1.918,75
Kurser, års- og prædikantmøder
-3.358,08
Gaver ifm. Mærkedage mv.
-7.948,85
Revisorhonorar
-1.500,00
Administration
0,00
Undervisning
0,00
Tryksager, porto,tlf., kopiering, undervisn.matr.:
-26.158,86
Momskompensation af driftsudgifter 2019
13.136,00
-33.999,67
Gudstjenester		
Honorar og kørsel - Gæsteprædikanter og organister
-54.978,07
Honorar og kørselgæsteprædikant og omsorgskonsulent		
-38.990,32
Temamøder
-17.086,55
- indsamlet temamøder
5.641,00
Dækning af underskud menighedsweek-end
-2.278,50
-13.724,05
Mission i alt		
-192.983,16
Ejendommens drift		
Varme, kloak og vand
-46.078,25
Forsikringer
-9.445,85
Fester kirkepynt m.v.
-9.872,98
Stemning klaver og flygel
0,00
Tyverialarm, Verisure
-5.957,76
Faste serviceabonnementer
-6.970,38
Vedligeholdelse
-15.155,17
Ejendommens drift i alt		
-93.480,39
Note 3 - Omkostninger, menighedens drift i alt		
-286.463,55
Note 4 Personaleomkostninger
Gager og lønninger/gæstehonorarer		
0,00
Arbejdsgiverafgifter		0,00
Pension			
0,00
Regulering feriepengeforpligtelse		
0,00
Socialeomkostninger		0,00
Personaleomkostninger i alt		
0,00
Note 5 - Finansielle indtægter
Renter af bankindestående
1.155,00
Renter af værdipapirer		
SparNord Stjerneinvest-afkast
29.598,00
Finansielle indtægter i alt
30.753,00
30.753,00
Note 6 - Finansielle udgifter		
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0,00

Renteudgifter til kreditforeningen		
-1.706,21
Finansielle udgifter i alt		
-1.706,21
Note 7 - Reserveret til byggesag		
0,00
Indbetalt i året		
0,00
Reserveret af overskud		
Reserveret til byggesag 		
Note 8 - Reserveret egenkapital
overført til Byggekonto		
0,00
Overført til Reservekonto		
0,00
Reserveret til socialt arbejde		
0,00
Reserveret til missionsprojekt		
0,00
Reserveret egnskapital i alt		
0,00
Note 9 - Pantsætninger
Der er ikke tinglyst pant i Menighedens ejendom.		
0,00
Note 10
Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, fremgår af
regnskabet.		
Aalborg, den 6. februar 2020
		
Donald Dahl Larsen, Kasserer Karmelkirkens Baptistmenighed.		

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato den 4. februar 2020 behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Karmelkirkens Baptistmenighed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
Karmelkirkens Baptistmenigheds aktiver og passiver, finiansielle stilling
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Årsregnskabet for 2019 blev godkendt på Menighedens årsmøde den 1. marts 2020.
Forhandlingsleder Louise Varberg
Menighedsrådsformand Per Beck
Menighedsrådsmedlem Lisbeth Jørgensen
Menighedsrådsmedlem Laurits Ø. Larsen
Menighedsrådsmedlem Donald Dahl Larsen.

Revisors erklæring om review af årsregnskabet
Undertegnede Revisor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Karmelkirkens Baptistmenighed.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
og Lov om trossamfund uden for folkekirken, lov nr. 1533, 19/12 2017.
Regnskabet er revideret og godkendt og beholdningerne er afstemt pr. 6. Februar 2020
Vagn Ladegaard Andersen
/
Birgitte Freudendal-Pedersen
Uafhængig revisor			Revisor
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Besøg af Ozolini familien

Organisationernes
regnskaber
Regnskab, Seniortræf, 2019.
Indtægter
Bankbeholdning 1/1 2019		
16.366,30
Kassebeholdning 1/1 2019		
626,61
Renteindtægt		
2,40
Indkommet, Arrangementer		
13.815,00
Salgsbod/lotteri		2.467,50
		33.277,81

Udgifter
Arrangementer
Serveringsudgifter
Bankgebyr
Gave, menighedens projekter
Bankbeholdning 31/12. 2019
Kassebeholdning 31/12 2019

6.185,00
11.025,95
200,00
1.000,00
14.695,20
171,66
33.277,81

Aalborg 29. januar. 2020		Inge Jensen
Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 6. februar 2020.
Aalborg, den 6. februar 2020.
Jonna Jacobsen
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Leif B. Estrup

.
33.277,81

Regnskab Vejgårdspejderne 2019		Resultatopgørelse

			
			
Indtægter
			
Kontingenter
12775,00		
Tilskud Aalborg Kommune
47274,40		
Tilskud Karmelkirken
16860,00		
Ture/lejre
900,00		
Spejderhjælpen
671,00		
Spejdereffekter
0,00		
Diverse
0,00		
Renteindtægter + gaver
974,94		
Indtægter i alt
79455,34
Underskud		8872,71
		88328,05

Udgifter
			
Korps- og division, kontingent
7000,00		
Lokaleudgifter
61160,00		
Ture/lejre
5613,00		
Spejdermøder
4683,06		
Førraktiviteter
258,40		
Administration
300,00		
Repræsentation/ Danmarkssamfundet
185,95		
Spejderhjælpen
671,00		
Spejdereffekter
1854,75		
Førertræning/-stævne
2480,00		
Tilbagebetalt Aalborg kommune
4000,40		
Renteudgifter
121,49		
Udgifter i alt		
88328,05
			
			
Balance
			
Aktiver
			
Bank			131428,36
			
Passiver
			
Egenkapital 1.1.2019
84678,03		
Driftsresultat 2019
-8872,71		
Egenkapital 31.12.2019		
75805,32
Hensættelser		55623,04
			131428,36
			
Hjallerup, den 28. januar 2020
Per Beck
			
Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 6. februar 2020.
Aalborg, den 6. februar 2020.
Jonna Jacobsen

Leif B. Estrup
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