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Det er ikke længe siden, at vi i vort 
land kæmpede for frihed. Frihed for 
krig og undertrykkelse. Og senere 
har vi oplevet forskellige ”friheds-
kampe” – for kvinderne, seksualite-
ten, og i dag taler mange boligeje-
re og økonomer om friværdi og af-
dragsfrihed.
Faktisk har friheden sejret sådan, 
at vi mennesker aldrig tidligere har 
haft så meget frihed. Vi kan frit 
vælge uddannelse, livsledsager, bo-
lig, holdninger og tro. Vi er rigere 
og friere end nogensinde. Og hvad 
bruger vi så vores frihed til?

Frihed til hvad?

Er frihed ikke et mål i sig selv? Nej, 
frihed er den tilstand, hvor det re-
elt er muligt at vælge. Du er fri til at 
vælge. Men efter at vi har fået en 
større personlig frihed og er blevet 
mere selvstændige og uafhængige, 
så har vi desværre forkastet en ræk-
ke sunde livsværdier som troskab, 
barmhjertighed, ansvarlighed, lig-
hed og solidaritet. Dem vælger vi 
fra, fordi vi er frie til det.

Vi har en stor frihed, men må des-
værre sige, at det er svært at hånd-

tere denne frihed. Vi vælger de  
ting, som vi primært selv har lyst til, 
og forkaster de værdier, der handler 
om andres liv.

Frihed og fællesskab

Det er vigtigt og livsnødvendigt, 
at vi i vores opvækst er omgivet af 
nogle synlige og begribelige vær-
dier: Hvem er jeg? Hvad må jeg? 
Hvad er rigtigt og forkert? Hvad 
skal jeg tro på? Og hvad skal jeg 
kæmpe imod? Den store frihed i dag 
betyder desværre, at en række børn 
ikke får de nødvendige svar på dis-
se spørgsmål, og det er katastrofalt. 
Hvis man fra barnsben selv skal be-
stemme alt, så har man ingenting 
lært. Så tror man, at livet er at gøre, 
som man har lyst til – og så er man 
fortabt.

Frihed er at være bundet

Vi har i kirken netop fejret påske, 
kirkens største højtid. I påsken fej-
rer vi netop friheden i at være bun-
det. Kristus vandt i påsken os fri-
hed, ved at være bundet – af sin 
store kærlighed til os.
Det Kristne budskab fortæller, hvad 
frihed er: frihed til at vælge, hvad 
du er bundet af! Frihed er nem-
lig ikke at kunne gøre, hvad man 
vil. Frihed er ikke uafhængighed. 
Tværtimod: Bibelens påstand er, at 
alle mennesker i bund og grund er 
bundet til enten det gode eller det 
onde. Og det kristne budskab er et 
kald til mennesker om at vælge det 
gode. Jesus siger selv, at den, der 
er størst, er den, der tjener de an-
dre.
Ægte frihed opnås kun ved at være 
bundet til Jesus i tjeneste og om-
sorg for andre. Det er med menne-
sker ligesom med en drage og et lo-
komotiv. Dragen flyver kun, når den 
er bundet i en snor, og et lokomotiv 
kan kun køre, når det er bundet til 
skinnerne. 
Vi kan kun være rigtig frie, når vi 
er bundet til meningen med livet, 
nemlig et liv i tro på Jesus og de 
konsekvenser det har: Et liv i kær-
lighed til andre.

Derfor er det en god ide at du bru-
ger din kirke noget mere, for der 
kan du møde budskabet, som bin-
der dig til meningen med livet. Og 
du tænker måske: ”Må jeg være 
fri?” Ja lige netop, og derfor skal du 
sige ja til at lade dig binde til det 
liv, som giver den største frihed.
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Fortsat fra forsiden

”Fri til at elske
er du og tjene
frelseren selv
i dem, som han giver dig”.

Fra salmen Vov at være, 
hvad du i Kristus er 

(Salmebogen nr. 527, vers 3)

Kære brødre, I blev udvalgt til et 
liv i frihed. Men I må ikke bruge fri-
heden som påskud for at leve, som 
det passer jer. I stedet skal I være 
som slaver og hjælpe hinanden. He-
le Loven kan jo sammenfattes i ét 
bud: ”Du skal elske andre på sam-
me måde, som du elsker dig selv”.

Paulus’ brev til menigheden i Galati-
en 5:13-14 i Den Nye Aftale.

Jacob Broholm Møller

Sædvanen tro blev der i forbindel-
se med menighedens årsmøde af-
lagt regnskab for sidste år. Des-
værre med et større underskud end 
forventet, bl. a. p. g. a. en uventet 
stigning i ejendomsudgifterne, men 
også p. g. a. et faldende kuvertbi-
drag.
Til gengæld blev menigheden orien-
teret om, at vi skal arve ca. 30.000 
kr. efter Ernst Hansen, som har bo-
et i Vejgaard, og hvis forældre har 
tilhørt Karmelkirkens Menighed. 
Arbejdsgrene og –udvalg havde 
mulighed for at supplere beretnin-
gerne i den nyligt udkomne årsbe-
retning. F. eks. kunne spejderkred-
sen fortælle, at den netop har taget 
imod tilbuddet om en konsulent fra 
spejderkorpset, som i et år hjælper 
kredsen med ideer til udvikling af 
arbejdet. Henning Aardestrup ef-
terlyste meddelelser om evt. nye 
mailadresser med henblik på ud-
sendelse af INFO til medlemmer og 
kontakter. Seniortræf kan i år fejre 
10 års jubilæum og glæder sig over 

at se tilbage på år med stor aktivi-
tet og mange initiativer i en grup-
pe, der i visse kredse benævnes 
”ældrebyrden”.
Menighedsrådet har besluttet at af-
lyse gudstjenesterne i vores kirke 
i uge 26, 30 og 31 med henvisning 
til gudstjenester dels på missions-
stævnet, dels i Nørresundby Bap-
tistkirke.
Et forslag om at flytte alle forhand-
lingsmøder til søndage efter guds-
tjenesten blev vedtaget. 
Der blev fremlagt forslag til indsats-
områder med udgangspunkt i sid-
ste års samtaleaftener og undersø-
gelser, og menighedsrådet fik be-
myndigelse til at arbejde med gen-
nemførelse af forslagene på kortere 
og længere sigt. Ligeledes blev der 
fremlagt forslag til bygningsmæs-
sige ændringer ud fra forslagene fra 
efteråret. Disse fik også støtte af 
forsamlingen. 

Louise Varberg

FOrHandlinGsmødeT 
den 11. marTs 2011

Fra årsmødegudstjenesten

Karin Christiansen gav et oplæg om 
menighedsfornyelse

VelkOmmen Til 
missiOnssTæVne 2011
17.-23. juli, Mariager

Missionsstævnet 2011 tilbyder en 
mangfoldighed af oplevelser til al-
le, der har lyst til en uge eller nogle 
dage, der kombinerer ferie og fæl-
lesskab.
Temaet for stævnet er: ”Jorden er 
fuld af Guds herlighed”, og dette 
tema vil blive udfoldet gennem bi-
belundervisning, sang og musik, 
kunst og litteratur, sport og leg.
Missionsstævnet arrangeres af Bap-
tistkirken i Danmark og er åbent for 
alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold 
og alder.
Programbeskrivelser for de enkelte 
dage og tilmeldingsoplysninger ses 
her på hjemmesiden.
www.missionsstaevne. dk

Ud over at finde oplysninger og mu-
lighed for tilmelding på ovenstående 
hjemmeside, så ligger der foldere 
med program og tilmeldelsesblanket 
i Karmel.



mOrs daGs GaVen
De fleste af os kender sikkert kva-
lerne med at finde en gave i anled-
ning af Mors Dag, som i år er søn-
dag d. 8. maj. I et rigt overflods-
samfund som vores, kan det være 
svært at give en meningsfuld gave, 
men til Gudstjenesten Mors Dag 
er der en god mulighed herfor. Den 
dag går kollekten til Kvindeforbun-
det, og helt konkret til deres projekt 
for Afrikas kvinder ”Hjælp til selv-
hjælp”. 
Kvindeforbundet har gennem man-
ge år lavet et stort stykke arbejde 
for kvinderne i Afrika, og i år er øn-
sket at bruge og indrette 2 contai-
nere, som tidligere er udsendt til 
Burundi. De 2 containere skal fun-
gere som forretninger for Burund-
is kvinder. Den ene skal laves til 
en salgsbod, og den anden som en 
systue med 5 symaskiner. Systu-
en skal dels bruges for at lave tøj 
til salgsboden, og dels kan man le-
je en maskine og få syet sit priva-
te tøj, f.eks. skoleuniformer, som er 
lovpligtige i Burundi. Indtægterne 
fra begge containere går til Kvinde-
forbundet i Burundi.
Dette er en oplagt mulighed for en 
gave til Mors Dag, der kan skabe 
synlige og varige forskelle i en mors 
liv, så tak for enhver gave.

På vegne af Kvindeforbundet
Karin Christiansen

Maj begynder med sang, når koret  
indbyder til Forårssang søndag d. 
1. maj kl. 19.00. 

søndag d. 8. maj er det Mors Dag, 
og det markerer vi i gudstjenesten 
ved at indsamle en ”Mors Dags ga-
ve” til Kvindeforbundet. Gudstjene-
sten er en Familiegudstjeneste, så 
der er noget for alle aldre. 

indBYdelse Til en
FesTliG daG i kirken
Husker du stiftelsesfesten sidste sommer? Vi vover at gentage succesen!
(Måske (nej ikke måske) med lidt bedre vejr!)
 
alle er derfor velkommen. Søndag d. 29. maj inviteres til en festlig dag i 
kirken, hvor vi fejrer menighedens fødselsdag. Dagen begynder kl. 10.30 i 
kirkesalen med gudstjeneste, hvor vi takker for fortiden og går fremtiden 
i møde i bøn, sang og prædiken. Her holder vi også offerdag og samler ind 
til menighedens drift og virke.
I lighed med sidste år er der herefter hyggelig fællesspisning UDENDØRS 
på p-pladsen bag kirken – denne gang med solparasoller, og ikke som sid-
ste år, indendørs med radiatorvarme!!

Spisningen bliver igen på særlige betingelser, nemlig:
- at alle under 74 år skal tage frokostretter med til eget forbrug 
+ to personer mere.
- at alle over 74 år bare skal komme og nyde det store tag selv bord 
og tage for sig af retterne.
- at hvis du af en eller anden grund IKKE fik lavet mad, 
så skal du komme alligevel.

Vi ser allerede nu frem til det festlige havebord med de fælles retter. Til fro-
kosten kan der købes øl og sodavand og efter frokosten kaffe og småkager. 

Vi ses til en solrig og herlig dag i kirken.

Som I kan se, gælder invitationen ligeledes til offerdag for menighedens 
virke, så tag din offerkuvert med, 
og HusK at skrive dit medlemsnummer på kuverten.

Gudstjenesteudvalget

GudsTjenesTer maj-juni
søndag d. 15. maj er der nadver-
gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi tradi-
tionen tro indsamler penge til Præ-
steskolen i Rubura, Burundi. søn-
dag d. 22. maj er der cafégudstje-
neste kl. 17.00, og efterfølgende 
spisning i krypten. søndag d. 29. 
maj fejrer vi Karmelkirkens fødsels-
dag med en særlig Gudstjeneste, se 
den nærmere omtalt herover.

søndag d. 5. juni er der gudstjene-
ste kl. 10.30. søndag d. 12. juni kl. 
10.30 fejrer vi pinsegudstjeneste. 
søndag d. 19.juni er der nadver-
gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi ind-
samler en gave til Præsteskolen i 
Rubura, Burundi. søndag d. 26.juni 
kl. 10.30 er der gudstjeneste, hvor 
vi får besøg af Vibeke Dalsgaard fra 
Pandrup-Birkelse menighed. 

Jacob Broholm Møller
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spejderspalTen
Vinteren har endelig sluppet sit tag 
og foråret spirer frem. Alle årstider 
har deres charme, også for os som 
spejdere, men det er nu dejligt, når 
foråret og sommeren kommer, så 
aktiviteterne igen lettere kan ryk-
kes udendørs. 

I weekenden d. 1.-2. april tog flok-
ken sammen med Karin og Kira rig-
tig fat på forårets udendørs glæder, 
da vi var på tur i Eshøjlund. Fredag 
aften brugte vi på en hyggelig tur i 
naturen, selvfølgelig stærkt bevæb-
net med lommelygter. Vi fik sonde-
ret terrænet omkring Eshøjlund og 
var så heldige at se tre rådyr, der 
græssede på en mark.  Det var en 
stor oplevelse! Efter at have hyg-
get med spil og de medbragte slik-
poser, skulle soveposerne afprøves, 
så der kunne være friske kræfter til 
næste dag. Lørdag brugte vi til hyg-
ge i den friske, og som dagen skred 
frem, lune natur. Vi fik snittet i 
mange pinde (og en enkelt finger!), 
og bålet brændte lystigt. Froko-
sten blev selvfølgelig tilberedt over 
bål, som det hører sig til på sådan 
en tur. Forældrene hentede lørdag 
nogle trætte og glade spejdere.
Torsdag d. 7. april blev året salg af 
lodsedler skudt i gang, da en flok 
friske flokspejdere tog opstilling 
foran SuperBrugsen i Vejgård. De 
lægger megen tid og energi i salget, 
så vi håber på et godt og indbrin-
gende resultat.
Udover torsdagens faste møder er 
der også i den kommende tid nog-
le ekstraordinære spejderoplevel-
ser at se frem til. Flokken deltager 
i weekenden d. 2.-4. juni på Emil-
lejr sammen med Vendelbo Divisi-
on. Alle ser frem til, at soveposerne 
igen skal findes frem, og glæder sig 

til at opleve en masse sammen med 
nye spejdervenner og Emil fra Løn-
neberg.
Hele kredsen er d. 25.-26. juni ble-
vet inviteret til Dukazoo. Det er et 
stort arrangement, som KFUM-spej-
derne står for, og som bliver afholdt 
i Zoologisk Have. Spejderne får mu-
lighed for at løse en masse opgaver, 
der kan udløse en præmie i form af 
muligheden for at sove i rovdyrbu-
ret. Er vi ikke så heldige at vinde, 
må vi ”nøjes” med at overnatte på 
savannen. Det er en anderledes og 
helt sikkert spændende oplevelse, 
vi har i vente, og det bliver hygge-
ligt at møde en masse andre spej-
dere fra nær og fjern! 
Efter denne weekend holder vi 
sommerferie indtil august, hvor vi 
atter er klar til masser af spejdero-
plevelser.

På spejderkredsens vegne, 
Kira Rødkær

seniOrTræF
Vores forårsudflugt d. 17. maj har vi 
valgt at aflyse i år.
Begrundelsen er, at en del af de tid-
ligere deltagere er forhindret i at 
deltage, nogle på grund af sygdom 
og andre af anden årsag. Og vi er, 
på grund af økonomien, nødt til at 
være sikre på en næsten fyldt bus 
for at kunne gennemføre udflugten.

Vi i arbejdsgrupperne ønsker alle 
en god sommer, og vi vil i løbet af 
de næste par måneder samles og 
planlægge programmet for den næ-
ste sæson.

Venlig hilsen
Inge Jensen

FælleskirkeliG 
GudsTjenesTe 
2. pinsedaG
Folkekirkerne i Aalborg City, nær-
mere bestemt i Budolfi sogn, har i 
flere år haft en god tradition med 
fælles gudstjeneste 2.pinsedag i Kil-
deparken. I år har de valgt at invite-
re Den Katolske Kirke og frikirkerne 
i Aalborg med, og det har vi sagt ja 
tak til med kys hånd! 
Gudstjenesten 2. Pinsedag vil der-
for i ”bedste pinsestil” blive ledet 
af et miks af folke- og frikirke-præ-
ster, og prædikenen er lagt i hæn-
derne på John Nielsen, Bethania-
kirken og Anders Jensen, Ansgars 
Kirke. Gudstjenesten holdes i Kilde-
parken, men ”driller vejret” går vi 
i Ansgar kirke. Efter gudstjenesten 
vil der være kaffe/the og juice og 
mulighed for at dyrke fællesskabet 
med hinanden på kryds og tværs. 
Gudstjenesten begynder kl. 11.00.

Jacob Broholm Møller

Traditionen tro afholder Menigheds-
koret forårssangaften søndag den 
1. maj kl. 19.00.
Vi vil synge nogle forårssange, og 
der vil også blive lejlighed til selv at 
synge med på nogle dejlige forårs-
sange.
Aftenen afsluttes i kirkens krypt, 
hvor koret indbyder til kaffe og ka-
gebord.
Vel mødt.

Med venlig hilsen
Menighedskoret.

Husk der er arbejdsdag 
lørdag den 14. maj fra 
kl. 9.00 på eshøjlund. 
Der skal males og en del 
andre ting, så der kan 
let blive en opgave også 
til dig. Der bliver sørget 
for frokost, så ingen går 
sultne hjem. Du kan bare 
komme eller give besked 
til lars tørholm eller inge 
aardestrup.

Bygningsudvalget
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Maj
Sø. 01. 19.00. Forårssangaften. 
 Menighedskoret
Sø. 08. 10.30. Familiegudstjeneste. 
 Kollekt til Kvindeforbundet. 
   ”Hjælp til selvhjælp for 
 Afrikas kvinder”
Lø. 14. 9.00 Arbejdsdag Eshøjlund
Sø. 15. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
   Kollekt til Præsteskolen i Rubura
Ma. 16. 19.00. Forhandlingsmøde.
Sø. 22. 17.00. Cafégudstjeneste. 
 Børne- og ungeudvalget
Sø. 29. 10.30. Fødselsdags og 
 familiegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller.
   Menighedens offerdag. 
Ti. 31. 20.00 Sommerafslutning 
 med Aalborg Gospel Choir

Juni
Sø. 05. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 12. 10.30. Pinsegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
   Kollekt til forældreløse børn 
Ma.13. 11.00. Fælleskirkelig 
 gudstjeneste i Kildeparken.
Sø. 19. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
   Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Sø. 26. 10.30. Gudstjeneste.
  Vibeke Dalsgaard

Juli.
Sø. 03. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.

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

karmelkirkens 
adresser.
Præst. 
Jacob Broholm Møller 
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
Træffes ikke fredag og lørdag.

Karmelkirkens hjemmeside.
www.karmelkirken.dk

Menighedsrådets formand
Inge Aardestrup
Degnevænget 29
9520 Skørping
Tlf. 98 39 39 00 / 29 47 67 17

Menighedens kasserer. 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

Hvis du ønsker at indbetale bidrag 
til Karmelkirken, kan du anvende 
girokonto 
reg. nr.: 9570 kontonr.: 2179741
eller bankkonto
reg. nr.: 9246 kontonr.: 2460006492

Omsorg, besøg.
Kontakt til omsorgsgruppen kan 
ske til Ruth og Niels Christensen 
tlf. 98 14 07 50.

Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Faste uGeNtliGe 
arraNGeMeNter.

Onsdag
 Menighedskor 20.00
Torsdag
 Legestue 16.30 - 18.00
 Cafeen 17.30 - 19,00
 Varm mad fra kl. 18.00
 Spejdere 16.30 og 18.30

Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Karin Brogaard Anesen
98 29 49 19

TillYkke
Fødselsdage
75 år
01.06. Aase Tranholm

60 år
08.05. Per Beck
07.06. Gert Thomsen

adresseændring
Vera Næsby er flyttet til 
Fynsgadecentret, 
Fynsgade 35 F, 
9000 Aalborg

udtrådt
Den 16. januar er Jane Bækgaard 
udtrådt af menigheden

i denne FOrsendelse
findes INFO nr. 3 med program for 
maj og juni samt offerdagskuverter 
(husk nummer på kuverten). 

Næste INFO kommer den 25. juni.
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@mail.dk 
senest den 11. juni.

meniGHedens 
FOrHandlinGsmøder
Forhandlingsmøde
den 16. maj 2011 kl. 19.00

Forhandlingsmøde 
den 18. september 2011 
efter gudstjenesten

Dagsorden ligger i Karmel 2 sønda-
ge før. Forslag til dagsorden sendes 
til menighedsrådet 3 uger før.
Husk din indflydelse er kun mulig, 
hvis du møder op!

Inge Aardestrup

Præstens kalender
 
Fra den 25/5 – 28/5 deltager Jacob 
Broholm Møller i Præstekonvent, 
og han holder ferie fra torsdag den 
23/6 – lørdag den 2/7


