Hvedekornet
”Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene
korn; men hvis det dør, bærer det
mange fold”
Jesus i Johannesevangeliet 12:24
Efter fastelavn går vi ind i fasten,
hvor vi vender blikket mod slutningen af Jesu liv, efter at vi ellers i
advent har forberedt Jesu fødsel,
som vi fejrede i julen, og som vi har
udfoldet betydningen af sidenhen.
Men nu går vi ind i fasten, og her
har Karen Blixen i sine ”Vintereventyr” en historie ”Sorg-Agre”,
der er en god illustration af det.
En herremand i Sønderjylland, der
står i tæt forbindelse med kongen,
får et problem, da en nyligt opført
stor lade brænder ned med en del
af høsten, og inden høsten endnu
er i hus. Et par af hans mænd kommer efterfølgende til ham med en
ung dreng, Godske, som de påstår,
er skyld i branden. Herremanden
har sin tvivl herom, men sætter
drengen fast.
Lidt efter kommer drengens mor,
Ane Marie og beder om nåde for sin
søn. Det viser sig, at hun , ud over
at være enke, kun har Godske, og

hun er derfor afhængig af ham som
forsørger i sin alderdom. Herremanden siger, at han vil give drengen
fri, hvis Ane Marie kan høste en
ager med byg i løbet af én dag, fra
solopgang til solnedgang.
Næste morgen, da solen står op,
tager Ane Marie sit segl og går
straks i gang med arbejdet. Hun
arbejder og arbejder, og da solen
glider ned i Vesterhavet, er hun
færdig. Hele ageren er høstet. Men
da hun vil rejse sig fra sin krumbøjede stilling, som hun har stået
i hele dagen, knækker hendes ryg,
og hun falder død om på stedet.
Herremanden rejser en sten til
minde om hende, og ageren, hvor
hun høstede, kaldes også stadig for
Sorg-ageren.
Selv om fortællingen om Ane Marie
er trist, så døde hun ikke forgæves.
Kongen satte hendes søn fri. Hendes søn overlevede, fordi hun ofrede sig selv for hans skyld. Hendes
kærlighed gav sønnen livet igen.
Større kærlighed findes ikke. Den
forløsende kærlighed findes, og det
sker, at nogen giver afkald på deres
eget for andres skyld.
Fortsættes side 2

hvedekornet
forhandlingsmødet
spejdernyt
nordjysk kirkedag
så syng da...
seniortræf
gudstjenester
projekter 2015/16
menighedsnyt
februar- marts 2016

Menighedens forhandlingsmøde
den 22. november 2015

Fortsat fra forsiden
Hvedekornet må dø, før nye spirer
kan blive til og vokse op og bære
nye korn. Hvedekornet ofrer sig
og sætter sit liv til, for at livet kan
bryde frem på ny. Enken høstede
fra morgen til aften for at redde sin
søn fra døden. Hun døde, men sønnen fik livet igen. Jesus døde for at
vi kunne få evigt liv gennem Ham.
Større kærlighed findes ikke.
Jacob Broholm Møller

Fra spejdernes julefest

På Menighedens forhandlingsmøde
22. november 2015 blev der informeret om regnskabet indtil dato
ligesom budgettet for 2016 blev
enstemmigt vedtaget.
Det blev også besluttet, at Menigheden i det kommende år støtter 2
projekter i BiD hhv. Alfabetisering
af kvinder i Burundi/Rwanda og
Præsteskolen i Rubura.
Der blev orienteret om, at projektet
Udsatte børn i Afrika ikke er et specielt projekt i 2016 i BiD.
Der var valg til Menighedsrådet.
Ved skriftlig afstemning blev der
genvalg til Henning Aardestrup
og Donald Dahl Larsen. Laurits Ø.
Larsen fortsætter som suppleant til
Menighedsrådet.
Der blev udpeget 3 repræsentanter
og én suppleant til BiD´s landskonference i 2016. På mødet blev der
også gennemført valg til Gudstjeneste og undervisnings-, bygningsog infoudvalg.

Louise Varberg blev genvalgt som
forhandlingsleder og Donald Dahl
Larsen som forhandlingsmødets
sekretær.
Det blev påpeget, at der i
Seniortræf´s program for 1. halvår
er en trykfejl, idet mødedatoen den
25. februar skal ændres til den 23.
februar 2016.
Lee Hansson informerede om
Koinonia-menighedens aktiviteter i
Karmel. Hver søndag kl. 17 deltager
ca. 20-25 medlemmer.
Der blev orienteret om BiD´s Landskonference i november 2015, herunder orientering om fasteprojektet,
ny folder om ”Lad evangeliet gå i
arv”.
På Landskonferencen blev Koinonia
budt velkommen i BiD´s fællesskab
og BiD´s budget for 2016 blev vedtaget.

Spejdernyt

Nordjysk
Kirkedag

Vi startede 2016 med at holde en
fælles nytårsfest med alle spejderne.
Humøret var højt, da der blev blandet sodavand og konkurreret. Nogle af kredsens førere var på Dialogdag d. 9. januar, en dag hvor der er
mulighed for at samtale omkring de
emner, der rører sig i kredsene, og
repræsentanter fra korpsrådet har
mulighed for at fortælle om, hvad
de arbejder med pt.
I efteråret har vi brugt tid på at ændre vores vedtægter, de er nu godkendt af kredsrådet og korpsrådet
og vi afventer nu besked fra kommunen. Hvis alt går vel, hedder vi
Vejgaard Spejderne og vil derfor
ændre hjemmeside og Facebookprofil til dette navn. Vi tror på, at
når forældre leder efter et sted, hvor
deres børn kan være spejdere, søger
de på internettet, så vi vil derfor
gøre os mere synlige i lokalmiljøet.
I uge 27 er der divisionslejr på
Øksedal. Alle kredse i korpset er
indbudt til lejr under temaet ”Mellem himmel og jord”. Vi har igen i
år valgt at være i lejr sammen med
Østhimmerland.
På spejdernes vegne
Ane
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Donald Dahl Larsen

Lørdag den 2. april afholdes Nordjysk Kirkedag i Vesterkær kirke.
Programmet offentliggøres senere.
der vil blive udsendt mail, når programmet ligger færdigt.
Inge Jensen

Forhandlingsmøder
Der indkaldes til forhandlingsmøde
Søndag den 6. marts 2016 kl. 10.30
Årsmøde efter gudstjenesten
Mandag den 30. maj 2015 kl. 19.00

”Så syng da Danmark,
lad hjertet tale” – med
Jørgen Anker Jørgensen i
Vaarst torsdag
den 11. februar kl. 19.30

Seniortræf

Tirsdag d. 29. marts kl. 14.00
besøger tidligere sportsdirektør i
AaB, Lynge Jacobsen os.

Tirsdag d. 23. februar kl. 14.00
med besøg af Grethe Holmriis,
sognepræst ved Vor Frue Kirke,
Aalborg, tidligere hospitalspræst
ved Aalborg universitetshospital.
Emne : ”Venskabets betydning”

Lynge Jacobsen vil fortælle om ”Et
fodboldliv, både foran og bag kulisserne”, men også om et engageret
menneske med både lune og stor
livserfaring.

Foredraget er meget varmt og
stærkt, hvor der stilles spørgsmålet: ”Er det en menneskeret, eller
noget man skal arbejde på og gøre
sig fortjent til?”

Velkommen til disse eftermiddage,
som bliver meget forskellige, men
helt sikkert meget interessante.
Der serveres kaffe/te og kage. Pris
kr. 25,00
Inge Jensen

Fællessangen er en del af Danmarks DNA.
Vi synger sammen, når vi holder
private fester, når vi mødes i kirken,
når det brænder på og en alvorlig
begivenhed skal markeres, og vi
synger stadig sammen i skolen.
Jørgen Anker Jørgensen er født
i Himmerland, hvor hans far var
præst, men familien flyttede tidligt
til Sjælland, hvor Vallekilde med
sogneliv og højskoleliv blev en del
af opvæksten..
Han er uddannet cand. mag. med
musik og religion som fag, men
efter nogle år som gymnasielærer i
Struer, blev han ”kåret ” som præst
og lærer på Venø.
Her var der højt til loftet i mere end
én forstand, og sang og musik fulgte med hele vejen, også i arbejdet
som præst.
Vi kommer i aftenens program
rundt i Danmark, og der bliver brug
for at røre stemmerne, når mottoet fra den nye Højskolesangbog
er titlen: Så syng da Danmark, lad
hjertet tale!
VELKOMMEN
ØSTHIMMERLANDS
BAPTISTMENIGHED

Gudstjenester i februar-marts

Februar starter med en familie- og
fastelavnsgudstjeneste den 7.,
inden vi søndag d. 14. februar markerer 1.søndag i fasten med en Nadvergudstjeneste. Søndag d. 21.
februar er der Gudstjeneste, hvor
der er barnevelsignelse af Laura
Nanni Øllegaard Dencker. Der er
ingen gudstjeneste i Karmelkirken
søndag d. 28. februar.
Marts begynder med Årsmøde og
nadvergudstjeneste. Efter nadvergudstjenesten har vi besøg fra Baptistkirken i Danmark (BiD), og vi
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sætter fokus på det lille fællesskab
(menighed) og det store fællesskab
(BiD). Desuden har vi et kort forhandlingsmøde, bl.a. med en gennemgang af årsregnskabet. Søndag
d. 13. marts er der Gudstjeneste
ved Per Beck. Søndag d. 20. marts
markerer vi Palmesøndag, inden
vi søndag d. 27. marts fejrer vort
grundlæggende håb – Opstandelsen påskemorgen!
Jacob Broholm Møller

BiD-projekter 2015/2016
med Aalborg Gospel United i marts
måned.
Fra BiD’s sekretariat er der ved
årets afslutning sendt en skrivelse
med tak til alle bidragydere til projekterne. Heraf fremgår følgende:
For projektpengene har BiD i 2015
kunnet udsende næsten 18.000
baptist.dk. Mere end 60 personer
fik tilskud til deltagelse på Sommerstævnet på Lindenborg.
I Burundi blev der bygget 9 kirker,
og i Rwanda 4 kirker. Mere end
1000 forældreløse og udsatte børn
i Afrika er blevet støttet, og der er
etableret over 200 låne/sparegrupper i de to lande. På præsteskolen
i Rubura gennemførte 25 præster
deres uddannelse, og et nyt hold på
25 elever er startet op. Ligeledes
blev en række ’gamle’ præster hentet ind og blev opkvalificeret.
I Myanmar blev 25 landsbyer
udrustet til at modstå forskellige
katastrofer, og der blev indsamlet
og videresendt over kr. 215.000,- i
nødhjælp til bl.a. Nepal, Albanien,
Syrien, Burundi og Myanmar. Tak
for dine gaver!

Som menighed har vi i 2015 indsamlet penge til 3 projekter under
Baptistkirken i Danmark (BiD). Det
drejer sig om

Udsatte børn i Afrika

Det er livsforvandlende for et lille,
fattigt barn, når det bliver inkluderet i projektet her. Barnet bliver
inddraget i ´omsorgsgrupper´i
menigheden, det sikres skolegang
og adgang til lægehjælp, og familien hjælpes til at igangsætte aktiviteter, der kan skabe indkomst til
dem, så at den forsat har råd til at

Karmelkirkens
projekter i 2016

nes uddannelse i Burundi, hjælper
vi også de samfund, som præsterne
kommer ud i. Præsterne undervises
også i landbrug, økonomi mv., og
oftest er det præsten, som de lokale
kommer til med deres problemstillinger. For dine og andres gaver har
vi fra Karmelkirken i 2015 sendt kr.
10.355,50 afsted til dette projekt.

Alfabetisering i Burundi

sende barnet i skole og til læge, når
projektstøtten stopper. For dine og
andres gaver har vi fra Karmelkirken i 2015 sendt kr. 11.461,- afsted
til dette projekt.

Præsteskolen i Rubura,
Burundi

Uddannelse og viden er vejen ud af
fattigdom, og ved at støtte præster-

Det gør en verden til forskel at
kunne læse og skrive, og dette projekt har først og fremmest arbejdet
for det, og for at fremme kvinders
rettigheder i samfundet, ved at
give dem disse grundlæggende færdigheder. I projektet var der 2500
kvinder og 500 mænd inddraget,
og det har været så stor en succes,
at BiD har fået penge fra DMR-U til
at videreføre projektet. For dine og
andres gaver har vi fra Karmelkirken i 2015 sendt kr. 4.395,25 afsted
til dette projekt. Disse penge blev
indsamlet ved en fantastisk koncert
4

I det nye år har vi forpligtet os til
at indsamle kr. 10.000,- til både
Præsteskolen i Rubura, Burundi og
Alfabetisering i Burundi. Tak for
din gave til støtte og gavn i Burundi – også i 2016.
Jacob Broholm Møller

Dødsfald
Ole Dons,
født den 20. august 1931,
døbt den 16. december 1945
døde den 27. november2015
Æret være Oles minde
Per Poulsen,
født den 2. juni 1930,
døbt den 5. november 1944
døde onsdag den 9. december
2015
Æret være Pers minde

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

Februar
Sø. 07. kl. 10.30. Familie- og fastelavnsgudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
To. 11. kl. 19.30. Sangaften i Vårst
med Jørgen Anker Jørgensen
Sø. 14. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. Jacob Broholm Møller
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 21. kl. 10.30. Gudstjeneste
m/ barnevelsignelse.
Jacob Broholm Møller
Kollekt: Alfabetisering i Burundi
Ti. 23. kl. 14.00. Seniortræf
Sø. 28. Ingen gudstjeneste

Marts
Sø. 06. kl. 10.30. Årsmødesøndag
Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Herefter frokost, oplæg og
samtale om BiD v/ Karin Christiansen og Merethe Gjerløv og
derefter menighedens forhandlingsmøde.
Sø. 13. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt: Alfabetisering i Burundi.
Sø. 20. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt: Danske Kirkers Råd.
To. 24. kl. 18.30. Agapemåltid
i Vårst. Tilmelding kræves
Sø. 27. kl. 10.30. Påskegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Ti. 29. kl. 14.00. Seniortræf

April
Lø. 02. Nordjysk Kirkedag
BiD Temadag i Odense om
fællesskabet af menigheder
i Baptistkirken.
Sø. 03. kl. 10.30. Gudstjeneste.
Jacob Broholm Møller

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. 29 32 57 64

hver uge

Torsdag
Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
Spejdere kl. 18.00 og 19.30
Rovermøder i lige uger.
Senior IT kl. 16.00 i lige uger

Fødselsdage
80 år
01.03. Lissy Jensen
70 år
10.03. Alice Jensen

Dåbsdag
25 år
03.03. Louise Øllegaard Jørgensen

TAK
Jeg vil gerne sige tak for blomster,
hilsener og al anden opmærksomhed i forbindelse med Pers sygdom,
død og begravelse
Kærligst Kirsten
Tak for deltagelsen i Oles bisættelse. Tak til dem, der bistod med
det praktiske både før og efter højtideligheden. Tak til Jacob for en
varm tale.
På familiens vegne Myrna Dons
Jeg vil gerne takke for den flotte
buket til min 75 års fødselsdag,
samtidig vil jeg gerne takke for
hilsner telefonsamtaler og forbøn
for Rita og mig i denne svære tid
Venlig hilsen Villy Falk Larsen
Hjertelig tak for opmærksomheden
ved vores kobberbryllup d. 14.12.
Kærlig hilsen Ane & Jacob.

Søndag
Engelsk gudstjeneste
med Koinonia kl. 17.00

Tusind tak for opmærksomheden i
anledningen af min 60 års fødselsdag.
Kærlig hilsen Lisbeth

Spejdermøder, se “Toeren”,
eller kontakt Ane Ledet Møller
tlf. 40 85 52 08

Ny mailadresse

Præstens kalender
Jacob Broholm Møller holder ferie
fra den 22/2 – den 28/2,
fri 11/3 – 13/3 og kursusdage den
29/2 og 14/3.

TILLYKKE

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO med program for
februar og marts. Næste INFO kommer den 26. marts. Stof til dette
bedes sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 12. marts.
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Laila Hollen Høgh:
l.hogh@gmail.com
John Frederiksen:
jbf-skole@aalborg.dk
Kirsten Larsen
klhhmb@gmail.com

Nyt tlf. nr.
Inger Bisgaard: 50 76 77 67

