Hos sølvsmeden

Tre ældre damer plejede at mødes
hver torsdag for at læse i Bibelen
sammen. En torsdag eftermiddag
var de nået til Malakias bog i Gammel Testamente. ”Han sidder og
smelter sølvet og renser det”, læste
en af damerne højt fra Malakias 3:3.
På vej hjem fra bibelgruppen blev
dette vers hængende hos en af damerne. ”Hvorfor står der, at Gud er
en sølvsmed, der sidder ned, imens
han arbejder med at rense os?”
spurgte hun sig selv.
Hun kunne ikke holde op med at
tænke over dette, så da hun kom
hjem, fandt hun frem til en sølvsmed i telefonbogen, og ringede til
ham og bad om lov til at komme på
studiebesøg en dag. Sølvsmeden
blev noget forbavset, men sagde,
at hun var meget velkommen til at
komme forbi.
Som sagt så gjort. Nogle dage senere gik den lille dame ned til sølvsmeden. ”Sig mig, kan du fortælle
mig, hvordan du arbejder med sølvet?” Det gjorde smeden gerne, og
han fortalte omhyggeligt, hvordan
hele processen gik til.

”Men sig mig”, sagde hun, da han
havde afsluttet sin beskrivelse, ”er
det rigtigt, at du sidder ned, mens
renselsesprocessen sker?” ”O ja!”
svarede smeden, ”Jeg er nødt til
at sidde ned og omhyggeligt holde
øje med smelteovnen. Hvis processen varer bare en lille smule længere end nødvendigt, vil sølvet blive beskadiget.” Den lille dame blev
helt varm i hjertet, da hun hørte
smedens ord. Tænk, at Gud gør det
samme med os! Han holder omhyggeligt øje med os, mens vi går gennem en prøvelse, så vi ikke bliver
testet mere, end vi kan holde til.
Hun takkede mange gange for, at
hun havde fået lov til at komme på
besøg, og for at smeden havde taget sig tid til at fortælle hende så
meget om sit arbejde. Men lige da
hun skulle til at forlade smedjen,
råbte smeden efter hende. ”For resten, der var lige en ting, jeg glemte at fortælle. Jeg ved, ar renselsesprocessen er færdig, når jeg kan se
mit eget spejlbillede i sølvet.”
Historien er fra bladet Kontakt,
nr. 1. Februar - marts 2011
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Forbrug – brug For!
FASTEINDSAMLING FRA FASTELAVN TIL PALMESØNDAG
Du indsamler det, du kan spare eller ikke har brug for
til børnene i Burundi og Rwanda!

Den kommende tid af kirkeåret er
især formet af fasten, der starter
med fastelavn og løber frem til påsken.
Faste står for afholdenhed på områder, der hører til menneskets naturlige behov: mad og drikke, søvn og
seksualitet, tøj og selskab, rejser og
medier. At øve sig i selvbeherskelse
og mådehold på sådanne områder.
Ikke fordi noget af det er ondt i sig
selv, men for at det ikke skal brede
sig og blive til laster, der tynger os
FASTEINDSAMLING
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og
gør os svage.
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til børnene i Burundi og Rwanda!
Faste er aldrig et mål i sig selv, men
sigter på større indre årvågenhed,
beredvillighed og koncentration. At
vi – med Guds hjælp – skal herske
over vores natur og ikke være slaver under den.
Igen i år vil vi i Karmelkirken være med i Baptistkirken i Danmarks
(BiD) fasteindsamling FORBRUG
- BRUG FOR!, hvor de penge, som
vi sparer ved at faste, går til BiDs
projekt ”Forældreløse børn i Burundi og Rwanda”. Læs mere under:
www.baptistkirken.dk/Nyheder og
ressourcer/Fasten
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Mandag d. 21. marts kl. 19:30 har vi
i Karmelkirken besøg af Lena Bentsen, der er korshærs- og arresthuspræst i Aalborg. Denne aften er den
2. af vores fælles undervisningsaftener med baptistkirkerne i Vodskov
ogFASTEINDSAMLING
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et emne, som vi måske ikke kender personligt, men som vedrører os alle som personer. Sidste år – 2010
– var udnævnt til fattigdomsår i EU.
Hvordan gik det? Og hvordan gik
det med fattigdommen i Danmark?
Er der i det hele taget fattige mennesker herhjemme? Og hvem er de
fattige? Med udgangspunkt i Kirkens korshærs hverdag følger vi
med ud, hvor kirken møder fattigdommen – og møder den i mange
forskellige udgaver.
Velkommen til en aften om tro,
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Forårssangaften søndag den 1. maj kl. 19.00

Spejderspalten
Hos spejderne har vi fået taget
godt hul på det nye år og er godt i
gang med mange nye spejderoplevelser. Ud over de almindelige spejdermøder har der også været et par
lidt mere usædvanlige møder. Flokken har besøgt Falck-stationen, så
mærket ”Klar dig selv” snart kan
pynte på deres uniformer.
Torsdag d. 17. februar havde vi inviteret forældre, søskende og menighed til at deltage i spejdermødet. Jesper Bøttcher fortalte denne
aften om de oplevelser han havde,
da han i sommer deltog i to internationale spejderlejre i henholdsvis Grønland og Rusland, så alle er
nu lidt klogere på, hvordan det er at
være spejder disse steder.
Vi ser frem til, at foråret nu nærmer sig, og eftermiddagene og aftenerne bliver lysere og indbyder mere til udendørs aktiviteter. Foråret
kommer blandt andet til at byde på
en kredsweekend den 1. og 2. april,
hvor vi indlogerer os på Eshøjlund.
Vi håber, at mange af spejderne vil
deltage i denne weekend og få gode oplevelser med sig hjem.

I påskedagene er det som altid førerne, der skal have nogle ekstra
oplevelser til det årlige førerstævne. Førerstævnet bliver i år holdt på
Rebild Efterskole. Ingen kreds har
meldt sig til at afholde førerstævnet, og derfor har korpset nedsat
et udvalg til at varetage opgaven. I
Aalborg 2. er vi godt repræsenteret,
idet Ane Møller er formand for udvalget. Vi glæder os til at se, hvilke
debatter og oplevelser stævnet byder på!

Igen i år indbyder menighedskoret
til en aften, hvor vi i fællesskab skal
synge foråret ind.
Der vil blive lejlighed til at få sunget med på mange af vore dejlige
forårssange.
Traditionen tro indbydes alle til at
deltage i ”Det store kage ta’selv
bord”, når vi ikke kan holde til at
synge mere.

VEL MØDT TIL EN HYGGELIG 
FORÅRSSANGAFTEN I 
KARMELKIRKEN.
På menighedskorets vegne
Jonna Jacobsen
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På spejderkredsens vegne
Kira Rødkær

SENIORTRÆF
I marts måned er der en ændring
til det oprindelige program.
På grund af sygemelding fra Kirsten
Hansen, kommer i stedet Linh Dam.
Tirsdag d. 29. marts kl. 14,00
Eftermiddagens emne er:
”Hvad livet byder” v/ Linh Dam.

Fra bådflygtning til skattemedarbejder. Et foredrag om vidt forskellige livsbetingelser efter en flugt
fyldt med risiko – en flugt fra krigen
i Vietnam i 1979 – og til at være ansat ved SKAT i Danmark.
Linh Dam flygtede som 17-årig
sammen med sin familie og kom ef-

ter 17 dage på havet til en lille ø i
Indonesien og herfra til Danmark.
Hun fortæller: Om de mange overvejelser der skulle til før, under og
efter flugten, og om at lære dansk
– hvor svært det er, men også hvor
nødvendigt det er for dagligdagen.
Om at vokse op i Vietnam – etnisk
af kinesisk oprindelse, og om 17 farefulde dage på havet – sove på
stranden om natten uden at være
sikker på, hvor meget vandstanden
stiger – at bo i primitive hytter i en
periode og betale overpris for madvarer og lægebesøg.
Om heldet og glæden ved at overleve flugten – og samværet med familien efterfølgende, og om opbygningen af en ny tilværelse i en verdensdel langt fra hjemlandet. Om
personlige værdier, der er ”overført fra livet i Vietnam” – og danske
værdier og traditioner familien har
taget til sig så godt som muligt.
Tirsdag d. 28. april, kl. 14,00
Emne: ”Lina Sandell” v/ skolelærer
Vibeke Gjerløv, Aalborg
Lina Sandell forfattede ca. 2000 salmer og sange, og om hende blev
der sagt: ”Hun har fået gaven at
formidle fred, trøst og glæde”.
Kom og hør om hendes opvækst

hos forældrene, om ægteskab og
om sangteksterne og vær med til
at synge hendes smukke og livsbekræftende salmer.
Lina Sandell er en af vor tids største teologer og sangforfattere. Hun
voksede op i Småland i Sverige.
Hendes liv var præget af sygdom og
tragedier, men hun havde en urokkelig tro på og tillid til Gud, som
man bl.a. møder i salmen ”Kun en
dag et øjeblik ad gangen”
Velkommen til disse anledninger
Der serveres kaffe/te og kage. Pris
Kr. 20,00
Inge Jensen

MENIGHEDENS
forhandlingsmøder
Års- og forhandlingsmøde søndag
den 13. marts 2011 kl. 10.30
Forhandlingsmøde
den 15. maj 2011 kl. 19.00
Dagsorden ligger i Karmel 2 søndage før. Forslag til dagsorden sendes
til menighedsrådet 3 uger før.
Husk din indflydelse er kun mulig,
hvis du møder op!
Inge Aardestrup

Gudstjenester i marts og april
Vi begynder måneden søndag den
6. marts med en Familiegudstjeneste, hvor vi samtidig markerer fastelavn. Det betyder, at der er tøndeslagning for børn og kaffe og fastelavnsboller for alle efter gudstjenesten. Det er selvfølgelig, fordi
fastelavn markerer fastens komme
– og denne dag vil vi også lægge
op til årets fasteindsamling ”FORBRUG - BRUG FOR”.
Søndag d. 13. marts er der Årsmøde-søndag (se mere side 4).
Søndag d. 20. marts kl. 10.30 er der
Nadvergudstjeneste.
Søndag d. 27. marts kl. 17.00 er der
Cafegudstjeneste med titlen ”Dig,
mig og Gud”.
April begynder med en nadvergudstjeneste søndag d. 3. april kl.
10.30. Søndag d. 10. april er en særlig dag, også hvad angår Gudstjenester. Der er ingen formiddags-

gudstjeneste i Karmel den dag. Til
gengæld er vi inviteret i Bethelkirken til Gudstjeneste med afslutning for kristendomsklassen, hvor
vi i år har haft Anne Valbak Christiansen med – sammen med andre
unge fra Bethel, Nørresundby, Vod3

skov og Østhimmerland. Det er kl.
11.30 i Bethelkirken, Niels Ebbensgade.
Samme aften, kl. 19.00 har Aalborg
Gospel Choir (AGC) inviteret os alle til en rythm’n’gospel-koncert i
Karmelkirken. Det er en aften, hvor
AGC har besøg af et rytmisk a capella kor fra Århus.
Der er fri entre denne aften.
Søndag d. 17. april er det Palmesøndag, hvor vi fejrer Familiegudstjeneste.
Søndag d. 24. april er den største
fest i den kristne kirke, for denne
dag fejrer vi, at Jesus opstod fra de
døde. Det gør vi selvfølgelig også
ved Påskegudstjeneste kl. 10.30.
Maj måned begynder med dejlige
toner, for søndag d. 1. maj kl. 19.00
holder koret Forårssang.
Jacob Broholm Møller

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

TILLYKKE
Guldbryllup

Marts
Lø. 05. 10.00. Nordjysk Kirkedag
Vesterkær Kirke
Sø. 06. 10.30. Fastelavnsgudstjeneste. Jacob Broholm Møller
Kollekt til forældreløse børn
Ma. 07. 19.00. Visionsgruppemøde
Sø. 13. 10.30. Årsmødegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til byggekontoen
Herefter Menighedens årsmøde
(se omtale)
Sø. 20. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til præsteskolen
Ma. 21. 19.30. Fattigdom i Danmark,
Danmarks fattigdom
Undervisningsaften
med Lena Bendtsen (se omtale)
Sø. 27. 17.00. Cafégudstjeneste.
Børne- og ungeudvalget
Tema: ”Dig, mig og Gud”
Ti. 29. 14.00. Seniortræf (se omtale)

April
Sø. 03. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til præsteskolen
Ti. 05. 19.00. Livsglæde
i arbejdslivet.
Undervisningsaften
med Anni G. Walther
i Nørresundby Baptistkirke
Sø. 10. 11.30. Afslutning af Kristendomsklassen i Bethelkirken.
19.00. Gospelkoncert med
Aalborg Gospel Choir.
Sø. 17. 10.30. Familiegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Danske Kirkers Råd
Sø. 24. 10.30. Påskegudstjeneste.
Jacob Broholm Møller
Ti. 26. 14.00. Seniortræf. (Se omtale)

Maj.
Sø. 01. 19.00. forårssangaften. Koret

Jacob Broholm Møller holder
friweekend den 8.-10.april.

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
Omsorg, besøg.
Kontakt til omsorgsgruppen kan
ske til Ruth og Niels Christensen
tlf. 98 14 07 50.
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

I DENNE FORSENDELSE
findes INFO nr. 2 med program for
marts og april. Næste INFO kommer den 30. april. Stof til dette bedes sendt til louisevarberg@mail.dk
senest den 16. april.

25.03.:Gurli og Peter Christensen
Dåbsdag
25 år
23.03.: Mette Valbak Christiansen

Tak
Jeg vil gerne takke for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag
Venlig hilsen
Villy Falk Larsen
Modtag vores hjertelige tak for opmærksomheden ved vores sølvbryllup.
Venlig hilsen
Rita og Villy Falk Larsen

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

ÅRSMØDE
SØNDAG
Søndag d. 13. marts er der Årsmøde-søndag.
Efter gudstjenesten er der forhandlingsmøde
og en samtale om menighedsfornyelse
ud fra et oplæg fra Karin Christiansen.
Kom og vær med til at bestemme din
menigheds visioner og fremtid.
Program og dagsorden er fremlagt i Karmel
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