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Beretning 2018
– Menighedsrådet

Alder ingen hindring i Guds rige.
Karmelkirken har et relativt højt
aldersgennemsnit, hvilket naturligt
også præger menighedens forskellige aktiviteter. Vi kan nogle gange forfalde til modløshed for ”vi bliver ikke
yngre og opgaverne ikke mindre”. Det
var godt i prædiken den sidste søndag i 2018, at blive mindet om, at alder
ikke er nogen hindring i Guds riges
arbejde. Mange fysiske opgaver bliver
sværere at løse, men forbønnens tjeneste for mennesker, for menighed, kirke
og samfund er ikke forbeholdt nogen

særlig alder. Samtalen og vidnesbyrdet overfor medmennesket svækkes
ikke med alderen – måske tvært imod
med den større livserfaring. Dette koblet med Jesu ord om, at hvor to eller tre
er samlet i Hans navn er han til stede
giver os mulighed for at tænke menighed med trøst og håb.
Lovgivningen
Lovgivningen har også i år spillet en
betydelig rolle i arbejdet i menigheden. Implementering af dataforordningen med indsamling af tilsagn om at
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Menighedens liv og virke.

Golriz Ghozati fra Åbne Døre

være registeret i vores fortegnelser har
kostet mange arbejdstimer. Vi er ved
at blive registreret i trossamfundsregisteret med indsendelse af kontaktoplysninger, vedtægter, medlemstal m.v.
og 2018 regnskabet skal udformes efter
nye retningslinjer. Donald D. Larsen
har taget de praktiske opgaver på sig,
og vi skylder Donald stor tak for slæbet
med dette.
I drøftelserne i vort kirkesamfund rejses af og til spørgsmålet: Hvor langt
skal vi gå i at føje statens krav? Det er
en central overvejelse vi må have. Det
er opfattelsen i øjeblikket, at de fordele
og muligheder vi har ved at være anerkendt trossamfund med bl.a. skattefradragsret overstiger ulemperne og ”truslerne” fra statens side, men spørgsmålet må naturligvis være under stadig
overvejelse.
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Der arbejdes trofast uge efter uge hos
spejderne og i Cafeen. Arbejdsgrene
når en række unge og yngre, som præsenteres for samvær og for et kristent
livssyn. Spejderne deltog i en festlig
gudstjeneste 1. søndag i advent. Lad
os finde veje hvor vi kan bakke op om
disse aktiviteter som menighed.
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 beretningerne her i årsskriftet.
Omsorgsarbejdet har fulgt de sædvanlige retningslinjer med omsorgsudvalget og Bente Højris tjeneste, på samme
måde som Bente Højris står til rådighed for kirkelige handlinger, hvor dette ønskes.
Gudstjenesteudvalget 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
Mads Lindholm, Rune Funch, Karen
Nielsen og Lise Robenhagen Hjørne
Udvalget sikrer også, at der er musikledsagelse til gudstjenesterne, og her
har vi kunnet trække på Karin Brogaard, Inge Jørgensen, Hans Hjorth og
Karen Kirstine Nielsen. Desuden hjælper Peer Albin på klaveret ved seniortræf og forhandlingsmøderne
Vi har ikke ved årsskiftet nogen løsning
på præstesituationen. Et par følere om
samarbejde med andre gav ikke noget
resultat. Det er en deltidsansættelse,

der vil være muligt for Karmel, og vi
må fortsat holde øjne og ører åbne for
muligheder, der måtte vise sig.
Valget til menighedsrådet i november
betød genvalg til Lisbeth Jørgensen og
Per Beck og nyvalg til Laurits Larsen,
så dermed er menighedsrådet fuldtalligt af valgte medlemmer. Velkommen
tilbage til arbejdet til Laurits.
Forhandlingsmødet vedtog vedtægtsog regelændringer, så vi fremover har
forhandlingsmøder i marts og oktober.
Vedrørende menighedens økonomi
henvises til økonomiberetningen her i
årsskriftet.
Bygninger
Bygningsudvalget tager hånd om bygningerne og løser de praktiske opgaver, og har øje for den nødvendige vedligeholdelse. For Karmelkirken passer
salmelinjen: ”kirken den er et gammelt

hus”. I år er arbejdet med kirkesalen
færdiggjort med renovering af platformen og lys i vinduerne.
Kommunikation.
I januar 2017 kunne vi fejre 25 året for
INFO. INFO udkommer fortsat med fint
indhold og format. Vi sidder med årsberetningen i hånden – en meget fin
tryksag, vi også kan være stolte af.
Samarbejde og fællesskab.
Vi har i 2018 samarbejdet med Nørresundby-Vodskov og Østhimmerlands
baptistmenigheder om to årlige fællesanledninger med hver af menighederne, hvor vi glædes over fællesskabet og over at være flere samlet end til
hverdag.
Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet på tilsvarende måde i 2019, hvor
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vi også i maj planlægger menighedsweekend sammen med Østhimmerland.
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 temadage, og menigheden bidrager efter normen med 7½ %
af indsamlede midler til basisbudgettet, og med 2 x 10.000 til projekterne:
Menigheder, der vokser og uddannelse til alle.
Nordjysk Kirkedag afholdtes i 2018 i
folkekirkens hus som et økumenisk
arrangement, og dette gentages i 2019.
Inge Jensen repræsenterer os og baptister i planlægningsgruppen.
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I 2019 kan vi være med til kirkedage i
Herning (”Himmelske dage på Heden”)
i Kr. Himmelfarts ferien.
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.
Gud give vi trygt må være i Hans hænder og Hans tjeneste også i det kommende år.
På menighedsrådets
vegne
Per Beck

Beretning fra udvalgene
Gudstjenesteudvalget
Giv os plads til mange gæster
steder vi får lov at virke
læg dit hjerte ind i vores
vi vil gerne være kirke.
Et vers fra et digt af Iben Krogsdal. Ord
der kunne være gudstjenesteudvalgets
mål og tanke med det vi får sat sammen til et helt års gudstjenester. Vi
nåede vel ikke målet i 2018, og sådan
skal det nok være, men vor bøn og tanke er fortsat: ”læg dit hjerte ind i vores /
vi vil gerne være kirke”. Det må vi som
gudstjenesteudvalg og som menighed,
holde fast i.
Vi har i udvalget planlagt og fået gennemført gudstjenester til stort set alle
søndage i løbet af året. Gudstjenester
med en del forskellige gæsteprædikanter, men også gudstjenester med prædikanter, der har sagt ja til et fast antal
gudstjenester. I den forbindelse en stor
tak til Hanne Kiel og Bente Højris.
De fleste gudstjenester i løbet af året,
har været det, vi med et lidt dumt ord
kalder ”ordinære” gudstjenester, men
set ud fra menigheden finder jeg også
dette korrekt. Af mere specielle og
anderledes gudstjenester startede vi
året med musikgudstjeneste med Lise
Robenhagen Hjørne og Karen Kirstine Nielsen, senere en cafégudstjeneste
med besøg fra ”Åbne døre”, Afrikagudstjeneste ved Line og Rasmus Hylleberg, forårsfest sammen med Nørresundby – Vodskov, besøg af Østhimmerlands menighed. Efter sommerferien og i efteråret blev det til en herlig musikoplevelse med familien Ozolini, en musikgudstjeneste med Lise
Robenhagen Hjørne og Karen Kirstine
Nielsen, en gudstjeneste med megen
musik ved Rune Funch og lille band,
efterårsgudstjeneste sammen med
Nørresundby – Vodskov, hvor fælles-

koret deltog, musikgudstjeneste ved
Mads Lindholm med solosang og fællessang, og en 1. søndag i advent gudstjeneste sammen med spejderkredsen.
Ud over det at få en aftale omkring
gudstjenesterne, har vi i vort udvalg en
opgave med, at få aftaler på plads således, at vi har organist og mødeindleder til vore gudstjenester. Her vil jeg
meget gerne sige en stor tak til vore
organister som vi ind imellem trækker
store veksler på, nemlig Karin Anesen,
Inge Jørgensen, Karen Kirstine Nielsen, og Hans Hjort. Tak. Til opgaven
som mødeindledere skal ligeledes lyde
en stor tak, til de af menighedens medlemmer der påtager sig dette, og til
udvalgets medlemmer.
Jeg finder, at samarbejdet i gudstjenesteudvalget går fint og godt. Vi har

Spejdergudstjeneste
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Temagudstjeneste med Golriz Ghosati

nogle gode udvalgsmøder, hvor vi
når andet end gudstjenestekalenderen, og sådant skal det være. Derfor fra
min side en meget stor tak til Gudrun
Knudsen og Louise Varberg for et godt
samarbejde omkring denne opgave.
Indimellem kan det være svært, at se,
hvor vi er på vej hen, og hvorfor, og
med hvilken retning og mål skal vi lede
vore gudstjenester. Men jvnf. mit lille
afslutningsdigt, må vi tro, at når vi har
mulighederne for at gennemføre gudstjenesterne som ovenfor, så sker dette
ikke forgæves.
Du som styrker vores hænder
til at åbne andres døre
lad os ikke ske forgæves
giv os mere godt at gøre
Vis os nye vilde veje
større himle end vi aner
læg en overjordisk retning
ind i vores egne planer
( digt af Iben Krogsdal fra
samling ”TRE” )
Bruno Jacobsen
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Informationsudvalget
INFO er stadig det, der tager tiden i
Informationsudvalget, og i årets løb er
der kommet 5 nye numre ud. Næsten
alle er sendt som mail, og med de sidste portostigninger giver det os en stor
besparelse.
Årsbudskabet tager også en del tid,
men er koncentreret om årets første
måneder.
Hjemmesiden bliver løbende vedligeholdt, både til Karmelkirken.dk og
Seniortraef.dk.
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 os, så de kan blive rettet. På samme måde er det vigtigt at
have de korrekte postadresser til brug
for de forsendelser, der ikke kan sendes på mail.
Ud over INFO og hjemmesiderne fylder
kopifunktionen også en del. Der bliver
i årets løb printet mange INFO’er, programmer, plakater og salmer ud.
Udvalget består stadig af
Peer Albin Kristiansen (adressestyring,

udsendelse af dåbshilsner m.m.),
Louise Varberg (styring og redigering
af INFO og årsberetning)
og undertegnede (opsætning, færdiggørelse og
print).
Henning Aardestrup

Bygningsudvalget
Efter vedtagelsen på forhandlingsmødet om at renovere podiet i kirkesalen
gik udvalget med flere gode hjælpere i
gang med at fjerne det gamle og meget
slidte røde tæppe og de plader, der
dækkede over de oprindelige planker
på plateau og trin, så der kunne gøres
klar til afslibning. Alt blev dækket af,
og gulvfirmaet sleb gennem årtiers lak
ned til de fine trin, som vi nu kan glæde os over, står i fin kontrast til det nye,
blå tæppe. Vi fik styr på ledninger og
kabler, som nu er ført ind under podiet, og det har også pyntet. De to sidste
stole, hvor ryglænene var brækket, fik
vi savet til og pudset op, så vi nu har to
taburetter at anvende

Der arbejdes med plateau og trin

Så manglede vi kun at fremstille vindues-plader, og det arbejdede vi med
på arbejdsdagen, og derefter plader til
de gamle messing-lysestager fra bænkene. De blev færdige i løbet af sommeren, så kirkesalen var helt klar til
arbejdsårets begyndelse i august. Batterilysene, som er indkøbt, tændes og
slukkes, ved at man trykker roligt ned
på flammen, - så tænd dem, når det
ønskes.
Arbejdsdag i efteråret blev brugt til at
fjerne ukrudt fra parkeringspladsen, og
sidst på året blev den lille udvendige
balkon på bagsiden af huset fjernet, og
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Den nye kirkesal

murværket blev repareret. Det er dejligt
at det også er i orden.
I kirken har vi desuden kunnet glæde
os over at opvarmningen er langt mere
stabil, efter at ny varmestyring blev
installeret sidste år.
Tak for hjælpen til dem, der har hjulpet
til og til alle, som stadig er med til at
holde rent og pænt i vores fælles kirke.
På bygningsudvalgets
vegne,
Inge Valbak Aardestrup

Økonomi.
Kirkeministeriet har ifm. Lov og etablering af Trossamfundsregistret krævet,
at bl.a. frikirkerne opstiller deres regn10

skaber jf. Årsregnskabsloven, derfor
har Karmelkirkens regnskab en anden
opstilling i år end de tidligere år.
Regnskabet gav et pænt overskud i
år 2018, dels har 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.
På indtægtssiden oplever vi for første
gang vigende tendens i kuvertbidragene i forhold til de tidligere år, desuden

er der kun få medlemmer, som har forpligtelseserklæringer, og når de skal
genetableres, bliver de det typisk ikke.
Vi håber meget at tendensen ændres i
de kommende år.
Afkastet i SparNord, Stjerne-Invest gav
os desværre et stort negativt beløb på
– 16.809 kr., denne tendens er global i
den finansielle verden både vedr. aktier
og obligationer.
Det blev også i 2018, SKAT endelig tilbagebetalte de udbytteskatter, som
fejlagtigt var blevet betalt af Karmelkirken i bl.a. 2013 og 2014 – det drejede
sig om 5.747,71 kr.
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.
Vi havde som tidligere år et mål med
de 2 BiD-projekter, hvor vi havde lovet
at indsamle 10.000 kr. til hvert projekt
– vi har indsamlet
9.827,50 kr. til BiD-projekt IM
Uddannelse for alle-Alfabetisering
og
10.121,00 kr. til BiD-projekt IM
Menigheder, der vokser-Præstskolen Rubura.
På udgiftssiden har vi bl.a. gennemført en række større og mindre vedligeholdelsesarbejder på kirkebygningen,
som jo er bygget i 1930 – herunder bl.a.
ny platform i kirkesalen, nedtagning af
altan på bagsiden af Kirken, nyt varmestyringssystem og nyt afkalkningssystem i opvaskemaskinen. Udgifterne har vi kunnet dække i den daglige
drift, især fordi vi har mange frivillige
kræfter, mange tak for det. Især varmeudgiften har været meget høj, men vi
håber at det nye varmestyringssystem
kan få os ned på rimeligt niveau igen i
de kommende år.
Vores gudstjenester er blevet ”krydret”

med dejlige temamøder igennem året,
det har været nogle skønne og velsignede anledninger.
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.
Ny Datalovgivning.
Den nye EU-persondatalovgivning,
som blev vedtaget, betød bl.a., at vi i
Karmelkirken fik udarbejdet Privatlivspolitikken, som beskriver, hvordan vi
behandler og beskytter dine data, og
hvordan vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med
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Julefrokost hos Seniortræf

lovgivningen. Politikken kan findes på
vores hjemmeside www.karmelkirken.
dk Desuden har hvert medlem, gæsteprædikanter m.fl. underskrevet samtykkeerklæringer, som verificerer, at vi kan
gøre det.
Trossamfundsregistret.
Trossamfundsloven trådte i kraft den
1. januar 2018 og en række ændringer
skal derfor gennemføres bl.a. jf. årsregnskabsloven som beskrevet ovenfor. Desuden skal Kirkeministeriet åbne
for et Trossamfundsregister, som er
en digital fortegnelse over anerkendte
trossamfund og menigheder og i registret skal der uploades såvel vedtægter
som kontaktperson og årsregnskab.
I skrivende stund venter vi på, at registret skal åbnes, så vi kan begynde at
anvende det, Kirkeministeriet forventer
åbning pr. 1. marts 2019
for Baptistkirkens Menigheder.
Donald Dahl Larsen
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Seniortræf.
Året 2018 har været et år hvor vi kan se
tilbage på mange gode anledninger.
Vi er glade for, at vi kan, ud fra vor kirke, være med til at tage initiativ og
handling til fællesskaber og samvær for
vore seniorer, det er vores håb, at det
må give mening og glæde hos hinanden og gøre livets dage gode.
Vi må jo erkende, at vore arbejdsgrupper er mærket af sygdom, og at vi er
blevet ældre, men vi prøver at få opgaverne løst så godt vi kan. En stor tak
til jer, som arbejder med de praktiske
opgaver.
Vores program har igen været meget
afvekslende med besøg af Kirsten
Munkholm, Tårs, med emnet ” Det
mystiske barn”
Bjarne Thorndal, Aalborg med lysbilledforedrag om Island.
Kurt Ettrup Larsen, Aarhus, ”Grundtvig og de åndelige vækkelser og kirkelige retninger”
Bodil Bidstrup og Sinne Weiss, Skørping, forårssangeftermiddag.

Udflugt til Viborg med guidet rundvisning i Viborg Domkirke, derefter på
restaurant til en buffet. Dagen sluttede med et besøg i Viborg Baptistkirke, hvor Biskop Henrik Stubkjær fortalte om sit arbejde i Viborg Stift. Der
blev senere serveret eftermiddagskaffe, hvor nogle fortalte om baptistkirkens arbejde.
Efteråret begyndte med besøg af Peter
Duetoft, Sindal, med emnet ”Verden
set fra Sindal”
En afslappet eftermiddag fik vi med
megen humor ved Per Iversen, Attrup,
Brovst.
Igen blev det tid til at afholde julefro-

kost, som traditionen tro indeholdt god
julemad, salgsbod og amerikansk lotteri.
Vi fik et indlæg af Anni Olsen, Sulsted,
med emnet: ”Barndoms erindringer,
især omkring advent og juletid”
Til de almindelige anledninger er vi ca.
30 deltagere, til udflugt og julefrokost
en del flere.
Forårsprogrammet er færdigt og vi
håber på at få god pressedækning
omkring anledningerne, det er altid
mest festligt, når vi er mange der kan
samles.
Et nyt år ligger foran os, og på årets
første søndag sang vi i Karmelkirken

Seniortræf udflugt til Viborg
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”Herre jeg vil gerne takke”. Jeg citerer
1 vers af Liv Nordhaug’s salme, som er
en god bøn for hinanden.
Herre jeg vil gerne takke
for min dag, som er fra dig.
Tak for nye muligheder,
som du lægger foran mig!
Tak for evner, kraft og kald
tak for løfter uden tal.
Godt nytår
Inge Jensen

Spejderne
Endnu et dejligt spejderår er gået. Vi
har en dejlig flok spejdere og en god
aktiv førergruppe, som møder glade op
hver torsdag.
Året startede med vores årlige
Nytårsbanko. Det var en dejlig aften,

Besøg i Viborg menigheden
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hvor nogle fra menigheden og flere
forældre var mødt op. Vi er glade for
opbakningen til vores arrangementer.
I maj var vi på weekend i Koldkærhytten ved Hals. Her sov vi i hængekøjer
og var ved stranden og se solen stå op.
En rigtig dejlig weekend.
I efteråret deltog fire spejdere og to
førere på korpsets JOTI/JOTA weekend
på Sjælland. En dejlig oplevelse, hvor vi
ud over spejdere fra vores eget korps,
var sammen med spejdere fra DDS,
KFUM, Pigespejderne.
I året, der er gået, har hele korpset
arbejdet med ny strategi. Vi er heldige
at vi som kreds har fået lov til at være
pilotkreds, og derved har haft besøg af
korpsets konsulent, som har hjulpet os
med at få implementeret strategien i
vores kreds. Et af vores arbejdspunkter
er, at vi skal ud og gøre os mere synlige
i Vejgaard. Det har blandt andet resulteret i, at vi har lavet et julearrangement, hvor vi delte godt 1000 postkort

Overnatning inden spejdergudstjenesten

ud til kirkens naboer med en invitation til at komme og være med. Vi havde
en rigtig dejlig dag, men der kom dog
ingen naboer. Men vi er ved godt mod
og ser det, som en start på, at vi skal
være mere synlige i Vejgaard.
Vi har haft en god start på 2019, hvor
vi blandt andet har sagt velkommen til
to nye spejdere. Vi ser frem til et spændende år med nye udfordringer og mange gode
oplevelser.
Connie Thing Andersen

Statistik spejderne
Piger
Trop:
4
Gruppe		
Førere

Kvindelige
5

Drenge
3
1

Cafeen
Så har vi afsluttet endnu et år i cafeen,
og vi kan igen se tilbage på et år i hyggeligt selskab hver torsdag.
For spejderne er det en god måde at
tage hul på spejdermødet på, og de fleste spejdere kommer for at spise med
inden spejdermødet. For os andre er
det bare en god måde lige at få sagt
hej og måske snakke med nogen, som
man ikke ser hver dag.
Vi vil igen opfordre alle til at kigge forbi
om torsdagen og få et godt måltid mad
og lidt hyggelig snak.
Tusind tak til alle kokkene
i det forgangne år.
Anne Tørholm

Mandlige
4

Passive medlemmer:

8

I alt: 25 medlemmer,
heraf 9 medlemmer over 30 år
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Statistik for 2018
Medlemstal
pr. 1.1. 2018		
Tilgang: 		
Døde
3
Udtrådt
2
Bortrejst
0
Afgang		
Medlemstal pr. 31.12. 2018

85
0

5
80

Udmeldte
25.05. Ingrid Søndergaard Jensen
03.09. Gert Thomsen
Døde i 2018
15.02. Elly Thomsen
20.02. Villiam Nielsen
26.12. Hilbert Smith Christiansen
ÆRET VÆRE DERES MINDE
Fødselsdage i 2019
til og med januar og februar 2020
90 år
31.01. Henny Madsen
12.07. Ingemann Jensen
85 år
05.06. Lilly Pedersen
75 år
13.01. Ole Bock
25.10. Henny Koch
10.02. (2020) Peer Albin Kristiansen
70 år
27.10. Donald Dahl Larsen
60 år
12.05. Leif Boye Estrup
16.05. Hanne Bongartz
50 år
16.06. Karin Brogård Anesen
16

Anna og Kaspers bryllup i maj

Dåbsdage i 2019
til og med januar og februar 2020
75 år
19.03. Kirsten Poulsen
10.09. Henny Madsen
70 år
16.01. Clara Nielsen
65 år
21.03. Jørn Larsen
12.09. Inge Jensen
12.09. Ruth Christensen
10.10. Finn Christiansen
60 år
13.09. Peer Albin Kristiansen
50 år
09.03. Guddi Marie Lynnerup
06.04. Peter Beck
06.04. Jette Bruun
06.04. Birgit Lemcke
06.04. Carrit Lynnerup
01.06. Sofus Birkedal Nielsen

Aldersfordeling i menigheden
31.12. 2018
Mænd

Alder

Kvinder

0

90-100

0

6

80-89

14

10

70-79

6

10

60-69

10

1

50-59

8

5

40-49

8

0

30-39

1

0

20-29

1

32		

48

Medlemmernes gennemsnitsalder
pr. 31.12. 2018: 66,1
Kvinder: 63,6
Mænd: 69,9

25 år
29.05. Anne Steen Tørholm
Bryllup (2018)
05.05. Anna Lise Beck og
Kasper Sander Hansen
Sølvbryllup
10.09. Birgitte og
Bjarne Freudendal-Pedersen
Guldbryllup
24.05. Henny og Jûrgen Koch
07.06. Inge Valbak og
Henning Aardestrup
Besøg af familien Hylleberg
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Menighedens regnskab
1. januar 2018 til 31. december 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018.		
Note 1 Menighedsbidrag m.v.			
293.257,50
Note 2 Andre driftsindtægter			
96.943,71
Indtægter i alt			
390.201,21
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift			
-325.267,70
Resultat før personaleudgifter			
64.933,51
Note 4 Personaleomkostninger			
0,00
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver			
0,00
Resultat før finansielle poster			
64.933,51
Note 5 Finansielle indtægter			
1.119,31
Note 6 Finansielle udgifter			
0,00
				66.052,82
Overdskudsdisponering		
Note 7 Overført til reserveret til byggesag			
0,00
Årets resultat			
66.052,82
Note 5 Finansielle indtægter			
0,00
Note 6 Finansielle udgifter			
-16.809,00
Årets resultat			
49.243,82
		
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 2018		
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 31.12.2018		
17.919,00
Investeret beholdning i Stjerneinvest SparNord
- med saldo pr. 31. januar 2018 i Stjerneinvest		
547.431,00
565.350,00
Likvide beholdninger			
307.360,58
Omsætningsaktiver i alt			
872.710,58
Aktiver i alt			
3.014.310,58
Passiver
Egenkapital		
Materielle aktiver			
2.141.600,00
Reserveret egenkapital			
17.919,00
Reservationer Byggekonto		
10.960,24
Reservationer Reservekonto		
25.733,58
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Reservationer Dispositionskonto
70.900,31
- overført driftsresultat 2017
95.583,69
- overført driftsresultat 2018
49.243,82
215.727,82
Reservationer Karmelkirkens Børn og ungekonto 10.009,21
- overført driftsresultat 2018
980,00
10.989,21
Reservationer Missionskonto		
447.182,09
Reservationer Arvekonto:		
Arv: Ernst Hansen		
24.198,64
Arv: Ellen og Villy Larsen		
60.000,00
Arv: Anni Dahl Larsen.		
30.000,00
Arv: Ane Kirstine Dahl.		
30.000,00
Overført fra tidligere år			
Overført, årets resultat			
Overført til næste år			
8 Reserveret egenkapital			
Egenkapital i alt			
Langrfristede gældsforpligtelser			
Gæld til kreditinstitutter			
Langfristede gældsforpligtelser i alt			
Kortfristede gældeforpligtelser		
Gæld til kreditinstitutter			
Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
Kortfristede gældsforpligtelser			
Gæld i alt			
Passiver i alt.			
		
Noter		
Note 1 - Menighedsbidrag m.v.		
Menighedsbidrag og donationer		
293.430,00
Indsamlet til Reservekonto		
1.094,50
Overført til Status - Reservekonto		
-1.094,50
Indsamlet til Byggekonto		
0,00
Særlige indsamlinger		
Afregnet BWA		
-175,00
Afregnet Danske Kirkers Råd		
-170,00
Afregnet Dansk Missions Råd		
-180,00
Afregnet til BiD EBF Myanmar		
-630,00
Afregnet Baptist 		
-308,50
Afregnet til Bibelselskabet		
-359,50
Indsamlet til - IM Uddannelse for alle-Alfabetisering		
9.827,50
Indsamlet til - IM Menigheder, der vokser-Præsteskolen Rubura 10.121,00
Afregnet til BiD-projekter		
-20.121,00
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. i alt			

710.592,94

144.198,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014.310,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014.310,58

293.430,00
1.823,00

-1.823,00
-172,50
293.257,50

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.		
9.029,25
Udgifter ved diverse aktiviteter - café m.v.		
-8.049,25
Overført til Karmelkirkens børn og Unge		
-980,00
0,00
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Lejeindtægt i kirken/Vejgaardspejderne		
61.160,00
Lejeindtægt i kirken/Koinonia		
26.000,00
Tilbagebetalt udbytteskat fra SKAT		
5.747,71
Gave fra boet Elly Thomsen		
1.500,00
Serveringsindtægt		 2.536,00
Note 2 - Andre driftsindtægter i alt			
Note 3 - Omkostninger, menighedsdrift		
Menighedens drift		
Bidrag til Baptistkirken			
Prædikanternes hjælpefond		
-5.100,00
Erhvervsforsikring		 -6.651,45
Aktivitetstilskud Vejgaardspejderne		
-6.000,00
Materialetilskud Vejgaardspejderne		
-6.000,00
Ekstra aktivitetstilskud Vejgaardspejderne		
-4.860,00
Nordjyske Kirkedage		
-500,00
Annonceudgifter		-10.631,88
Trykning af årsberetninger		
-1.743,75
Kurser, års- og prædikantmøder		
-4.353,21
Gaver ifm. Mærkedage mv.		
-5.198,00
Revisorhonorar		-1.500,00
Administration		0,00
Undervisning		0,00
Tryksager, porto,tlf., kopiering, undervisn.matr.:		
-28.443,79
Momskompensation af driftsudgifter 2018		
13.532,00
Gudstjenester		
Honorar og kørsel - Gæsteprædikanter og organister
		
Honorar og kørsel Bente Højris			
Temamøder 		
-15.054,48
- indsamlet temamøder		
5.599,11
- afregnet ifm. Temamøder		
-4.931,11
Mission i alt			
Ejendommens drift		
Varme, kloak og vand		
-65.170,20
Forsikringer		-9.255,78
Fester kirkepynt m.v.		
-7.582,96
Stemning klaver og flygel		
-2.000,00
Tyverialarm, Verisure		
-5.426,28
Faste serviceabonnementer		
-8.054,05
Vedligeholdelse		 -13.600,89
Ny platform i kirkesalen		
-23.015,41
Nedtagning af altan ved prædikantværelset		
-10.500,00
Ejendommens drift i alt			
Note 3 - Omkostninger, menighedens drift i alt			

96.943,71
96.943,71

-21.785,98
-11.751,45
-16.860,00

-38.838,63
-47.435,73
-29.603,86
-14.386,48
-180.662,13

-111.090,16
-33.515,41
-144.605,57
-325.267,70

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
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Note 5 - Finansielle indtægter		
Renter af bankindestående			
Renter af værdipapirer		
Finansielle indtægter i alt			
Note 6 - Finansielle udgifter			
Renteudgifter til kreditforeningen/SparNord Stjerneinvest-negativ afkast		
Finansielle udgifter i alt			
Note 7 - Reserveret til byggesag		
Indbetalt i året			
Reserveret af overskud		
Reserveret til byggesag 		

1.119,31
1.119,31
0,00
-16.809,00
-16.809,00
0,00
0,00

Note 8 - Reserveret egenkapital		
overført til Byggekonto			
Overført til Reservekonto			
Reserveret til socialt arbejde			
Reserveret til missionsprojekt			
Reserveret egnskapital i alt			

0,00
0,00
0,00
0,00
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.

Ledelsespåtegning				
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018. 					
Årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet.					
Aalborg, den 4. Februar 2019
					
Menighedsrådsformand Per Beck					
Næstformand Lisbeth Jørgensen					
Menighedsrådsmedlem Laurits Ø. Larsen					
Sekretær Donald Dahl Larsen					
		
Revisors erklæring om review af årsregnskabet				
Undertegnede Revisor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 			
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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. 7. Februar 2019			
			
Vagn Ladegaard Andersen
Birgitte Freudendal-Pedersen
Uafhængig revisor
Revisor
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Nytårsbanko hos spejderne

Organisationernes
regnskaber
Regnskab, Seniortræf, 2018.

Indtægter
Bankbeholdning 1.1.2018 		
15. 484,56
Kassebeholdning 1.1.2018		
25,07
Renteindtægter 		
6,23
Indkommet ved arrangementer 		
12.415,00
Salgsbod og lotteri 		
2.835,00
		30.765,86

Udgifter
Arrangementer
Serveringsudgifter
Kopipapir m.m.
Bankgebyr
Bankbeholdning 7.2. 2019
Kassebeholdning 7.2. 2019
Aalborg 21. Januar. 2019.

5.334,95
7.257,50
930,50
250,00
16.366,30
626,61
30.765,86
Inge Jensen

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 7. februar 2019.
Aalborg, den 7. februar 2019.
Jonna Jacobsen
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Leif B. Estrup

30.765,86

Regnskab Vejgårdspejderne 2018

Resultatopgørelse

Indtægter
Kontingenter
10.525,00
Tilskud Aalborg Kommune
51.996,00
Efterregulering Lokaletilskud
70,00
Tilskud Karmelkirken
16.860,00
Ture/lejre
525,00
Spejderhjælpen
490,00
Spejdereffekter
0,00
Diverse
352,15
Renteindtægter + gaver
537,00
Indtægter i alt		

81.355,15

Udgifter
Korps- og division, kontingent
7.350,00
Lokaleudgifter
61.160,00
Ture/lejre
1.202,90
Spejdermøder
2.276,64
Førraktiviteter
2.142,58
Administration
1.338,50
PR
1.167,00
Repræsentation
328,00
Spejderhjælpen
490,00
Spejdereffekter
344,10
Diverse
0,00
Tilbagebetalt Aalborg kommune
0,00
Renteudgifter
0,00
Udgifter i alt
77.799,72
Overskud
3.555,43
		81.355,15

Balance
Aktiver
Bank		140.301,07
Aktiver i alt		
140.301,07

Passiver
Egenkapital 1.1.2018
81.122,6
Driftsresultat 2018
35.55,43
Egenkapital 31.12.2018		
84.678,03
Hensættelser		55.623,04
Passiver i alt		
140.301,07
Hjallerup, den 23. januar 2019
Revissions påtegning

Per Beck

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 7. februar 2019.
Aalborg, den 7. februar 2019.
Jonna Jacobsen

Leif B. Estrup
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Kuvertbidrag 2018
Nr. Samfund
		 Menighed Bygge- Andre I alt
		 offerdag
konto formål
					
4
3.600
0
0
3.600
5 14.000
0
0 14.000
*16 11.000
0
0 11.000
17
3.600
0
0
3.600
*22
4.300
0
0
4.300
*25 10.300
0
0 10.300
27
6.000
0
0
6.000
30
2.000
0
0
2.000
31
4.800
0
0
4.800
34
7.500
0
0
7.500
35
2.000
0
0
2.000
*55
9.000
0
500
9.500
*60
5.000
0
0
5.000
63
5.000
0
0
5.000
73
1.500
0
0
1.500
78
6.500
0 4.750 11.250
*80 18.000
0
0 18.000
*83 21.600
0
500 22.100
84
8.400
0
0
8.400
*88
3.600
0
0
3.600
*90
700
0
0
700
92
6.000
0
0
6.000
*94 36.625
0 1.200 37.825
104
3.000
0
0
3.000
*106
8.000
0
0
8.000
111
3.000
0
0
3.000
118
5.500
0 1.000
6.500
120 26.000
0
0 26.000
122
5.300
0
200
5.500
*133 18.000
0
0 18.000
135 22.800
0 1.256 24.056
138
425
0
0
425
145 10.000
0 2.000 12.000
U/nr.
80
0
0
80
U/nr.
0
0
0
0
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Følgende numre viser intet bidrag:
8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 23 - 26 36 - 40 - 42 - 48 - 59 - 62 - 66 - 68 - 70 85 - 87 - 93 - 96 - 97 - 99 - 114 - 115 116 -129 - 136 - 137 - 139 - 140 - 142 146 - 149 - 151.
* Dækker to medlemmer

Der er mange muligheder
for betaling af dit
medlemsbidrag

Gavebrev/
forpligtelseserklæring § 12:
Dit bidrag kan fastsættes enten som et
fast årligt beløb eller som en fast procentdel af din indkomst.
Beløb, som er ydet på en forpligtelseserklæring, er fuldt fradragsberettiget på
selvangivelsen.
Dog er der visse maksimale grænser.
Hvis du ønsker at kende beløbsgrænserne og information om de 2 forskellige ordninger, der findes, kan du søge
dette på internettet www.skat.dk eller
hos kuvertsekretæren.
Du kan således udmærket kombinere fradragsretten for gavebrev/forpligtelseserklæringen §12 med ordningen
via §8A.
Gavebeløb via § 8A:
Karmelkirken er godkendt som selvstændig bidragsmodtager af fradragsberettigede gaver jfr. Skattelovens
paragraf 8A.
Det betyder, at bidrag indbetalt direkte
til Karmelkirken (herunder også byggekonto, BiD-projekter og bidrag til BiD)
vil du kunne fratrække på selvangivelsen.
Hvis du ønsker at kende beløbsgrænserne og information om de 2 forskellige ordninger, der findes, kan du søge
dette på internettet www.skat.dk eller
hos kuvertsekretæren.
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Du kan således udmærket kombinere fradragsretten for gavebrev/forpligtelseserklæringen §12 med ordningen
via §8A.
Indberetningspligt for bidrag ydet
via § 12 og § 8A
Bemærk, at kuvertsekretæren automatisk indberetter relevante beløb direkte
til skattemyndighederne, derfor skal du
sikre, at dit cpr.nummer er afleveret.
Denne procedure er et krav fra skattelovgivningen for at du kan udnytte fradragsretten.
Kuvertbidrag
Du vil fortsat modtage offerkuverter,
som kan afleveres ved søndagsgudstjenesterne.
Via budgetkonto i bank/sparekasse og homebanking.
Flere medlemmer betaler allerede nu
deres bidrag ved faste aftaler med
deres bank og sparekasse.
Såfremt du ønsker at overføre dit
bidrag løbende hver måned f.eks. via
homebanking, kan du anvende Karmelkirkens bankoplysninger således:
- SparNord
- reg.nr. 9236
- kontonr. 2460006492.
Det er meget nemmere for dig at få
etableret en ordning, således
25

Besøg fra Østhimmerland

at dine bidrag til Menigheden automatisk betales fast hver måned i lighed
med dine andre udgifter.
Kun i fællesskab, hvor vi alle bidrager
efter evne, kan vi sikre, at den nødvendige økonomi er til stede, så menigheden kan fungere og missionere til glæde og velsignelse for alle, der har tilknytning til Karmelkirken.
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Alle henvendelser angående fradragsberettigede gaver, forpligtelseserklæringer og offerkuverter, bedes rettet til
menighedens kuvertsekretær.
			
Jonna Jacobsen,
Forårsvej 25,
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 40 93 90 33.
E: jonnabruno@gmail.dk

Adresseliste
pr. 1. Januar 2019

Efter menighedsvedtagelse er medlemslisten suppleret med ægtefæller/
samlevere og børn indtil 18 år; men den er ikke komplet, og menigheden vil sætte
pris på supplerende oplysninger. Det er også muligt at bede sig fritaget, for at
disse oplysninger er med, ved henvendelse til menighedsrådets formand.
*betyder medlem af menigheden.
Telefon: M = mobiltelefon. E = e-mail

A

* Albin Jesper
Bach My Karina
Ameli Nordtoft 25
Dicte 9000 Aalborg
Sarah M: 40 84 27 16
E: jesperalbin@gmail.com
* Andersen Mette Lillienskjold
Andersen Steen
Hadsundvej 203
9000 Aalborg
Tlf. hemmeligt.nr.
* Anesen Karin Brogård
Simon Tinesvej 70a,
Thea 9380 Vestbjerg
M: 51 90 65 88
E: karin@dbs.dk
B
* Per Beck
* Beck Anne Marie
Nordmanniavej 4
9320 Hjallerup
Tlf. 98 28 25 82
M: 61 38 72 01 (Anne Marie)
M: 24 47 76 68 (Per)
E: beck@dbs.dk
E: per.beck@skolekom.dk
* Beck Peter
Beck Lis Hjerlvej 3
9220 Aalborg Øst
M: 41 16 07 88
E: lisbeck20@hotmail.com
* Beck Robert
Gundorfslund Plejehjem
Gundorfslund 4 A
9000 Aalborg

* Behrentzs Jørgen
* Behrentzs Joan Lisbeth
Riishøjsvej 23, st.tv.
9000 Aalborg
M: 24 20 36 70 (Joan)
E: jolis58@stofanet.dk (Joan)
M: 20 77 58 91 (Jørgen)
E: jbehr@stofanet.dk
* Bock Ole
Dragstrupvej 110
7950 Erslev
M: 42 29 13 89
E: o.bock@hotmail.dk
* Bongartz Hanne
Bongartz Heinz Josef
Lensenstrasse 18
41239 Mönchengladbach
Tyskland
Tlf. 0049 2166 340836
Fax 004940-3603-061508
E: H.Bongartz@t-online.de
* Borksted Kirsten Busk
Borksted Jens
Kolkjærvej 1
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98 15 72 73
* Borksted Maj-Brit
Borksted Jan
Idavang 22
9230 Svenstrup J
M: 22 53 82 20
E: mbb@gvdnet.dk
* Bruun Jette
Metavej 24
9000 Aalborg
Tlf. 98 14 07 02
E: jette.bruun@stofanet.dk
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C

* Christensen Erik
* Thorngaard Edith
Fortunavej 8, st. tv.
9700 Brønderslev
M: 22 21 14 49 (Erik)
M: 20 92 49 88 (Edith)
* Christensen Jens Peter
* Christensen Inge Lise
Rørsangervej 64,
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Tlf. 87 10 69 13
* Christensen Kim
Christensen Ingrid
Ørndrupvej 13
7960 Karby, Mors
M.: 20 40 28 42
E: kimboye2003@yahoo.dk
* Christensen Ruth
Blegkilde Allé 8 D, st.tv.
9000 Aalborg
Tlf. 98 14 07 50
M: 21 63 16 50
E: ruthbc@stofanet.dk

Fælleskoret synger
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* Christensen Ruth
Christensen Poul Erik
Tylstrupvej 8
9382 Tylstrup
M. 26 81 10 32
E: ruthildal@outlook.com
* Christiansen Finn
Christiansen Aasa
Lindholm Søpark 38, 3, 3
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 49 90
fiaa@youmail.dk
* Christiansen Tove
Hellevangen 83, st.tv.
9210 Aalborg SØ.
M. 24 82 60 12
* Christiansen Mette Valbak
Christiansen Henrik Fuglsang
Stubmøllevej 7
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 18 54
M: 23 25 40 67
E: mettevalbak@gmail.com

D

* Dons Myrna			
Tinesvej 16
9380 Vestbjerg
Tlf. 98 29 65 07

E

* Elimar Helle Lillienskjold
Elimar Poul
Bygaden 9
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 63 88
E: helle.elimar@gmail.com
* Estrup Leif Boye
Elmelunden 6
9260 Gistrup
M: 21 42 02 93
E: leif.boye.estrup@live.dk

F

* Frederiksen John
Frederiksen Rikke Stensig
Julie Stenbjergvej 142
Jacob 9220 Aalborg Øst
Rasmus Tlf: 98 11 32 07
M: 26 39 06 71
E: jbf-skole@aalborg.dk

* Freudendal-Pedersen Birgitte
Freudendal-Pedersen Bjarne
Jørgen Sonnes Vej 36
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 12 10
M: 61 31 02 00
E: birgitte.freudendal@gmail.com

H

* Hansen Anna Beck
Hansen Kasper Beck
Kærbyvej 1
9330 Dronninglund
M: 53 57 28 03
E: beck.anna.l@gmail.com
* Høgh Laila Hollen
Høgh Brian
Kasper Clemmenshave 1
Ulsted
9370 Hals
M: 29 88 12 59
E: l.hogh75@gmail.com

J

* Jacobsen Bruno
* Jacobsen Jonna
Forårsvej 25
9220 Aalborg Øst
M: 20 41 10 45 (Bruno)
M: 40 93 90 33 (Jonna)
E: jonnabruno@gmail.com
* Jensen Alice
Rebildparken 46.1 lejl. 4
9220 Aalborg Øst
M: 20 77 38 69
E: ecila@mail1.stofanet.dk
* Jensen Arne
* Jensen Inge
Lange Müllers Vej 9
9200 Aalborg SV
M: 40 37 85 68 (Inge)
M: 23 61 01 76 (Arne)
E: ingearnejensen@gmail.com
* Jensen Dorit
Marie Curies Allé 26, 1. lejl. 5
9220 Aalborg Øst
M: 21 45 36 75

Uden mad og drikke...
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* Jensen Ingeman
* Jensen Lissy
Ditlev Bergs Vej 16, 2.4.
9000 Aalborg
M: 61 34 96 79 (Ingeman)
M: 22 45 46 70 (Lissy)
E: dagnylissyjensen@gmail.com
* Jensen Mette
Vestergade 55, st.tv.
9400 Nørresundby
M: 23 88 31 79
* Jørgensen Knud
Kærholt 4
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 16 22
E: postmaster@gug-ringen.dk
* Jørgensen Lisbeth
Knasten 120
9260 Gistrup
M: 60 81 61 00
E:emailtillisbeth@gmail.com
* Jørgensen Louise Øllegaard
Mathias Heimdalsgade 43 B
Laura 9000 Aalborg
M: 28 74 54 77
E: louiseoellegaard@gmail.com
* Jørgensen Per
Kystvejen 55
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 27 50
E: bpj@nordfiber.dk
* Jørgensen Pia
* Jørgensen René
Gudumvej 102
9260 Gistrup
M: 40 61 07 44
E: pbj@ktelektric.dk

K

* Knudsen Gudrun
Teglvænget 11, 2.th.
9000 Aalborg
Tlf. 98 16 12 95
M: 40 91 00 96
E: gudrunknudsen@stofanet.dk
* Koch Henny
Koch Jürgen
Adressen ubekendt
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* Kristiansen Peer Albin
Th. Staunings Vej 18
9210 Aalborg SØ
M: 22 88 76 94
E: albin@gvdnet.dk

L

* Larsen Donald Dahl
Larsen Lis Annette
Rebildparken 160
9220 Aalborg Øst
M: 29 32 57 64
E: ddl@stofanet.dk
* Larsen Hans Henrik
Beatesmindevej 85, st. th.
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 61 96
E: hh@noerholmskole.dk
* Larsen Jørn
Oldenborrevej 5
9000 Aalborg
M: 60 65 19 38
E: jornlarsen2010@gmail.com
* Larsen Kirsten
Eckersbergsvej 31
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 79 20
E: klhhmb@gmail.com
* Larsen Laurits Øllegaard
Aarestrupvej 4, st.tv.
9000 Aalborg
M: 20 98 50 78
E: laurits@dbs.dk
* Larsen Villy Falk
Arkildsdal 157, 1.th.
9400 Nørresundby
M: 30 61 13 01
E: falklarsen12@gmail.com
* Larsen Rita Falk
Plejehjemmet Uttrupgaard
Lerumbakken 1, st., bolig 1
9400 Nørresundby
M: 22 42 75 42
E: falklarsen12@gmail.com
* Larsen Tine Steen
Larsen Ole
Caroline C.H. Ryders Vej 7
Emil
9210 Aalborg SØ
M: 41 10 51 52
E: tinesteenlarsen@gmail.com
* Lemcke Birgit
Tove Ditlevsens Vej 412, 7.
9000 Aalborg
M: 20 70 26 03

* Lynnerup Carrit
Bellisvej 84
7400 Herning
Tlf. 97 26 78 33
E: caly2110@gmail.com
* Lynnerup Guddi Marie
Sundvej 1, Lindholm
9400 Nørresundby
M: 50 90 97 98
E: guddimarie@gmail.com

M

* Madsen Henny
Vejgaard Bymidte 24, st.tv.
9000 Aalborg
Tlf. 98 14 15 88

N

* Nielsen Sofus Birkedal
Øster Sundby Vej 65
9000 Aalborg
Tlf. 98 10 38 29
E: sbn@es.aau.dk
* Nielsen Clara
Mylius Erichsens Vej 65 K, st.,
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 51 20
E: claraviolanielsen@gmail.com

O

* Onink Dora
Østermarksvej 28 A
9575 Terndrup
M: 26 82 10 92

P

* Pedersen Lilly
Ågades Passage 8 A, st.
9000 Aalborg
M: 28 52 89 42
* Pedersen Stinne Ladegaard
Pedersen René
Jeppe Arresødalvej 12
9400 Nørresundby
M: 26 13 86 23
E: stinnelp@hotmail.com
* Poulsen Kirsten
Kildevældsvej 16
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 10 51

S

* Schnor Helle
Øster Sundby Vej 44
9000 Aalborg
Tlf. 98 12 16 08
E: helle.schnor@gmail.com
* Svendsen Anette Sylvester
Tylstrupparken 7
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 17 75
E: asv@eucnord.dk

T

* Thomsen Bo Hjort
Tangsøparken 14
Hammerum
7400 Herning
M: 42 48 48 08
E: bht73@hotmail.com
* Thomsen Willy
Lektorvej 71
9000 Aalborg
M: 61 69 80 03
E: willyth@stofanet.dk
* Tranholm Aase
Heravej 79a
9210 Aalborg SØ
Tlf. 98 14 17 98
M: 23 44 61 01
E: tranholm@gvdnet.dk
* Tranholm Marianne
Mortensen Keld Risgaard
Røde Møllevej 18
9520 Skørping		
Tlf. 98 37 46 56
E: mariannetranholm@gmail.com
* Tørholm Anne
Tørholm Søren
Ida
Solhøjsvej 50
Marie 9210 Aalborg SØ
Johanne M: 40 88 24 98
E: toerholm@gmail.com
* Tørholm Lars
Signe Broagervej 15
9260 Gistrup
M: 20 20 65 57
E: lars.toerholm@blipsystems.com
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Menighedens
kontakter:
V

* Varberg Kim
* Varberg Louise
Skodsborgvej 23
9270 Klarup
M: 20 48 95 65 (Louise)
E: louisevarberg@live.dk
M: 20 28 97 77 (Kim)
E: kimvarberg@live.dk
* Vestergaard Anders
Gyvelvej 8, Rebild
9520 Skørping
Tlf. 98 39 18 65
E: andersv@123dk.dk

Aa

* Aardestrup Henning
* Aardestrup Inge Valbak
Degnevænget 29
9520 Skørping
M: 29 47 67 17 (Inge)
E: ingevalbak@aardestrup.net
M: 26 39 00 30 (Henning)
E: henning@aardestrup.net
* Aardestrup Tom Valbak
Aardestrup Louise Valbak
Noah Møllekrogen 1
Alberte 9210 Aalborg SØ
M: 50 70 65 35
E: tva@trackunit.com

Andersen Connie Thing
Langholtvej 5
9200 Aalborg SV.
M: 20 67 01 51
E: conniething+spejder@gmail.com
Faarbæk Ingrid
Ninavej 2
9000 Aalborg
Tlf. 98 14 49 40
Hjort Povl
Mylius Erichsens Vej 65 C, 1.6.
9210 Aalborg SØ.
Tlf. 98 11 01 04
E: hjortpoul@gmail.com
Madsen Peter Varberg
Cannerslundvej 5
9490 Pandrup
Tlf. 98 24 66 27
E: peter@cannerslundvej.dk
Johansen Carsten
Furrebyvej 3
9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 15 39 01
E: carsten@Johansen.tdcadsl.dk
Kvist Esther
Ortved Plejecenter, stue 41
Roskildevej 498
4100 Ringsted
M: 61 31 88 71
E: kvistesther@gmail.com
Nielsen Poul
Næssundvej 166
9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 15 15 97
E: poul.n@icloud.com
Ellen Petersen
Ternevænget 169
6360 Tinglev

Adresselisten bør ikke udleveres til uvedkommende.
Adresseforandring bedes snarest meddelt Peer Albin Kristiansen
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Vejledning vedrørende
personregistrering, vielser
og attester

efter BaptistKirkens ophør med
kirkebogsføring 1. juli 2013.
På hjemmesiden www.personregistrering.dk findes vejledninger
og blanketter vedr. fødsel, navngivning, navneændring, vielse (se
nedenfor), dødsfald og begravelse.
Vielser:
Der er to fremgangsmåder i forbindelse
med vielse:
1) Parret lader sig vie på rådhuset og
går derefter i kirken til ”kirkelig velsignelse” – d.v.s. en gudstjeneste med
forbøn for de nygifte. En kirkelig velsignelse har ingen juridiske implikationer og kan derfor forestås af hvem som
helst, menigheden eller parret måtte
ønske til den tjeneste. Kirkelig velsignelse kan udformes som menigheden/
parret ønsker det.
2) Vielsen med juridisk gyldighed kan
foregå i baptistkirken. Mindst den ene
part skal være medlem af en dansk
baptistmenighed. En præst skal forestå vielsen.
Parret, der ønsker at blive viet, aftaler
vielsen med præsten og indhenter en
prøvelsesattest hos brudens bopælskommune. Prøvelsesattesten kan tidligst udstedes fire måneder før vielsesdatoen. Attesten afleveres til præsten,
som skal forrette vielsen.

Efter vielsen bliver vielsen indført i
kommunens bryllupsbog, og kommunen udsteder vielsesattest. Den bliver
sendt til præsten, som giver den videre
til ægteparret.
Ønskes navneændring i forbindelse
med vielsen, skal der søges i god tid
(mindst 14 dage) før. Se vejledning og
blanket på www.personregistrering.
dk > Navne > Navneændring på bryllupsdagen.
Attester:

• Vielsesattester fra perioden1952/53
•
•

•

til 30. juni 2013 kan bestilles hos
Statens Arkiver (se næste side*).
Fødsels- og navneattester fra perioden 1952/53 til 30. sept. 1968
bestilles hos Statens Arkiver
(se næste side*).
Fødsels- og navneattester fra perioden efter 1. okt. 1968 bestilles på
www.personregistrering.dk eller på
folkekirkens kirkekontor i det sogn,
hvor personen bor (i Sønderjylland
hos kommunen.)
Alle attester fra tiden efter 1. juli
2013 bestilles på www.personregistrering.dk
eller – Fødsels- og navneattester: på
folkekirkens kirkekontor
(i Sønderjylland hos kommunen.)
– Vielsesattester hos kommunen.
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* Statens Arkiver:
Attester udskrevet fra BaptistKirkens
kirkebøger kan endnu ikke rekvireres
via hjemmesiden www.arkivalieronline.dk. Det forventes, at hjemmesiden ændres, så den kan benyttes til
formålet. Indtil det er sket, skal man
henvende sig direkte til det arkiv, hvor
den pågældende kirkebog er arkiveret:
￼￼￼￼￼
Øst for Storebælt:
Rigsarkivet Rigsdagsgården 9
1218 København K.
Telefon: 33 92 33 10
Fax: 33 15 32 39
E-post: mailbox.@ra.sa.dk
Vest for Storebælt:
Landsarkivet for Nørrejylland
Ll. Sct. Hans Gade 5
8800 Viborg
Telefon: 86 62 17 88
Fax: 86 60 10 06
E-post: mailbox@lav.sa.dk
￼￼￼￼
Dødsfald
Ved dødsfald underretter man straks
menighedens præst. Bedemanden,
som skal varetage begravelsen, orienteres om, at den pågældende skal

1. søndag i advent
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begraves af baptistpræsten. Bedemanden foretager den nødvendige tilmelding til Folkekirkens ministerialbøger.
Tilrettelæggelsen af begravelseshandlingen aftales med den baptistpræst,
som skal forrette den.
Oprettelse af testamenter:
Man kan nu testamentere midler, eller
i levende live give gaver, direkte til
menigheden, uden at skulle betale
store afgifter, som det tidligere var
tilfældet.
Vil man betænke sin menighed i sit
testamente, anbefales det at bruge
følgende standardformular:
”… det er endvidere mit ønske, at der
til rådighed for Karmelkirkens Baptistmenighed skal tilfalde denne et beløb
på i alt kr. ……”
ELLER
”… det er endvidere mit ønske, at Karmelkirkens Baptistmenighed skal arve
… % af alt, hvad jeg efterlader mig af
penge eller penges værdi.”
Det anbefales, at testamentet oprettes under medvirken og rådgivning fra
sagkyndig (f.eks. advokat) og underskrives for notarius på dommerkontoret.

Vedtægter og
valgregler for
Karmelkirkens
Baptistmenighed
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Vedtægter
for Karmelkirkens Baptistmenighed
§1.
Menigheden består af de til enhver
tid værende medlemmer. Om nogen er
medlem beror på den i medlems-protokollen indeholdte fortegnelse.
§2.
Menighedens ejendele tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte
medlem har ikke som sådan nogen
ejendomsret over noget menigheden
tilhørende.
Som følge heraf kan det enkelte medlem ikke på nogen måde råde over
menighedens ejendele, udover hvad
der følger af dets stemmeret i menighedens anliggender.
Et medlems stemmeret er rent personlig.
§3.
Menigheden hæfter med sine ejendele
for opfyldelse af de af menigheden som
sådan stiftede forpligtelser.
Derimod kan der ikke i menighedens
ejendele søges sikkerhed eller fyldestgørelse for medlemmers private gæld.
Medlemmerne hæfter ikke personligt
for menighedens forpligtelser.
§4.
Menighedens anliggender afgøres på
forhandlingsmøderne ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte.
Hvert medlem har én stemme.
Er stemmetallet lige, afstemmes på ny,
men opnås da ikke flertal for forslaget,
er det forkastet. Køb og salg af fast ejendom og andre sager af særlig betydning
skal vedtages på to på hinanden følgende forhandlingsmøder.
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For så vidt angår vedtægtsændringer
se § 12
Menighedens forhandlingsmøder er
dels ordinære, dels ekstraordinære.
A. Ordinære forhandlingsmøder afholdes i månederne marts og oktober.
Indkaldelse til ordinært forhandlingsmøde sker ved annoncering i menighedens blad med mindst 4 ugers varsel.
Dagsorden fremlægges i kirken senest
to søndage før forhandlingsmødets
afholdelse. Dagsorden fremsendes efter
anmodning.
Forslag til behandling på forhandlingsmødet skal være menighedsrådets
formand i hænde senest 3 uger før forhandlingsmødets afholdelse.
B. Ekstraordinære forhandlingsmøder
kan forlanges afholdt af:
1. Menighedsrådets formand.
2. Et flertal af menighedsrådets medlemmer.
3. Ved skriftlig henvendelse fra mindst
10% af menighedens medlemmer.
Senest 14 dage efter, at henvendelsen
herom er modtaget, skal menighedsrådet ved skriftlig udsendelse af dagsorden indkalde til et sådant ekstraordinært forhandlingsmøde. Dagsorden skal
udsendes senest 8 dage før den dato,
forhandlingsmødet afholdes.
C. Forhandlingslederen leder menighedens forhandlingsmøder. Såfremt
forhandlingslederen er forhindret i at
være til stede, ledes forhandlingerne af
en af menigheden i hvert enkelt tilfælde
valgt ordstyrer.

D. Over menighedens forhandlinger
føres en af dens styrelse autoriseret
forhandlingsprotokol, der skal udvise de
trufne bestemmelser. Det tilførte oplæses enten straks eller ved det følgende
ordinære forhandlingsmøde. Når det er
godkendt af menigheden, danner protokollen (eller en af forhandlingslederen og
sekretæren bekræftet udskrift af denne)
gyldigt og fuldt juridisk bevis for det
passerede, såvel over for medlemmerne
indbyrdes som over for tredjemand.
En udskrift som den nævnte er også
gyldig legitimation overfor tredjemand,
som menigheden bemyndiger til udførelse af et vist erhverv.
I økonomiske anliggender, herunder
køb og salg af fast ejendom, optagelse
af lån o. l. er menighedsrådets formand,
menighedens kasserer og forhandlingslederen i forening underskriftsberettigede.
Forhandlingsmødets sekretær fører
protokol over menighedens forhandlingsmøder.
§5.
Menighedens regnskab føres af en af
menigheden valgt kasserer.
Menighedens regnskabsår er kalenderåret.
Menighedens regnskaber revideres af
mindst to af menighedens revisorer.
Organisationernes regnskaber revideres af to af menigheden valgte revisorer.
Menighedens regnskaber forelægges til godkendelse på menighedens
årsmøde eller på det ordinære forhandlingsmøde i marts, medens uddrag
forelægges til godkendelse ved de ordinære forhandlingsmøder.
Budget for det kommende år fremlægges af menighedsrådet ved forhandlingsmødet i oktober.

§6.
Menighedsrådet består af 4 medlemmer samt menighedens præst, som er
selvskrevet medlem.
Forhandlingsmødet kan beslutte, at
menighedsrådet udvides med andre
lønnede missionsarbejdere.
§7.
Valg til tjenester i menigheden - herunder menighedsrådets sammensætning - følger af valgregler godkendt af
forhandlingsmødet.
Forhandlingsmødet godkender ligeledes en plan for opgavefordelingen i
menigheden.
§ 8.
Ved menighedens deling skal ejendele fordeles efter bedste skøn ved
forhandling mellem begge parter. Kan
overensstemmelse ikke opnås, henvises sagen til afgørelse i Baptistkirken i
Danmarks ledelse.
§ 9.
Dersom en del af menigheden udskiller
sig fra menigheden og Baptistkirken i
Danmark, har den ingen lod eller del i
menighedens ejendele og kan følgelig
ikke gøre krav gældende af nogen som
helst art.
§ 10.
Hvis menigheden udtræder eller
udskilles af Baptistkirken i Danmark,
træffes der efter aftale med Baptistkirken i Danmarks ledelse på to på
hinanden følgende forhandlingsmøder
beslutning om, hvad der skal ske med
menighedens ejendele og eventuelle
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formue, idet der ved denne afgørelse
tages hensyn til modtagne tilskud til
menigheden og til fremtidige missionsmuligheder.
§ 11.
Hvis menighedens medlemstal er gået
ned til 7 - om ikke før, skal der ske henvendelse til Baptistkirken i Danmarks
ledelse. Derefter træffes der, på to efter
hinanden følgende forhandlingsmøder,
beslutning om, hvorvidt menigheden
skal fortsætte som selvstændig menighed eller opløses som sådan, for at indgå
som en del af en anden baptistmenighed. Menighedens aktiver skal ved
opløsning - uanset årsag - overføres til
anden baptistmenighed eller til Baptistkirken i Danmark.
§ 12.
Enhver, der optages i menigheden,
anerkender derved disse vedtægter i
et og alt.
Ændringer i disse vedtægter kan kun
ske ved vedtagelse på to på hinanden
følgende forhandlingsmøder, hvoraf
mindst det ene skal være et ordinært
forhandlingsmøde.
Disse vedtægter er vedtaget på forhandlingsmøderne 30. april 1971 og 27.
august 1971.
Ændringer vedtaget på forhandlingsmøderne:
14. september og 16. november 1984,
8. maj og 11. september 1987,
19. maj og 15. september 1989,
30. maj og 4. september 1994,
22. marts og den 24. maj 2004,
18. maj og 21. september 2009,
17. september og 25. november 2018.
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Optagelse i Karmelkirkens
medlemsprotokol kan ske
på følgende måder:
A. Medlemskab af menigheden opnås
på vedkommendes begæring ved dåb
i den treenige Guds navn, efter bekendelse af tro på Jesus Kristus som Herre
og Frelser.
B. Ved tilflytning fra anden baptistmenighed.
C. Ved overførsel fra andet kirkesamfund, under forudsætning af, at vedkommende er døbt med bekendelsesdåben.
D. Medlemmer af barnedøbende kirker, for hvem deres dåb er en gyldig
handling, således at dåb for dem er en
omdåb, der indebærer et nej til deres
kristne baggrund, kan modtages som
medlemmer på grundlag af deres
bekendelse af tro på Jesus Kristus som
Herre og Frelser og på grundlag af den
gyldighed, deres dåb har for dem.
Forud for dåb og overførsel, forudsættes en personlig samtale med menighedens præst om menighedens liv og
virke.

Valgregler
for Karmelkirkens Baptistmenighed
A. Valg af menighedsråd
Menighedsrådet består af 4 medlemmer,
samt menighedens præst, som er selvskrevet medlem.
Valgperioden er toårig og der vælges to
medlemmer hvert år. Suppleanter fungerer til det næste ordinære valg. Indtræder
en suppleant i menighedsrådet indgår
denne i valgperioden for det medlem, der
suppleres.
Valgudvalget opstiller kandidater til valg
til Menighedsrådet. Der søges opstillet
det antal kandidater, der skal vælges
+2. Valgudvalget indhenter forslag fra
Menigheden. Frist for fremsendelse af
forslag offentliggøres af valgudvalget i
Menighedens blad, ved udsendelse efter
Menighedens mailliste og på hjemmesiden.
Valget er skriftligt og foretages på
forhandlingsmødet i oktober. De to
kandidater, der har fået flest stemmer
er valgte, og de øvrige fungerer som suppleanter for det kommende år efter deres
stemmetal.
Menighedsrådet konstituerer sig selv.
B. Valg af valgudvalg
Valgudvalget består af 4 medlemmer.
1 medlem valgt af menighedsrådet +
3 medlemmer, der vælges af forhandlingsmødet i oktober i lige årstal ved
skriftligt valg efter mundtligt forslagsvalg.
Udvalget konstituerer sig selv.
C. Faste udvalg
Menigheden har følgende faste udvalg,
der består af 4-6 medlemmer:
1. Gudstjeneste- og undervisningsudvalget.

Menighedens præst deltager i udvalgets møder.
2. Informationsudvalget
3. Bygningsudvalget
Valg af udvalgsmedlemmer:
Udvalgsmedlemmer vælges på forhandlingsmødet i oktoberfor en toårig
periode. Valgudvalget foreslår - efter
kontakt til det pågældende udvalg –
det antal medlemmer der skal vælges
til udvalget. Forhandlingsmødet kan
ligeledes stille forslag. Hvis der opstilles flere kandidater end der skal vælges
foretages skriftligt valg blandt de foreslåede, hvor de kandidater, der opnår
flest stemmer er valgte.
Udvalgene konstituerer sig selv.
D. Arbejdsgrupper
og repræsentation.
Repræsentanter til Baptistkirkens
landskonference:
3 repræsentanter og en suppleant vælges på forhandlingsmødet i oktober.
Valgudvalget stiller forslag til valg, og
forhandlingsmødet kan ligeledes stille
forslag. Hvis der er opstiller flere kandidater end der skal vælges foretages
valget ved skriftlig afstemning blandt
de foreslåede.
Valgene er gældende for et år fra den 1.
januar.
Økonomigruppen.
Gruppen består af menighedens kasserer (formand for udvalget), menighedens kuvertsekretær, formanden for
bygningsudvalget og 1 medlem valgt
af og blandt menighedsrådet.
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Øvrige grupper.
Følgende arbejdsgrupper er selvsupplerende og medlemstal efter behov.
Omsorgsgruppen
Serveringsgruppen
Praktisk arbejdsgruppe
Menighedens præst deltager i
omsorgsgruppens arbejde
Praktisk arbejdsgruppe arbejder i
tilknytning til bygningsudvalget.
Ad hoc grupper.
Forhandlingsmødet, menighedsrådet og de faste udvalg kan nedsætte
arbejdsgrupper til løsning af særlige
opgaver.
Når arbejdsgruppen nedsættes fastlægges arbejdsopgave, sammensætning og funktionsperiode.
E. Valg af forhandlingsleder
Valg finder sted ved forhandlingsmødet i oktober i ulige år. Genvalg kan
finde sted. Forslagsvalget er skriftligt.
Hvis en kandidat opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er denne
valgt, ellers er der skriftligt valg mellem de foreslåede kandidater.
F. Valg af forhandlingsmødets
sekretær
Valg finder sted ved forhandlingsmødet i oktober i ulige år. Genvalg kan
finde sted. Forslagsvalget er skriftligt.
Hvis en kandidat opnår mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er denne
valgt, ellers er der skriftligt valg mellem de foreslåede kandidater
G. Valg af menighedskasserer
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Valg finder sted ved et forhandlingsmøde efter indstilling fra valgudvalget
- efter kontakt til menighedsrådet.
Forkastes denne indstilling, må valgudvalget - efter kontakt til menighedsrådet fremkomme med en ny indstilling. Valget er ikke tidsbegrænset, men
kassereren kan efter ny indstilling fra
menighedsrådet løses fra tjenesten
som kasserer. Menighedskassereren
er ikke i sin egenskab af kasserer
medlem af menighedsrådet. Såfremt
menighedskassereren ikke er indvalgt i
menighedsrådet, indbydes denne efter
behov til at overvære menighedsrådets
møder.
H. Kuvertsekretær
Valg finder sted ved et forhandlingsmøde efter indstilling af valgudvalget
- efter kontakt til menighedsrådet. Forkastes denne indstilling, må valgudvalget - efter kontakt til menighedsrådet fremkomme med en ny indstilling.
Valget er ikke tidsbegrænset, men
kuvertsekretæren kan efter ny indstilling fra menighedsrådet løses fra tjenesten som kuvertsekretær.
I. Valg af revisor
Der vælges 4 revisorer. En eller flere
revisorer kan vælges uden for menighedens medlemskreds. Valgene finder
sted ved forhandlingsmødet i marts i
lige årstal.
Valgperioden er 4-årig, og der afgår 2
hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Revisor tiltræder opgaven fra 1.maj.
Valgudvalget stiller forslag til valg af
revisor. Forhandlingsmødet kan ligeledes stille forslag.
Revisorer kan ikke samtidig være medlemmer af menighedsrådet.

J. Valg i øvrigt
Hvor andet ikke er særligt foreskrevet,
foregår alle personvalg ved mundtligt forslag og - hvis der er opstillet
flere kandidater, end der skal vælges
- skriftligt endeligt valg. Undtaget fra
denne regel er alene stemmetællere.
K. Ledighed
Såfremt en af de under B, C, E (repræsentation), F, G, J nævnte poster bliver
ledig, skal suppleringsvalg finde sted
snarest muligt efter ledighedens indtræden. Den nyvalgte indtræder i den
afgåendes turnus.
Gyldighed.
Hvor ikke andet er fastsat har valg
foretaget af forhandlingsmødet gyldighed fra det førstkommende årsskifte.
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Menighedens udvalg
og grupper
Gudstjenesteudvalget:

Faste arbejdsgrupper
Valgt

På valg

2017
2017
2017

2019
2019
2019

2017
2017
2017

2019
2019
2019

Inge Aardestrup
2017
Knud Jørgensen
2017
Laurits Øllegaard Larsen 2017

2019
2019
2019

Bruno Jacobsen
Gudrun Knudsen
Louise Varberg
Informationsudvalget:
Henning Aardestrup
Peer Albin Kristiansen
Louise Varberg
Bygningsudvalget:

Valgudvalg:
Inge Aardestrup
Lisbeth Haugaard
Knud Jørgensen

Økonomigruppe:
Faste medlemmer:
Donald Dahl Larsen
kasserer
Jonna Jacobsen
kuvertsekretær
Inge Aardestrup
bygningsudvalget
Valgt af menighedsrådet
Per Beck
Børne- og ungegruppen:
Gruppen midlertidigt indstillet
pr. 2012.
Øvrige arbejdsgrupper
Serverings gruppe:

2017
2017
2017

Valgt af menighedsrådet
Donald Dahl Larsen
Valg af udvalg foregår i oktober.

2019
2019
2019

Gudrun Knudsen
Lisbeth Haugaard
Dorit Jensen
Praktisk arbejdsgruppe:
Knud Jørgensen
+ medhjælpere
Omsorgsgruppe:
Dorit Jensen: 21 45 36 76
Bente Højris: 41 43 42 44
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Menighedens
arbejdsgrene
Spejderne

Seniortræf:

Kredsledelse:

Inge Jensen

Connie Thing Andersen
kredsfører
Per Beck
kredskasserer
Tine S. Larsen
2’eren

Kirkebladet og årsberetningen:

Kredsråd:
Bruno Jacobsen
Kim Varberg
Anne Tørholm
Brian Høgh

På valg 2019
På valg 2019
På valg 2019
På valg 2019

Redaktion og distribution:
Louise Varberg
Henning Aardestrup
Menighedens arkiv:
Peer Albin Kristiansen
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