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Tidligere var det ikke så ualmindeligt 
at møde opfattelsen, at vi som frikir-
ker og baptister ikke behøvede at have 
noget at gøre med staten. Den seneste 
udvikling viser, at uanset hvad vi måt-
te mene vil staten have noget at gøre 
med kirken. Den seneste udvikling i 
diskussionen om en afskaffelse af Sto-
re Bededag som fridag og hellig-dag 
har med al ønskelig tydelighed under-
streget dette.

Tidligere havde vores unge deres års-
møde i Store Bededagsferien og en 
enkelt gang har vi som kirke været 
samlet til årsmøde, men ellers er det 
meget få - om nogen - at vore menig-
heder, der holder gudstjeneste Store 
Bededag, så ”hvad betyder det for os?”. 
”Vi får en fridag mindre” gælder alle, 

Beretning 2022
– Menighedsrådet

og antallet af fridage er politisk beslut-
tet, men hvad med afskaffelse af hel-
ligdag? Der har lydt stærke protester 
fra især folkekirken, men også det sam-
lede danske kirkeliv via Danske Kirkers 
Råd har protesteret mod indgrebet fra 
staten i kirkens fastsatte helligdage. 
Selvom det måske ikke har den store 
praktiske betydning i vores kirke, så er 
tendensen faretruende, hvis det frem-
over er staten der define-rer kirkens 
liv – så er der grund til at gå på barri-
kaderne og kæmpe mod en snigende 
statskirkeordning, hvor vi som frikirker 
må stå solidarisk med folkekirken.

Det er varslet, at der i 22-23 vil skulle 
ske er revision af trossamfundsloven, 
der regulerer forholdene for anerkend-
te trossamfund uden for folkekirken. 

Gudstjeneste



Arbejdet er underdrejet efter regerings-
dannelsen, men da det fremgår af den 
seneste lov, at revisionen skal ske i 
22-23 må vi forvente, at dette kommer.
Vi har anset det for rigtigt, at vi 
som menigheder søgte anerkendel-
se i trossamfundsregisteret, dels for-
di vi ikke har noget at skjule, dels for-
di ikke mindst vore etniske menighe-
der har lagt vægt på at være anerkend-
te i modsætning til den forfølgelse, der 
ofte var situationen i oprindelseslan-
det. I de spørgsmål kirkeministeriet 
præsenterede på høringsmøder i efter-
året 2022 er det største problem for os 
et evt. krav om professionel revision af 
regnskaberne, hvilket kan påføre vore 
menigheder store udgifter. Det er min 
forventning, at der vil blive blødt op på 
kravet, så vi ikke ender i en situation, 
hvor mange menigheder vil overveje at 
udtræde af registeret for at undgå uri-
melige udgifter.
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Menighedens liv og virke.

Menighedslivet i året 2022 har på de 
fleste områder lignet tidligere år. Det 
er en stor lettelse, at vi ikke er under-
lagt Covid-19 restriktioner, og vi må 
sige, at vi næsten har ”genvundet” det 
tabte i form af deltagelse sammenlig-
net med situationen før Corona.

Vi samles søndag efter søndag til 
gudstjeneste. Hanne Kiel og Bente 
Højris udgør faste elementer blandt 
prædikanterne, men også andre bidra-
ger til, at gudstjenestelivet kan fun-
gere. Det er et stort og vigtigt arbejde 
som vores gudstjenesteudvalg udfø-
rer for at finde prædikanter, organister 
og gudstjenesteledere, og dette samti-
dig med, at vi har et varieret gudstje-
nestetilbud.

Forhandlingsmødet i marts



Bente Højris varetager sammen med 
omsorgsgruppen kontakten til ældre 
og syge med kontakt og besøg.

Spejderne samles en god flok torsdage, 
og forud for dette er der åbent i Cafe-
en, som ikke mindst bruges af spejder-
førere og forældre.

Sidste tirsdag i måneden samles 
seniortræf til forskellige programpunk-
ter, og her samles såvel menigheds-
medlemmer som andre fra lokalområ-
det.

Vi kan samles i en velholdte bygning 
og ligeledes velholdte udearealer. Byg-
ningsudvalget følger med og ser beho-
vene for udbedringer og vedligeholdel-
se og tager initiativ til, at dette udbed-
res.
Til efteråret i 2022 havde vi dagplejen 
som lejere, men et tilsyn fortalte, at 
man ikke måtte være under ”jord-
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niveau”, så til ærgrelse for dagplejen og 
for os måtte lejemålet afbrydes.

Vi var ligeledes i forhandlinger med 
Hill-song om et fastlejemål af Karmel-
kirken, og bygningsudvalget og kasse-
reren arbejdede en del med de prakti-
ske forhold, men desværre fik vi med-
delelse om, at der var ændringer i med-
lemstallet i nedadgående retning, 
hvorfor man ikke turde binde sig til et 
fast lejemål.

Vi vil gerne, at vores bygning bruges, 
og livet udfolder sig, naturligvis med 
den nødvendige orden i samarbejdet 
og med formål, der kan forenes med, at 
bygningen er kirke.

Vi modtager løbende INFO med guds-
tjenesteplaner, orientering fra menig-
hedens liv og salme eller andagtsstyk-
ke, der giver tanker til overvejelse. Års-
beretningen, som der netop nu læses 

Musikgudstjeneste med Lilian Kranker og Jonatan Kagan



i, er et andet af de fine produkter fra 
Informationsudvalget. Hjemmeside og 
mail/SMS-beskeder kan vi også benyt-
te os af, når tiden er knap.

Ved årsskiftet tæller menigheden 71 
medlemmer efter, at vi i kalenderåret 
2022 har måttet tage afsked med 6 
af menighedens medlemmer: Kirsten 
Poulsen, Myrna Dons,  Aase Tranholm, 
Rita Falk Larsen,  Edith Thorngaard og 
Ingemann Jensen.

Karmelkirkens menighed er organise-
ret med et menighedsråd på 4 og tre 
faste udvalg: gudstjenesteudvalg, byg-
ningsudvalg og informationsudvalg. 
Mange yder her på andre områder en 
stor indsats, som vi alle har glæde af.

Vi er varslet, at vi står over for, at nye 
kræfter må på banen inden for arbejdet 
i bygnings- og informationsudvalget. 
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Så har du lyst til at arbejde med disse 
områder eller vil pege på nogen til dis-
se opgaver, ja så giv et ord til forslags-
udvalget ved Donald Dahl Larsen.

For nærmere om menighedens økono-
mi henvises til årsregnskabet og øko-
nomiberetningen. Vi må også her kon-
statere, at færre personer betyder et 
lidt faldende indtægtsgrundlag, De 
største udsving finder vi i værdien af 
vore investerede midler, der har været 
faldende i 2022, men disse regulerin-
ger er ”papirpenge”, idet tab jo kun 
realiseres, hvis vi vælger at sælge vær-
dipapirer.

Når vi samles i menighedens fælles-
skab, er mange års livserfaring repræ-
senteret. Vores opgave er at overveje, 
hvordan vi som netop denne menig-
hed kan være med til at løfte vores 
kald. Ordet forkyndes i gudstjenester 
og organisationsarbejde for børn, mod-
ne og ældre. Omsorgen blandt os må 
holdes levende så ingen vil føle sig for-
ladt, og vi må på forskellig vis være 
med til at bære ansvar for næsten nært 
og fjernt. Må Gud give os lykke og ind-
sigt til, at evangeliet må leve og spre-
des iblandt os og ud fra os.

”Kærlighed fra Gud
Er det store bud,
Er det eneste jeg ved;
Bliv i kærlighed,
Og du har Guds fred,
Thi Gud selv er kærlighed!”

Ultimo januar 2023

På menighedsrådets 
vegne

Per Beck

Farvel til dagplejerne
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Gudstjenesteudvalget

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker der ingenting er
så synger det
håbet
så synger det her.

Det var lige sidste vers, fra salmen ”Du 
spør mig om håbet”. En salme skre-
vet af Lisbeth Smedegaard Andersen, 
og en salme vi har brugt to gange som 
månedens salme. En håbssalme skre-
vet til den enkelte af os, og skrevet til 
os som menighed og fællesskab. 

Året 2022 blev et nogenlunde ”nor-
malår”, hvor vi i gudstjenesteudvalget 
fik gennemført det, vi havde planlagt. 
Vi fik aftaler om og fik gennemført 

gudstjenester på stort set alle søndag 
formiddage. Hovedparten af vore guds-
tjenester som ”ordinære” gudstjene-
ster. Gudstjenester gennemført med 
hjælp fra gæsteprædikanter, organi-
ster, folk på klaveret, dørvagter, hjælp 
til nadverforberedelse, mødeindledere, 
m.m. Ja i løbet af året har mange for-
skellige personer hjulpet til således, at 
vi har haft mulighed for at gennemføre 

gudstjenester. En stor tak for det. Af 
andre former for gudstjenester bød 
året bl.a. på  nytårs- musikgudstjene-
ste ved Karen Nielsen, besøg og guds-
tjeneste ved organisationen ”Open Do-
ors” ved Simon Grud, en musikguds-
tjeneste over temaet Svein Ellingsen 
ved Kirsten Lodberg, en musikguds-
tjeneste med og ved Lillian Kranker 
og Jonatan Kagan, en jazz-musikguds-
tjeneste under festlig ledelse af Kent 
Lykke, en efterårs musikgudstjeneste 

Beretning fra udvalgene

jazz-musikgudstjeneste



le disse anledninger. En stor tak for at 
det kunne lade sig gøre.

Til slut en stor tak til gudstjenesteud-
valget, Lisbeth Jørgensen og Louise 
Varberg, for den store indsats i udval-
get. Tak.

I sidste års årsberetning startede jeg 
ligeledes med en håbssalme. En salme 
af Dy Plambeck, og jeg tror det hjalp 
på og igennem, året. Jeg prøver igen i 
år med min indledning.

og bedst som du tænker der ingenting er 
så synger det
håbet så synger det her.

Bruno Jacobsen
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ved Rune Funch, ja det bliver til noget 
af en liste. Derudover havde vi fælles 
gudstjenester med to af vore nabome-
nigheder. Fire gudstjenester med Øst-
himmerlands menighed, og to guds-
tjenester med Nørresundby-Vodskov 
menighed. Året fik vi afsluttet fint og 
godt, idet der ud over vore ”ordinære” 
gudstjenester var en gudstjeneste på 
”Øksedal” som spejderkredsen stod 
for, en musikgudstjeneste ved og med 
Mads Lindholm og et kor til anlednin-
gen. Sidst sluttede året med gudstje-
neste juleaftens eftermiddag. En guds-
tjeneste som Raymond Jensen stod for, 
og Hans Hjort bidrog med musikledsa-
gelsen. En fantastisk flot besøgt guds-
tjeneste. 

Som nævnt øverst har alt dette kun 
kunnet lade sig gøre, fordi vi som ud-
valg, og vi som menighed, har fået 
hjælp af en række mennesker, som med 
stor glæde og ildhu har gennemført al-

Spejderjulegudstjeneste på Øksedal



Bygningsudvalget

Et nyt år - og forskellige nytårsforsæt-
ter bliver sat på prøve, efterhånden 
som de står for tur. 
Som udgangspunkt har vi forsæt om to 
regulære arbejdsdage om året og i år 
første gang 24. april kl. 9.00, hvor det 
ville være dejligt at se flere end vores 
lille udvalg, som nu kun består af Lau-
rits og mig.
Knud er i årets løb af helbredsmæssige 
årsager trådt ud, og vi kan sige Knud 
stor tak for trofast med-arbejde i man-
ge år.
Den største renovering var udskiftning 
af vinduer på 1. sal i ungdomslokalet, 
som efterfølgende blev istandsat, så 
det blev til et hyggeligt rum, der kan 
bruges til forskellige møder og andre 
anledninger.
Desværre fik vores dagplejemødre ikke 
lov at fortsætte med legestuen i me-
nighedslokalet, inspektion konstatere-
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Informationsudvalget

Fremstillingen og udsendelse af INFO 
er stadig en stor del af udvalgets ar-
bejde.
Der er i år udsendt 5 numre, hvoraf en-
kelte får det pr. post, resten henter selv, 
eller får det pr. mail. Det er nu 30 år si-
den, vi startede med at lave INFO.
INFO og årsbudskabet bliver som tid-
ligere redigeret af Louise, og de mange 
tekster bliver bearbejdet af hende.
Derudover er det vedligeholdelse af 
menighedens data, adresseændrin-
ger m.m.
Disse skal sendes til Peer. Husk at hvis 
I ved om børn som er blevet 18 år, som 
ikke skal medtages i årsberetningen 
(adresser) at give Peer besked.
Udhængsskabet bliver også opdateret 
når det nye INFO udkommer.
Mailen bliver også brugt, når der sker 
noget aktuelt, og som ikke kan nås i 
INFO. De som ikke har mail bliver så 
orienteret på sms.
Karmelkirken.dk er stedet, hvor de se-
neste opdateringer kommer. 
Jeg vedligeholder hjemmesiden og ud-
sendelse af INFO-mail, så hvis du har 
ændringer eller ved om andre der har 
skiftet mail-adresse, så send dem ven-
ligst til henning@aardestrup.net, 
så de kan blive rettet.
Årsbudskabet er det første udvalget 
går i gang med i det nye år, og ligesom 
tidligere er det dejligt, at der ind imel-
lem sendes fotos til INFO og årsbud-
skabet, så der er noget at krydre beret-
ningerne med.

Udvalget består stadig af 
Peer Albin Kristiansen, 
Louise Varberg og

Henning Aardestrup

Arbejdsdag
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de, at rummet var under grundniveau, 
og det kunne ikke accepteres, - det var 
både de og vi kede af, det var dejligt 
med børnene i kirken. 
Vores rengøringshjælp Julie stoppede, 
og i stedet har vi nu Sarah, der sørger 
for, at der ser pænt ud i Karmel, derud-
over fortsætter vi med betalt hækklip-
ning.
Ellers forsøger vi at holde bygningen 
med de reparationer, der skal til i løbet 
af året. På arbejdsdagen, som igen kom 
til at strække sig over adskillige dage, 
blev der i efteråret ude malet en del, 
bl. a. muren til naboen, yderdøre, de-
potdøre og bænkesæt og elevatordør 
og resten af trappenedgangene.
Kældervinduerne havde vi ikke råd til 
at få skiftet, så de blev repareret og 
malet, - men nogle af dem er meget 
rådne!
Inde blev alle vindueskarmene i kirke-
salen pudset op, køkkenet fik en om-
gang, der blev ryddet op i ”Musikloka-

let”, hvor vi dog stadig mangler at få 
kasseret de tunge arkivskabe! - og så 
tog vi fat på loftet! Der er i tidens løb 
blevet sat meget derop, som man nok 
ikke vidste, hvad man ellers skulle gø-
re ved, og fejning og fjernelse af år-
gammelt spindelvæv kunne fint få os 
til at nyse og hoste en del! Meget blev 
båret ned af de tre gange trapper, og 
de første 4 trailerlæs blev kørt på gen-
brugspladsen.  

-Så det gik igen i2022, og vi er stadig i 
gang med vores opgaver, men der skal 
ske en fornyelse af kræfterne i udvalget 
ved valget i 2023, og der skal findes en 
ny formand.

På bygningsudvalgets 
vegne

Inge Valbak Aardestrup

Så flot blev ungdomslokalet



Seniortræf

Igen et årsskifte og vi ser med glæde 
tilbage på året 2022, hvor det igen 
lykkedes at gennemføre de planlagte 
arrangementer.

Vores program har igen været afveks-
lende. I forårsprogrammet havde vi 
besøg af Henrik Thorngaard, direktør 
i Folkekirkens hus, som fortalte om sit 
spændende liv.

Raymond Jensen, Gistrup med emnet: 
”Vild opstandelse” med sange, salmer 
og digte, her blev vi udsat for opstan-
delsens kræfter og forårets liv. Hans 
Hjort, Skørping medvirkede også ved 
denne anledning.
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Anni G. Walther, Aalborg fortalte om 
sit mangeårige arbejde i Aalborg kom-
mune.

Vi havde også en sangeftermiddag med 
Jørgen Harritsø, tidligere organist ved 
Hans Egede kirke.

Vi sluttede foråret af med en udflugt til 
Børglum Kloster, hvor vi sluttede af med 
en god frokost, og kørte så til Løn-
strup, hvor vi nød vores is, som der er 
blevet tradition for at slutte udflugten 
med.
En rigtig god udflugt, hvor vi nød at 
være sammen.

Efterårets program begyndte med en 
eftermiddag med tidligere sognepræst 

Udflugt til Børgelum
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Villy Mølgaard med emnet ”Underhold-
ning på jysk”.
Susanne og Ole Broholm Andersen, 
Østervrå, med emnet ”Du gav mig o 
Herre en lod af din jord”, hvor de fortal-
te om oplevelser og dagligdagen på en 
gård igennem 60 år.

Traditionen tro, sluttede vi året af med 
julefrokost. En eftermiddag med godt 
samvær og god mad.
Bente Højris fortalte om sin barndoms 
jul i Rwanda.

En stor tak til alle medarbejdere, som 
hjælper til ved de forskellige anlednin-
ger. Tak til dem som bager, praktisk 
arbejde og musik o.s.v.
Det gør, at vi stadigvæk kan afholde 
vore arrangementer, selv om vi har 
mistet en del af vore trofaste medlem-
mer.

Håbet er, at vi må nå ud til vore med-
mennesker med et fællesskab, som 
giver glæde og værdi her i livet.

Lisbeth Smedegaard Andersen har 
skrevet en salme hvor et vers lyder:

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?
Fra Gud er det kommet engang
en længsel i solmørke hjerter
mod handling og tale og sang
og bedst som du tænker, 
der ingenting er
så synger det
Håbet,
Så synger det her.

På seniorgruppens vegne
Inge Jensen 

Seniortræf julefrokost
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Økonomi.

Det økonomiske resultat for Karmelkir-
ken år 2022 gav et stort underskud.

Vi havde forventet et underskud i stør-
relsesorden knap 40.000 kr., idet Aal-
borg Kommune havde krævet nye vin-
duer i vores ungdomslokale på første 
sal ellers måtte det ikke anvendes som 
mødelokale, dette projekt kostede ca. 
40.000 kr. 

Vores kuvertbidrag fra medlemmer-
ne er blevet ca. 20.000 kr. mindre end 
forventet og fra SparNord Stjerneinve-
st er der blevet et afkast på minus ca. 
60.000 kr. – årsregnskabet ender derfor 
i et samlet underskud på 121.141,15 kr.

Til vores 3 BiD-projekter har vi ind-
samlet ca. 26.000 kr. og afregnet 
30.000 kr., idet vi har vedtaget mindst 
at yde 10.000 kr. pr. BiD-projekt. 
Desuden er der indsamlet 17.914 kr. til 
BiD-Ukraine.

Vi har været meget glade for Dagpleje-
mødrene, som havde lejet kirkesalen i 
krypten – men det blev forlangt stop-
pet, idet Aalborg Kommune ikke ville 
acceptere, at dagplejen holdt aktivite-
ter i lokaler under ”jordhøjde”.

Idet vi ikke har ansat en fast præst til 
Menigheden, har vi benyttet gæste-
prædikanter, vi har håndteret  søn-
dagsgudstjenesterne og omsorgstje-
neste mv. via gæsteprædikanter og 
især Bente Højris og Hanne Kiel. Her-
udover har vi haft omkostninger med 
organister til at spille til gudstjenester-
ne, vi takker meget for tjenesterne og 
især også tak til vores frivillige, inter-
ne organister.

Desuden har vi haft en stribe, inspire-
rende temamøder med forskellige kor, 
prædikanter og musikanter, som har 
givet os mange dejlige oplevelser. 

Vi har en deltidsbeskæftiget rengø-
ringsassistent til at klare rengørings-
opgaven i stedet for de frivillige kræf-
ter – ligesom vi også betaler for klip-
ning og beskæring af hækken. 

Vi må nok forvente med vores høje 
alderssammensætning, at vi i de kom-
mende år kommer til at betale for flere 
ydelser, som tidligere blev varetaget af 
frivillige medlemmer.

Vi er meget taknemmelige for den fort-
satte, store offervilje blandt vores med-
lemmer til, at vi sammen kan hjælpe 
med at holde et højt niveau på kuvert-
bidragene og derved klare vores udgif-
ter. 

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 res-
sourcer og energi på de mange aktivi-
teter, fællesskabet og missionen, der 
udgår fra Karmelkirkens Baptistmenig-
hed, vil vi fortsat være en 
menighed, som vi alle har 
kærlighed til og holder 
meget af.

Donald Dahl Larsen



Cafeen

I 2022 var der mad i kælderen, hver 
gang spejderne holdt møde. Vi var 20 
– 25 voksne og børn, og spejderforæl-
dre skiftedes til at lave mad. Hyggeligt 
samvær, der også genererede et tilskud 
til spejdernes sommerlejr, det blev til 
ca. kr. 3000,00. 

 Laurits Ø. Larsen

Spejderne

I løbet af 2022 er der sket mange ting 
hos Vejgaardspejderne. Vi har haft 
både torsdagsmøder hver uge og i 
familiespejd en gang om måneden.
Til spejdermøderne om torsdagen har 
vi tre patruljer “De blå ulve”, “Team 
Tigers” og “Chubby Pandas” og fami-
liespejderne hedder “Rævene”.

Torsdagsspejder
De blå Ulve er de yngste og den nyeste 
patrulje. De hygger sig og nyder spej-
derlivet og fællesskabet. De vil gerne 
lære og tage imod udfordringer.
Team Tigers er vores mellemgruppe, 
de hygger sig med hinanden og tager 
godt imod de udfordringer, som vi 
giver dem. De er desuden begyndt at 
deltage i korpsets kurser, hvilket de er 
meget begejstrede for.
Chubby Pandas er de ældste. De er på 
en stor “udviklingsrejse”. De arbej-
de med spejderfærdigheder og person-
lig udvikling. De laver samarbejdsøvel-
ser og opgaver, hvor de opdager hinan-
dens og egne styrker og finder ud af, 
hvordan de bedst kan samarbejde om 
en opgave.
Flere af “Pandaerne” har også i år været 

afsted på korpsets førertræningskurser.

Familiespejd
Familiespejderne mødes en lørdag 
hver måned, hvor spejderne er aktive, 
hygger og spiser frokost sammen. Bør-
nene er meget begejstrede og ser altid 
frem til næste gang, hvor de skal til
familiespejd.

Aktiviteter
I Bededagsferien tog vi toget til Skør-
ping. Herfra fortsatte vi til fods ud til 
Rebild Efterskole. Her havde vi base, 
hvor vi sov i telt og shelter. Weekenden 
bød på gåtur til Tingbæk Kalkmine og
togtur til Randers Regnskov.
Det var en weekend med en del kilo-
meter i benene, så det var trætte spej-
dere der stod af toget igen i Aalborg 
søndag formiddag.

Sommerafslutning
Vi sluttede forårssæsonen af i Østerå-
dalen, hvor vi inviterede spejdernes 
familier til at komme forbi til aften med 
kongespil, bål, sang, pølser og snobrød. 
Det var en hyggelig aften med godt
fremmøde og glade stunder fra alle de 
deltagende.

Spejdernes Lejr
Sommeren bød på stor lejr for Chubby 
Pandas. Vi deltog i Spejdernes lejr hvor 
vi delte lejr med spejderne fra Østervrå. 
Det var en lejr fuld af mange spænden-
de aktiviteter. Alle deltagere herfra
havde en god tur, med mange store 
oplevelser, der er svære at få andre ste-
der.

Joti
I efteråret blev der afholdt Joti på 
Øksedal. Det er et korpsarrangement, 
men alle i staben er Vejgaardspejdere.
Vi havde kontakt til spejdere over hele 
verden, som vi skrev med. Der var akti-

14
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viteter ved computeren, men også et 
løb ude i den friske luft, som også var 
inspireret af spil og computer..
Der var mulighed for at tage det sagn-
omspundne “Døgner mærke”, som kan 
være svært, da man skal holde sig 
vågen et helt døgn. Der var dog en 
gruppe, der kom igennem og fik deres
mærker. 

Juleweekenden
Vi sluttede spejderåret af med en jule-
weekend på Øksedal. Det var en week-
end med hygge og spændende akti-
viteter. I år skulle vi finde en tyv, der 
havde stjålet vores gaver. For at finde 
ham skulle vi lære om juletraditioner 
fra hele verden!
Vi havde både torsdagsspejd og fami-
liespejd samlet på weekenden. Det er 

godt at mærke fællesskabet på tværs af 
hele kredsen.
Søndag fik vi dejligt besøg af menig-
heden, som var med til at slutte week-
enden af med en fælles gudstjeneste.

Forældresamarbejde
Vi har en god forældregruppe, som har 
været gode til at give en hånd med når 
vi beder om det. Det kan være at bage 
kage, lave mad, kørsel, ansøgning af 
fonde og indkøb af nye rafter. Tak
    

Connie Thing Andersen
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Menighedens regnskab  
1. januar 2022 til 31. december 2022

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022. 

Note 1 Menighedsbidrag m.v. 266.998,75 
 Indsamlet til BiD-projekter og særlige indsamlinger 45.356,42 312.355,17
Note 2 Andre driftsindtægter   81.350,00
 Indtægter i alt  393.705,17
Note 3 Omkostninger, menighedsdrift  -383.214,24
 Afregnet indsamlinger til projekter  -54.251,10
 Resultat før personaleudgifter  -43.760,17
Note 4 Personaleomkostninger  -16.470,00
 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver  0,00
 Resultat før finansielle poster  -60.230,17
Note 5 Finansielle indtægter  -57.506,00
Note 6 Finansielle udgifter  -3.404,98
   -121.141,15
  Overdskudsdisponering 
Note 7 Overført til reserveret til byggesag  0,00
 Årets resultat excl. Stjerneinvest-ovf. til balance passiver -61.985,15  
 Årets afkast Stjerneinvest ovf. Til balance passiver -59.156,00 -121.141,15
Note 5 Finansielle indtægter  0,00
Note 6 Finansielle udgifter 
Årets resultat  -121.141,15

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. således: 
Medlem A 27.617 kr. 
Medlem B 26.000 kr. 
Medlem C 25.100 kr. 
Medlem D 22.269 kr. 

Balance pr. 31. december 2022
 
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 31.12.2022 35.112,00  
Investeret beholdning (startinvest) i Stjerneinvest SparNord 
- med saldo pr. 31. december 2022 i Stjerneinvest 537.410,00 572.522,00
Likvide beholdninger  359.949,35
Omsætningsaktiver i alt  932.471,35
Aktiver i alt  3.074.071,35
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Passiver 
Egenkapital 
Materielle aktiver   2.141.600,00
Reserveret egenkapital   35.112,00
Reservationer Byggekonto  10.960,24 
Reservationer Reservekonto 27.399,53   
 - overført fra driftsresultat 2022 1.010,90 28.410,43 
Reservationer Dispositionskonto 371.487,39   
 - overført fra driftsresultat 2022 -61.985,15 309.502,24 
Reservationer Karmelkirkens Børn og ungekonto 14.145,21   
 - overført til driftsresultat 2022 -1.033,00   
 - overført fradriftsresultat 2022 3.149,50 16.261,71 
Reservationer Missionskonto 447.182,09  
 - overført fra driftsresultat 2022 -59.156,00 388.026,09 753.160,71
Reservationer Arvekonto:   144.198,64
Overført fra tidligere år   0,00
Overført, årets resultat   0,00
Overført til næste år   0,00
8 Reserveret egenkapital   0,00
  Egenkapital i alt   3.074.071,35
Langrfristede gældsforpligtelser   0,00
Gæld til kreditinstitutter   0,00
Langfristede gældsforpligtelser i alt   0,00
Kortfristede gældeforpligtelser   0,00
Gæld til kreditinstitutter   0,00
Leverandører af varer og tjenesteydelser   0,00
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring  0,00
Kortfristede gældsforpligtelser   0,00
Gæld i alt    0,00
Passiver i alt.    3.074.071,35

Noter
 
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. 
Menighedsbidrag og donationer  266.998,75  
Indsamlet til Reservekonto  1.010,90 
Overført til Status - Reservekonto  -1.010,90  
Indsamlet til Byggekonto  0,00 266.998,75
   Indsamlet til - BiD IM Uddannelse for alle-Alfabetisering  9.347,29 
   Indsamlet til - BiD IM Menigheder, der vokser  5.813,03 
Indsamlet til - BiD Nye trosfællesskaber  320,00 
   Indsamlet til BiD: IM Interne fordrevne Myanmar  10.516,60 
   Indsamlet til BiD IM Ukraine  17.864,50 
Særlige indsamlinger  1.495,00 45.356,42
   Indsamlet i alt   312.355,17
   Afregnet til Dansk Missions Råd  -1.000,00 
   Afregnet til Danske Kirkers Råd  -1.000,00 
   Afregnet til BiD Nye trosfællesskaber  -320,00 
   Afregnet Himmelske Dage  -500,00 
   Afregnet til Open Dors  -1.000,00 
   Afregnet til Baptist  -1.000,00 
   Afregnet til Bibelselskabet  -1.000,00  
   Afregnet til BiD-Ukraine  -17.914,50 
   Afregnet til BiD-projekter  -30.516,60 -54.251,10
Note 1 - Menighedsbidrag m.v. i alt   258.104,07

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse oplyses, 
at Menigheden ikke har modtaget  
beløb fra virksomheder eller organisationer. 
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Note 2 - Andre driftsindtægter 
Indtægter ved diverse aktiviteter - Café m.v.  10.173,19 
Udgifter ved diverse aktiviteter - café m.v.  -7.023,69 
Overført til Karmelkirkens børn og Unge  -3.149,50 0,00
Lejeindtægt i kirken/Vejgaardspejderne  61.160,00  
Øvrig lejeindtægt Karmelkirken  19.250,00 
Serveringsindtægt  940,00 81.350,00
Note 2 - Andre driftsindtægter i alt   81.350,00

Note 3 - Omkostninger, menighedsdrift 
Menighedens drift  
Bidrag til Baptistkirken   -20.100,72
Prædikanternes hjælpefond  -4.680,00 
Erhvervsforsikring  -10.929,16 -15.609,16
Aktivitetstilskud Vejgaardspejderne  -6.000,00 
Materialetilskud Vejgaardspejderne  -6.000,00 
Ekstra aktivitetstilskud Vejgaardspejderne  -4.860,00 -16.860,00
Annonceudgifter  -7.342,16  
Trykning af årsberetninger  -1.743,75  
Kurser, års- og prædikantmøder  -2.614,49  
Gaver ifm. Mærkedage mv.  -11.524,45  
Revisorhonorar  -2.100,00  
Tryksager, porto,tlf., kopiering, undervisn.matr.:  -40.013,66  
Momskompensation af driftsudgifter 2019  20.058,61 -45.279,90

Gudstjenester  
 Honorar og kørsel - Gæsteprædikanter og organister    -58.158,89
 Honorar og kørsel gæsteprædikant og omsorgskonsulent -  33.945,96
 Temamøder   -22.869,78  
 indsamlet ved temamøder  0,00 -22.869,78
Mission i alt   -212.824,41
Ejendommens drift 
Varme, kloak og vand  -69.235,62  
Forsikringer  -10.659,16  
Fester kirkepynt m.v.  -14.535,42 
Stemning klaver og flygel   0,00 
Nye vinduer undgomdslokale 1. sal   -38.871,25 
Tyverialarm, Verisure  -7.221,00 
Hækklipning mv.  -5.025,00 
Faste serviceabonnementer  -7.767,12 
Vedligeholdelse  -17.075,26  
Ejendommens drift i alt   -170.389,83
Note 3 - Omkostninger, menighedens drift i alt   -383.214,24

Note 4 - Personaleomkostninger 
Gager og lønninger/gæstehonorarer   -16.470,00
Arbejdsgiverafgifter   0,00
Pension 0,00
Afregnet frosne feriemidler   0,00
Socialeomkostninger   0,00
Personaleomkostninger i alt   -16.470,00

Note 5 - Finansielle indtægter 
Renter af bankindestående  0,00  
Renter af værdipapirer  0,00  
Aktieudbytte - SparNord  1.650,00 
SparNord Stjerneinvest-afkast-
ovf. Til balance-passiver missionskonto  -59.156,00 
Finansielle indtægter i alt  -57.506,00 -57.506,00
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Note 6 - Finansielle udgifter   0,00
Renteudgifter til Banken   -3.404,98
Finansielle udgifter i alt   -3.404,98

Note 7 - Reserveret til byggesag    0,00
Indbetalt i året   0,00
Reserveret af overskud 
Reserveret til byggesag  

Note 8 - Reserveret egenkapital 
overført til Byggekonto   0,00
Overført til Reservekonto   0,00
Reserveret til socialt arbejde   0,00
Reserveret til missionsprojekt   0,00
Reserveret egnskapital i alt   0,00
 
Note 9 - Pantsætninger 
Der er ikke tinglyst pant i Menighedens ejendom.   0,00
 
Note 10  
Ledelsen erklærer at samtlige forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, fremgår af 
regnskabet. 

Aalborg, den 31. januar 2023 

Donald Dahl Larsen, Kasserer Karmelkirkens Baptistmenighed. 

Ledelsespåtegning

Årsregnskabet for 2022 blev godkendt på Menighedens årsmøde den 12. marts 2023.  

Forhandlingsleder Louise Varberg 
Menighedsrådsformand Per Beck 
Menighedsrådsmedlem Lisbeth Jørgensen 
Menighedsrådsmedlem Laurits Ø. Larsen 
Menighedsrådsmedlem Donald Dahl Larsen. 

Revisors erklæring om review af årsregnskabet 

Undertegnede Revisor har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for  
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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. 8. Februar 2023

Vagn Ladegaard Andersen        / Birgitte Freudendal-Pedersen 
Uafhængig revisor   Revisor 
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Ledelsesberetning. 

Det økonomiske resultat for Karmelkirken år 2022 gav et stort underskud.  
Vi havde forventet et underskud i størrelsesorden knap 40.000 kr., idet Aalborg 
Kommune havde krævet nye vinduer i vores ungdomslokale på første sal ellers 
måtte det ikke anvendes som mødelokale. Vores kuvertbidrag fra medlemmerne 
er blevet ca. 20.000 kr. mindre end forventet og fra SparNord Stjerneinvest er der 
blevet et afkast på minus ca. 60.000 kr. – alt sammen ender i et samlet underskud 
på 121.141,15.

Vi har ikke ansat en fast præst til Menigheden, men har benyttet 
gæsteprædikanter. Menigheden har således været uden ansat præst hele året 
og vi har håndteret søndagsgudstjenesterne og omsorgstjeneste mv. via 2 
rimeligt faste gæsteprædikanter. Herudover har vi haft omkostninger med 
gæsteprædikanter og eksterne organister til at spille til gudstjenesterne, vi 
takker meget for tjenesterne og især også tak til vores frivillige, interne organister 
og lægprædikanter.       
 
Der er anvendt sædvanlig regnskabspraksis efter de regler, som er beskrevet i 
årsregnskabslovgivningen og som Kirkeministeriet har udstedt ifm. Etableringen  
af Trossamfundsregistret.        
       
Personaleomkostninger      

I regnskabsåret har der været ansat rengøringsassistent på deltidsbasis  i 
Karmelkirken,       

Udflugt til Børgelum
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Organisationernes 
regnskaber 
Regnskab, Seniortræf, 2022

INdtæGtER

Bankbeholdning  1/1 2022    13.956,70
Kassebeholdning 1/12022     865,00
Indkommet v/arrangementer   14.905,00
Øreafrunding                   0,05
                                  29.726,75

UdGIFtER  

Gaver til foredragsholdere                            2.640,00
Entre v/udflugt                                                    1.615,00
Servering ved arrangementer/udflugt julefrokost        12.514,05
Lodder til amerikansk lotteri                                    125,00
Kontogebyr                                                              2.230,20
Bankbeholdning  31/12   2022                              9.956,50
Kassebeholdning  31/12  2022                                646,00
                                                    29.726,75 29.726,75

Aalborg d. 2. februar.2023 Inge Jensen

Regnskabet er revideret og godkendt.
Beholdningerne er afstemt pr. 8. februar 2023.
Aalborg, den 7.  8. februar 2023.

Jonna Jacobsen Leif B. Estrup 
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Regnskab Vejgårdspejderne 2022 Resultatopgørelse

INdtæGtER

Medlemskontingent  21.325
Lokaletilskud  43.114
Aktivitets-/medlemsstilskud  9.996
Andre offentlige tilskud  250
Ture og lejre  39.300
Arrangementer og aktiviteter  200
Gaver/støtteforening  85.314
Diverse indtægter  150
Indtægter i alt   199.649
 
UdGIFtER

Korpskontingent  -13.250
Divisionskontingent  -920
Ture og lejre  -59.374
Arrangementer og aktiviteter  -10.137
Kurser  -10.425
Administration  -2.700
Materiel  -52.362
Lokaleleje  -42.000
Rente-udgifter  -1.099
Skatter, forsikringer  -353
Opvarmning, el, vand, affald, etc.  -19.160
Diverse udgifter  -5.550
Udgifter i alt   -217.329
Resultat   -17.680

BALANCE

AKtIVER 

Nordjyske Bank  118.868
Kortbetalinger  1.934
Andre tilgodehavender  2.760
Debitorsamlekonto  650
Aktiver i alt   124.212
 
PASSIVER

Formue  124.202
Kreditorsamlekonto  10
Passiver ialt   124.212
Balance   0

Aalborg, den 7. februar 2023. Steffen Borup Vestergaard - kasserer

Regnskabet er revideret og godkendt 
Beholdningerne er afstemt pr.  8. februar 2023. 
Aalborg, den  8. februar 2023.

Jonna Jacobsen Leif B. Estrup
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Gudstjenesteudvalget: 

 Valgt På valg
Bruno Jacobsen 2021  2023
Louise Varberg 2021  2023

Informationsudvalget: 

Henning Aardestrup 2021  2023
Peer Albin Kristiansen 2021  2023
Louise Varberg 2021  2023

Bygningsudvalget: 

Inge Aardestrup  2021  2023
Laurits Øllegaard Larsen 2021  2023

Valgudvalg: 

Inge Aardestrup  2022  2024
Lisbeth Jørgensen 2022  2024
Knud Jørgensen 2022  2024

Valgt af menighedsrådet
Donald Dahl Larsen

Valg af udvalg foregår i oktober.

Faste arbejdsgrupper

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: 

Laurits Øllegaard Larsen  
Gudrun Knudsen 

Omsorgsgruppe: 

Lissy Jensen: 22 45 46 70
Bente Højris: 41 43 42 44 

Spejderne

Kredsledelse:
Connie Thing Andersen kredsfører 
Steffen B. Vestergaard  kredskasserer

Kredsråd: 
Bruno Jacobsen 
(mgh. Repræsentant) på valg 2023
Ditte Lemcke,
Kirstine Guldager Madsen,
Camilla Gaarden,
Christian Bro,
Connie Thing Andersen,  (kredsfører)
Charlotte Mejer Friis
(førerkredsens repræsentant)

Seniortræf:

Inge Jensen 

Kirkebladet og årsberetningen:

Redaktion og distribution: 
Louise Varberg 
Henning Aardestrup 

Menighedens arkiv:

Peer Albin Kristiansen

Menighedens udvalg,
grupper og arbejdsgrene
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