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På sommerens Missionsstævne i 
Mariager var hver af menighederne 
i Baptistkirken i Danmark blevet 
bedt om at male et billede, der tog 
udgangspunkt i Jesu bjergpræ-
diken, sådan som vi finder den 
i Matthæusevangeliet kap. 5-7. 
Bjergprædiken var udgangspunktet 
for stævnet, og udtrykt i stævnets 
tema ”Hele jorden er fuld af Guds 
herlighed”.

Fra Karmelkirken medbragte vi det-
te flotte maleri, malet af Henning 
Aardestrup. Teksten dertil er:

Og når I beder, må I ikke være som 
hyklerne, der ynder at stå og bede 
i synagoger og på gadehjørner for 
at vise sig for mennesker. Sandelig 
siger jeg jer: De har fået deres løn.
Men når du vil bede, så gå ind i dit 
kammer og luk din dør og bed til 
din fader, som er i det skjulte. Og 
din fader, som ser i det skjulte, skal 
lønne dig.

Når I beder, så lad ikke munden 
løbe, som hedningerne gør, fordi de 
tror, at de bønhøres for deres man-

ge ord. Dem må I ikke ligne. Jeres 
fader ved, hvad I trænger til, endnu 
før I beder ham om det.

Fadervor

Derfor skal i bede således:
Vor Far, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jor-
den;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren 
i al evighed!
Amen

For tilgiver I mennesker deres over-
trædelser, vil jeres himmelske fader 
også tilgive jer.
Men tilgiver I ikke mennesker, vil 
jeres fader heller ikke tilgive jeres 
overtrædelser.

Jacob	Broholm	Møller
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Under dette tema samledes knap 
tusinde mennesker i Mariager i uge 
29 til Baptistkirken i Danmarks år-
lige Missionsstævne. Stævnet tog i 
år udgangspunkt i Jesu bjergprædi-
ken (Matt. Kap. 5-7), hvilket forskel-
lige, gode undervisere hver formid-
dag underviste i.  Eftermiddagene 
var fyldt med kreative workshops 
og seminarer, som man kunne del-
tage i, alt efter lyst og behag.
Aftenmøderne var en blanding af 
klassiske, evangeliske møder, en af-
ten med en sjov og anderledes præ-
sentation af landsorganisationerne 
i BiD og en koncert med Laura, der 
er kendt fra DRs X-factor.

Ud af de tusinde deltagere var ca. 
350 børn, teenagere og unge, der 
hver især havde deres eget pro-
gram. Undervejs i programmet, 
nærmere bestemt om onsdagen, af-
holdt BiD Landskonferencens 1. del, 
der er menighedernes mulighed for 
– på demokratisk vis – at øve indfly-
delse på ledelsen og dens arbejde. 
Til det var der 152 stemmeberet-
tigede. Et af de første punkter var 
optagelsen af 2 nye baptistmenig-
heder, der begge udspringer af ind-
vandringen i Danmark. To menig-
heder med rødder i Chin-folket, en 
del af Burma, hvorfra de har måt-
tet flygte pga. deres kristne tro og 

JOrden er fuld af Guds herliGhed

Spejderne lukkede ned til sommer-
ferie med et herligt arrangement i 
Aalborg Zoo den første weekend 
af skolernes ferie. Der deltog i alt 
1380 spejdere fra alle korps i og 
omkring Aalborg. Vi havde næsten 
alle vore spejdere med – flokspej-
derne legede sig igennem en dejlig 
lørdag – og tropsspejderne deltog 
i de forskelligartede konkurrencer 
og workshops. Efter havens lukke-
tid, måtte teltene komme frem – og 
snart forvandlede savannen sig til 
en flot lejrplads for en nat. Løvebrøl 
hørte vi ikke mange af gennem nat-
ten – til gengæld stemte rågerne i 
”klokken meget tidligt” fra Mølle-
parkens høje træer…
Sjovt og populært initiativ – og fore-
løbig er det på tale at gentage suc-
cesen om et par år. 
I juli nød vi godt af, at Mark blev 
arbejdsløs – han gik løs på materia-
lerummet, der nu er helt anderledes 
overskueligt og brugbart. Mark har 
væltet væggen, der næsten delte 
rummet i to, og efterfølgende flyt-

speJderspalTen tet reolen med grej op af endevæg-
gen. Dejligt initiativ – tak til Mark! 
I juli har Mark været på Gilwell-lejr 
i helt nye rammer – en super lejr, 
siger han. Jesper har deltaget på 
verdensjamboree, der denne gang 
foregik i Sverige, så lettere og bil-
ligere bliver det næppe, om end det 
er en dyr lejr. Forhåbentlig store, 
sjove og mange oplevelser til dem 
begge – og dermed ny energi til det 
daglige spejderarbejde. 
Allerede først i august mødtes 
førerne sammen med udviklings-
konsulent fra DDS, Lily Bahnsen. 
Vi har via korpset fået tildelt et års 
konsulent-arbejde sammen med 
Lily – og hun vil støtte og inspirere 
til fortsat tiltag omkring medlems-
udvikling.
Spejderne begyndte sæsonen med 
at invitere alle spejdere, forældre 
og søskende til spisning og ”lejr-
bålsstemning”, og håber dermed at 
ha skabt en god og stemningsfuld 
start på et nyt spejderår.
I september deltager vi traditionen 
tro i Spejderhjælpen. Vi genoptager 
succesen fra 2009 med et cykel-
sponsorløb sammen med Aalborg 1. 

overbevisning. Så Chin-menighe-
derne, med base i Ølgod og Frede-
rikshavn blev begge modtaget en-
stemmigt.
BiDs årsregnskab 2010 viste et flot 
overskud på over kr. 600.000. Helt 
naturligt blev der også genvalg til 
BiDs formand, Mogens Andersen. 
Til ledelsen i øvrigt blev Søren P. 
Grarup genvalgt, og nyvalgt blev 
Claus Mester-Christensen, der til 
daglig er præst i Citykirken i Høje 
Taastrup.
Under Landskonferencen blev der 
også til en god debat og samtale  
omkring forskellige ting som et 
missionsprojekt i Burundi, og visio-
ner for arbejdet i BiD i de kommen-
de år.

Næste års Missionsstævne bli-
ver noget anderledes, da Missions-
forbundet har anmodet om at bli-
ve en del af det. Det betyder noget, 
der ligner en lille fordobling i delta-
gerantallet, ligesom det giver nog-
le udfordringer rent praktisk og lo-
gistisk. Det hele foregår i uge 31 i 
2012, med start søndag d. 29.juli – 
så forhåbentlig ses vi der?

Jacob	Broholm	Møller

– og håber, I vil bakke op om spej-
derne og støtte dem med sponsor-
kroner. Der kommer opslag i kirken.

På	spejderkredsens	vegne
Karin
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seniOrer 
klar Til den 
nYe sÆsOn
Seniortræf har nu programmet for 
2011/2012 tilrettelagt.
Vi håber, vi har fået lavet et meget 
afvekslende program for de forskel-
lige eftermiddage, som er blevet 
tilrettelagt med forslag fra arbejds-
grupperne.

Sæsonens to første 
arrangementer er:
tirsdag d. 27. september kl. 14.00.
Kunstneren Lena Rude Jensen. 
Løgstør
Emne: ”Englene omkring os”
Lena Rude Jensen er kendt for sine 
mange engle, som hun maler på 
gammelt træ, drivtømmer fra Lim-
fjorden eller på gammelt skifer fra 
byen tage
Der vil være udstilling med hendes 
værker.
Derudover er Lena Rude Jensen en 
meget god fortæller om sit liv, og 
hvad livet betyder for hende, med 
menneskets eksistentialistiske pro-
blemer.
Erindringer og drømme er også 
centrale elementer i hendes billede.
Eventyr og religiøse fortællinger 

er naturlige emner for kunstneren, 
både i tale og billeder.

tirsdag d. 25. oktober kl. 14.00
Sognepræst Grethe Holmriis, Vor 
Frue Kirke. Aalborg
Emne: ”Hvorfor er lykken så lune-
fuld”
Grethe Holmriis har tidligere været 
sygehuspræst og har derfor været 
tæt på foredragets emne, lykke og 
ulykke.
Med den populære sangstrofe som 
overskrift for eftermiddagen holder 
hun et vedkommende foredrag.
Det moderne samfund gør meget 
for at bekæmpe ulykke og hjælpe, 
når vi har ondt i livet.
Alligevel kan det være svært at 
være glad. Hvorfor???
Har vi selv et ansvar???
Kan vi gøre noget for at kickstarte 
glæden???
Hvad gror lykken og glæden af???
Med afsæt i virkeligheden vil Gre-
the Holmriis fortælle om lykke og 
glæde

Alle er velkomne til disse anlednin-
ger
Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
Kr. 20,00

Programmet for hele sæsonen bli-
ver fremlagt i kirken, der kan også 
rettes henvendelse til 
Inge Jensen, tlf. 9818 21 76

På	gensyn	
Inge	Jensen

På sidste forhandlingsmøde, blev 
det endeligt godkendt, at vi ville 
starte renoveringen af toiletterne i 
kælderen, så der blev mulighed for 
at benytte toilettet for kørestols-
brugere.
I løbet af sommeren har så både 
håndværkere og frivillige været i 
gang, for at det hele kunne være 
fint, flot og færdigt efter sommer-
ferien.
Der er blevet lagt ildhu og timer i 
planlægning, nedbrydning, styring 
af håndværkerne og senere maler-
arbejdet, og alle der har hjulpet til 
skal have en stor tak for det. Som-
merferien gav for nogen vanske-
lighed ved at være med, selv om 
viljen var der; men bare rolig, der 
kommer med garanti igen sådanne 
opgaver, man kan være med til!
Nu er det så færdigt, og vi har fået 
lyse fine rum, som vi kan glæde os 
over

Inge	Aa.

renOverede TOileTTer i undereTaGen kOmmende 
fOrhandlinGsmøder
Der indkaldes herved til forhand-
lingsmøde:

Søndag den 18. september 
efter gudstjenesten kl. 11.30. 

Der skal på mødet være forslags-
valg til menighedsrådet, så overvej 
allerede nu, hvem du kunne foreslå.

Søndag den 20. november 
efter gudstjenesten kl. 11.30.

Da det er et valgår, vil valg til 
udvalg mv. være på dagsordenen.

Dagsorden vil være fremlagt i kir-
ken senest 2 søndage før forhand-
lingsmødet.

Inge	Aardestrup
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September
To. 1. Kl. 9.30. Kvindestævne i 
 Bethelkirken
Lør. 3.Kl. 9.00 Arbejdsdag i Karmel
Sø. 4. Kl. 10.30. Familiegudstjeneste
 Jacob Broholm Møller
	 Kollekt	til	Forældreløse	børn.
Sø. 11. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 18. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste og forhandlingsmøde
 Jacob Broholm Møller
 Kollekt	til	Præsteskolen	i	Rubura.
Sø. 25. Kl. 17.00. Cafégudstjeneste. 
 Børne- og ungeudvalget
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf

Oktober
Sø. 2. Kl. 10.30. Familie- og høst-
 gudstjeneste.
 Jacob Broholm Møller
	 Kollekt	til	Forældreløse	børn.
Sø. 9. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
 Jacob Broholm Møller
Sø.16. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste 
 Jens Christensen. 
	 Kollekt	til	Præsteskolen	i	Rubura.
Sø.23. Kl.10.30. Gudstjeneste,
 Lars Nielsen
Ma. 24. kl. 19.00 Menighedsråds-
 møde
Ti. 25. Kl. 14.00. Seniortræf
Sø. 30. kl. 17.00 Cafegudstjeneste

November
Sø. 6. Kl. 14.00. Allehelgensguds-
 tjeneste med nadver. 
Sø. 13. kl. 19.00 Lyrikgudstjeneste
 Mads Lindholm, Lene Brohus 
 og Bjarne Nielsen.

Præstens kalender
Jacob Broholm Møller har 
friweekend den 23/9 – 25/9 og 
ferie fra den 14/10 – 23/10

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

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

Karmelkirkens hjemmeside.
www.karmelkirken.dk

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

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

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

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

Telefon i Karmel. 98 11 55 25

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

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

TillYkke
Fødselsdage

80 år
12.09. Jens Peter Christensen
09.10. Kirsten Poulsen

60 år
28.09. Dora Onink

Sølvbryllup

25.10. Hanne og Heinz Josef Bon-
gartz

dødsfald

Den 20. juli 2011 døde 
Torkild Jensen, 
født den 11. november 1934, 
døbt den 13. februar 1949. 
Æret	være	Torkilds	minde.

Tak

Vor hjerteligste tak for opmærk-
somhed ved vor kære far og mand, 
Torkilds, død og begravelse.

Hanne,	Erik,	Inge	
Esther

i denne fOrsendelse
findes INFO nr. 5 med program for 
september og oktober. 
Næste INFO kommer den 29. okto-
ber. Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@mail.dk 
senest den 15. oktober.

Bakkens fOnd
der har mulighed for at yde børn og 
unge under 25 år og bosiddende i 
det tidligere Nordjyllands Amt øko-
nomisk støtte til skole- og studieop-
hold eller anden aktivitet, hvorun-
der ansøgeren kan opleve det krist-
ne livssyns værdier, foretager næ-
ste uddeling i november 2011.
Ansøgningsblanket kan fås hos 
fondens formand:

Ole Skagen
Vester Vittrupvej 61
9480 Løkken

Eller 
ole.skagen@gmail.com




