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Lukket på grund af glæde

Sådan stod der på et skilt i en butik 
i København d. 5. maj 1945: Lukket 
på grund af glæde.
Engang imellem har vi brug for 
at standse op i vores travle liv, og 
spørge, hvad livet egentlig er. Og 
ikke mindst, om vi lever et godt liv, 
og om vi lever, som Vor Gud og Ska-
ber havde tænkt sig det.
Dostojevskij (1821-1881), den rus-
siske forfatter, blev sat i fængsel, 
fordi han havde talt imod Zaren og 
det russiske regime. Han tænkte, at 
han blev frikendt, men en dag blev 
han sammen med 31 andre i 30 gra-
ders frost, ført ud på en plads for at 
blive henrettet. Dødsdommen blev 
læst op, og de 32 kister kørt frem. 
Deres sidste time var kommet.
Da kom der besked fra Zaren, at de 
alle var benådet. I stedet for skulle 
de sendes til Sibirien.
Dostojevskij skrev senere: Da jeg 
stod foran geværerne, sagde jeg til 
mig selv: Hvor har jeg levet forkert! 
Hvor ofte har jeg ikke været blind 
og døv for alle ting, været ligeglad 
og tom indvendig. Og jeg sagde til 
mig selv: Hvis bare jeg kunne få fem 
timer – selvfølgelig kan jeg ikke få 
fem dage eller fem uger, men måske 
bare fem timer, så ville jeg sætte alt 
ind på at opleve 100%, hvad det er 
at være levende: at have hænder, 
øjne, mund, øren, at kunne tænke, 
føle og tale.
Han fik fem timer – og flere til – og 
livet blev nyt, men aldrig en selv-
følge. Hver solopgang var et under.

”Jeg vil ånde luften i fulde drag,
Synge Gud en sang for den lyse dag,
Takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder trods synd og død”

Sådan synger vi i Jakob Knudsens 
”Se, nu stiger solen”.

Men hvorfor skal vi så tit helt ud til 
livets ydergrænse, før det går op for 
os, hvad livet er, og hvad det er at 
leve? En butiksejer lukkede for 70 
år siden sin butik i glæde over, at 
krigen i Danmark var ovre.

Og jøderne fejrer hvert år deres 
påske – for at mindes, at de blev 
udfriet fra fangeskab og slaveri i 
Egypten. På engelsk hedder det 
”Pass over” – forbigang! Fordi 
Gud, da Han befriede jøderne fra 
Egypten, sendte Han som den 10. 
og sidste plage sin dødsengel til 
Egypten. Han havde befalet jøder-
ne at smøre blod fra påskelammet 
på dørstolperne. I de huse, hvor 
der ikke var blod på døren, der gik 
dødsenglen ind og tog livet fra den 
førstefødte…. Derfor taler jøderne 
om ”forbigang” – fordi dødsenglen 
skånede dem ved at gå forbi dem.

Det er det samme, vi fejrer i på-
sken! Ikke at dødsenglen gik forbi 
os, men at Jesus som Guds Søn be-
sejrede dødens magt og brød den, 
og evangeliet – det glædelige bud-
skab – er, at ”enhver, som tror på 
Ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv”, som evangelisten Johan-
nes fortæller os det.
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Fortsat fra forsiden

Derfor har vi noget at fejre i påsken, 
som er kirkens største fest. Også 
større end julen, selvom den i Dan-
mark har større omfang end på-
sken. I kirken skal vi påskemorgen 
hører nogle ord, der rækker til hele 
året, ja til hele livet. Om kvinderne, 
der påskemorgen kommer og finder 
Jesu grav tom og derfor skynder de 
sig væk fra graven ”med frygt og 
stor glæde”. Lad mig igen minde 
om, at evangelium betyder Glæde-
ligt budskab. Og at dette glædelige 
budskab, såvel som julens evange-
lium, er for hele folket og alle folke-
slag.

Paulus, den store apostel, sad i 
fængsel i Rom og ventede på sin 
dom, som formentlig blev en døds-
dom. Alligevel skrev han disse 

meNIghedeNs
årsmøde Og fOr-
haNdlINgsmøde 
deN 1. marTs 2015
Udover de normale dagsordenpunk-
ter om den forgangne måneds øko-
nomi og medlemsinformationer, 
blev regnskabet for 2014 gennem-
gået og godkendt.
Der blev valgt ny revisor i stedet for 
Lisbeth Haugaard og Birgitte Freu-
dendal-Pedersen træder ind i ste-
det.
Der blev desuden informeret følgen-
de:
- Bygningsudvalget – der afholde 2 

arbejdsdage i 2015 – den første er 
den 11.4.2015 – kom og vær med

- Gudstjenesteudvalget - Vær op-
mærksom på at Iben Krogsdal 
kommer på besøg den 12. april 
2015.

- Nordjysk Kirkedag bliver gennem-
ført og temaet bliver: Når Hellig-
ånden får vinger….

- BiD-ledelsen har anbefalet, at vi 
til sommer beslutter, at vi er på 
Lindenborg sammen med Missi-
onsforbundet til og med 2019. I 
Menighedsrådet har vi taget in-
formationen fra BiD til efterret-
ning, men vi ønsker på sigt, at 
kunne skifte placering  mellem 
landsdelene.

Donald Dahl Larsen

gOspel fOr 
buruNdIs kvINder
Søndag d. 8. marts kunne vi indby-
de til Gospelkoncert med Aalborg 
Gospel United, et af de 2 gospelkor, 
der øver hver tirsdag i Karmelkir-
ken. 

Koret havde valgt at stille op, for 
sammen med os at skaffe penge til 
et projekt, der skal hjælpe kvinder 
i Burundi til at få en basal uddan-
nelse samt mulighed for at deltage i 
en spare-lånegruppe. Uddannelsen 
består i undervisning i at læse, skri-
ve og regne, og derefter tilbud om 
at indgå i en låne & sparegruppe 
efter VSLA-metoden (se evt. mere 
på www.vsla.net) 

Koret leverede en frisk og nærvæ-
rende koncert, og med livsglæde 
og engagement fik de en fyldt kirke 
til at leve med til en times koncert 
med glade gospeltoner, og ind-
samlingen gav et flot resultat på 
næsten kr. 4.400,- nok til at sikre 
mere end 16 kvinder uddannelse og 
mulighed for en vej ud af fattigdom-
men. 

Her skal der lyde en stor TAK til 
Aalborg Gospel United og deres 
dygtige leder, Henrik Daniel Chri-
stoffersen.

Jacob Broholm Møller

opmuntrende ord til sine venner i 
Filippi:

”Glæd jer i Herren. Jeg siger igen: 
Glæd jer! Lad alle mennesker mær-
ke, at I har et mildt sind. Herren er 
nær. Vær ikke bekymret for noget, 
men lad i alle ting jeres ønsker 
komme frem for Gud, idet I beder og 
bønfalder under taksigelse. Så skal 
Guds fred, der overgår al forstand, 
bevare jeres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus”.  Paulus brev til me-
nigheden i Filippi 4:4-7.

Så der er nok at glæde sig over, og 
fejre – ikke bare i påskedagene, 
men hele året!

Glædelig påske 
– i den Opstandnes navn!

Jacob Broholm Møller

søndag den 12. april kl. 14:00 
i Karmelkirken

fuldmagT TIl lIv 
- fOrkyNdelse 
Og Nye salmer
Hvad vil det sige at være kristen i 
en moderne virkelighed? Kan kri-
stendommen overhovedet formule-
res på nudansk, så den bliver ved-
kommende i travle menneskers 
hverdag? Hvad længes mennesker 
efter i dag – hvis de altså længes 
efter noget? Forfatter og salmedig-
ter Iben Krogsdal fortæller om det 
moderne menneske ud fra en række 
af sine nyeste salmer. Hun vil tale 
om dagligdagens mange former for 
magt og afmagt - og om, hvordan 
kristendommen stadig kan være 
dybt relevant for mennesker i dag. 
Også selvom mange mennesker slet 
ikke længere tror.

Undervejs i foredraget skal vi synge 
en række nye salmer, og der vil bli-
ve tid til diskussion.

Læs mere om Iben Krogsdal på 
www.krogsdal.dk

Der vil blive optaget en kollekt til 
dækning af udgifter i forbindelse 
med arrangementet.

Arrangementet afsluttes med kaf-
febord



Præsteskolen i rubura, Burundi
I februar 2014 ordineredes 24 nye 
præster ved en stor begivenhed i 
Rubura, hvor Formanden fra BID 
også deltog, og landets præsident-
frue holdt prædikenen. De nye præ-
ster tjener allerede i menighederne 
i fjerne og fattige egne af Burundi. 
Endvidere er en enkelt studerende 
færdig med højere teologiske studi-
er i Tanzania. I 2015 færdiggør hele 
75 lægprædikanter deres kortvari-
ge uddannelse, og et nyt hold præ-
stestuderende påbegynder deres 
toårige studium til sommer. Præ-
sterne og evangelisterne udfylder 
en stor social rolle i lokalsamfun-
det, da de er naturlige samtalepart-
nere for mennesker i nød. Der er 
stadig menigheder i begge lande, 
der står uden præst, men med jeres 
hjælp kan vi sikre, at endnu flere 
menigheder får en præst. En dygtig 
og engageret præst i en menighed 
er den bedste vej til at nå flere med 
evangeliet. Derfor samler vi i Kar-
melkirken ind til det vigtige arbejde 
ved Nadvergudstjenesterne. Vi har 
nu, medio marts, nået at indsamle 
kr. 1875,- ud af de kr. 10.000,- som 
vi har lovet hinanden.

Udsatte børn i Burundi & rwanda
Projektet, som tidligere hed ”Foræl-
dreløse børn i Afrika”, er nu blevet 
´udbredt´ til også at hjælpe børn, 
hvor forældrene lider af f.eks.  HIV/
AIDS. Børneprojekterne i Rwanda 
og Burundi hjælper udsatte børn 
med omsorg og hjælp til skolegang. 
Børnefamilierne hjælpes direkte 
med støtte til skolegang eller indi-
rekte med hjælp til indkomstska-
bende aktiviteter gennem medlem-
skab af andelsforeninger. I Burun-
di har BaptistKirken sammen med 
vores partnere hjulpet flere tusinde 
børn de seneste år. Og i Rwanda 
er børn hjulpet af både Baptistkir-
ken, AEBR, og organisationen LLC-
CM. Projektet med baptistkirken i 
Rwanda er egentlig afsluttet, men 
vi hjælper fortsat elever med skole-
penge i 2015. I alle projekter tager 
enten menigheder eller omsorgs-
personer sig af børnene og deres 
udvikling. På den måde hjælpes i 
øjeblikket knap 1000 børn direkte, 
samt børnene i ca. 80 AIDS-ram-
te familier. Her har vi også lovet at 
hjælpe med kr. 10.000 i år.

Jacob Broholm Møller

INdsamlINger 
I karmelkIrkeN

seniorTræf 
Indbyder til følgende arrange-
menter.

Tirsdag d. 28 april kl. 14.00.
Besøg af Lotte og Troels Schrøder, 
Forstanderpar på Rebild Efterskole.
Lotte og Troels vil synge foråret 
ind, sammen med os.
Der kommer sikkert også et par his-
torier, vi kan undres over.

Lotte og Troels er til daglig 
forstander på Rebild Efterskole , 
Sport & Adventure. Her er de med 
til at undervise og skubbe til 15-17 
årige unge, på deres vej i livet. På 
efterskolen i Rebild sker det især 
gennem sport &Adventure – skolen 
ligger lige ved Rebild Bakker – 
og ved det, at eleverne jo bor på 
skolen.
Samværet med andre unge der 
nogle gange tænker og handler 
anderledes end en selv, er med til 
at udfordre vaner, tro og tanker for 
eleverne. Det er med til at udvikle 
synet på livet og på det muligheder 

der ligger foran os alle. På langt de 
fleste af landets ca. 250 efterskoler 
fylder sang og fortælling rigtig 
meget. Det gælder også i Rebild, 
hvor der synges og fortælles hver 
dag. At synge sammen er med til 
at danne et fællesskab, hvor hver 
især føler sig som en del af en 
gruppe. Derudover kan både gamle 
og nye sange bidrage til at udfor-
dre ens vanetænkning om livet. En 
fortælling har den samme evne til 
at få ’en til at tænke over livet, om 
hvad der er vigtigt, og i hvilken ret-
ning ens liv skal gå.

Med Lotte og Troels vil man opleve 
to mennesker der brænder for at 
gøre en positiv forskel hos unge 
mennesker.

Forårsudflugt
Tirsdag d. 19 maj kl. 11.00
med start fra Karmelkirken.
Vi har i år valgt at køre i privatbiler. 
Vi håber at samle så mange der kan 
køre selv og vil fylde deres biler op, 
så alle der har lyst kan være med.

Vi kører til ”Havkatten” i Hals hvor 
vi får serveret en god middag.  
Vi vil nyde det dejlige landskab vi 
kører igennem og evt. gå en tur 
rundt i Hals, inden vi kører ud til 
Knud Jørgensen i hans sommerhus, 
hvor vi vil få serveret eftermiddags-
kaffe og vil nyde samværet med 
hinanden.

Prisen for udflugten er kr. 190,00 
pr.person.

Tilmelding til Inge Jensen 
tlf. 98 18 21 76 eller 
mail: ingearne@gvdnet.dk 
senest søndag d. 10 maj.

Inge Jensen
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 pINse I byeN
Der har tidligere været en tradition  
for fælleskirkelig gudstjeneste 2. 
Pinsedag i Aalborg. Til og med 
2011 var det i Kildeparken, mens 
det i 2012 rykkede ind på Gammel- 
torv. I 2013 afholdtes der ikke 
nogen fælles-kirkelig gudstjeneste 
den dag pga. Kirkedage i Aalborg. 

Men igen i år afholdes der fælles-
kirkelig gudstjeneste, og vi er selv-
følgelig med! Det sker mandag den 
25. maj (2. Pinsedag) kl. 11.00, hvor 
der afholdes ’Pinse i byen’, en øku-
menisk Gudstjeneste, på Gammel 
Torv i Aalborg centrum. Gudstje-
nesten er en fællesgudstjeneste 
for kirkerne i Aalborg, og den er 
tilrettelagt af folkekirkerne i cen-
trum, sammen med Frelsens Hær, 
Apostolsk kirke, Pinsekirken, Beta-
nia og Karmelkirken. Undervejs vil 
der blive samlet penge ind til Kir-
kens Korshær og dens arbejde her 
i Aalborg, og der arbejdes på et 
stort kirke-kaffebord efterfølgende. 
Undervejs vil der også være et til-
bud til børnene. 

Jacob Broholm Møller

Vi fejrer påskegudstjeneste søn-
dag d. 5. april – og fejrer at livets 
Gud besejrede dødens magt. 
søndag d. 12. april får vi en rigtig 
spændende eftermiddag i kirken, 
hvor vi får besøg af Iben Krogsdal. 
Og vi har inviteret mange andre til 
at komme og være med. Se nærme-
re omtale herom andetsteds. 

søndag d. 19. april fejrer vi nadver-
gudstjeneste kl. 10.30, og her sam-
ler vi penge ind til Præsteskolen i 
Rubura, Burundi. 
søndag d.26. april får vi besøg af 
Alice & Verner Bak-Jensen, der vil 
holde gudstjeneste for og med os. 
Det bliver en gudstjeneste med 
flere musikalske indslag, og den 
dag går kollekten til Udsatte børn i 
Burundi & Rwanda.
søndag d. 3. og d. 10. maj er der 
ikke gudstjeneste i Karmel. 
søndag d. 10. maj er vi inviteret til 
Nørresundby, hvor vi sammen med 
dem og menigheden fra Vodskov 
fejrer forårssang. 
søndag d. 17. maj fejrer vi igen 
Gudstjeneste i Karmel kl. 10.30. 

Vi skal hører nyt om Jesu himmel-
fart, og så skal vi samle penge ind 
til Udsatte børn i Burundi & Rwan-
da. 

Pinsesøndag fejrer vi Pinsens 
under ved gudstjenesten kl. 10.30, 
og der samler vi penge til Præste-
skolen i Rubura, Burundi. Igen i år 
er der 2.pinsedag, mandag d. 25. 
maj, en fælleskirkelig gudstjeneste, 
se nærmere omtale herom andet-
steds!

søndag d. 31. maj fejrer vi Karmel-
kirkens fødselsdag. Vi starter med 
en gudstjeneste for hele familien, 
og her vil vi også indsamle vores 
fødselsdagsgaver til menigheden 
og dens arbejde, når vi har vores 
årlige offerdag. Efter gudstjenesten 
indbydes vi alle til kirkefrokost. 
Igen i år får vi mad udefra, i skri-
vende stund kendes prisen ikke, 
men det bliver til en overkommelig 
pris for alle.
søndag d. 7. og d. 14. juni er der 
gudstjeneste kl. 10.30. Begge dage 
er det Jacob Broholm Møller, der 
gør tjeneste, og der indsamles pen-
ge til menigheden. 
søndag d. 21. juni er der nadver-
gudstjeneste kl. 10.30, og derfor 

gudsTjeNesTer 
aprIl, maj Og juNI

indsamler vi penge til Præsteskolen 
i Rubura, Burundi. 
søndag d. 28. juni er der gudstje-
neste kl. 10.30, og her indsamler vi 
en gave til Udsatte børn i Afrika.
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spejderNyT 
Vi er en trofast flok spejdere, der 
mødes hver torsdag. Vi nyder fæl-
lesskabet i cafeen,  inden vi starter 
spejdermødet klokken 18.00. Vi vil i 
perioden 23. marts til 22. maj sælge 
lodsedler til fordel for kredsens ar-
bejde. Spejderne er motiverede, så 
vi håber på et godt salg.

D. 18.- 19. april tager 6 førere afsted 
på korpsets førerstævne, som af-
holdes i Holbæk, vi regner med at 
Anna, Berit og Lene kommer hjem 
med et gilwelltørklæde. Helene er 
i Australien frem til august, så hun 
modtager tørklædet senere. Det er 
dejligt at førerne vi dygtiggøre sig 
ved at gennemfører korpsets hø-
jeste førertræning. Spejderne del-
tager i Divisionsturneringen den 
8.-10. maj i Østervrå. Sankt Hans 
aften skal vi prøve noget nyt, Vej-
gaard Boldklub har spurgt, om vi 
vil komme og lave snobrød og bål-
hygge. Vi glæder os til dette nye 
samarbejde, og alle er velkommen 
til at komme forbi denne aften på 
VBs baner. 

Sidste spejdermøde inden ferien er 
torsdag d. 18. juni.

På kredsens vegne
Ane Ledet Møller

kære meNIgheder 
I deT NOrdjyske
Den 12. april kl. 10:30 holder 
Bethelkirken afslutning på årets 
kristendomsklasse. I år er denne 
gudstjeneste henlagt til Kirken i 
Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing. 
Som det vil være de fleste bekendt 
er det en fællesklasse fra flere 
menigheder. Derfor bliver de unge 
og deres menigheder inviteret til at 
deltage.
Men vi vil gerne sige, at uanset om 
I har unge, der er med i år, så er I 
hjertelig velkomne denne dag her i 
Sæsing!!
Vi vil gerne bede om en tilmelding 
til arrangementet. Det kan ske til 
undertegnede.

Med venlig hilsen
Birte Agerdal
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel
Sæby landevej 417, Sæsing
9830 Tårs
Tlf 22 40 25 22

NOrdjysk 
kIrkedag 2015
Lørdag d.18. april, kl. 10.00 – 16.00 
Vesterkær Kirke, 
skydebanevej 2, Aalborg.

Vi samles om emnet
”Når Helligånden får vinger”

Dagens program:

Kl. 10.00.  ”Når Helligånden får vin-
ger. Om det, der er fælles for krist-
ne” v/ Anna Marie Aagaard, der 
har været docent ved Århus Univer-
sitet og forfatter til en række bøger.

Kl. 12.00.  Frokost.

Kl. 13.00. ”Diakoni og økumeni” 
v/Karsten Nissen, tidl. Biskop i 
Viborg, 1996 – 2014.
Kl. 15.00.  Musikalsk indslag v/ Lise 
Hjørne, Strandby, kirkesanger ved 
Frederikshavn Kirke, leder af et 
pigekor i Strandby Metodistkirke.
Ønsker du flere oplysninger, kan 
du henvende dig til Inge Jensen tlf. 
98182176
Tilmelding. Se folder i kirken 

Inge Jensen

Her er nogle billeder fra spejdernes 
fastelavnsfest

meNIghedeNs 
fOrhaNdlINgsmøde
Der indkaldes til forhandlingsmøde

Mandag 
den 11 maj 2014 kl. 19.00
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April
05. Kl. 10.30. Påskegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
11. Kl 9.00 Arbejdsdag
12. Kl. 14.00. Fuldmagt til liv. 
 Forkyndelse og nye salmer. 
 Iben Krogsdal.
18.- 19. Førerstævne i Holbæk 
19. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura
26. Kl. 10.30. Musikalsk 
 gudstjeneste. 
 Alice og Verner Bak-Jensen. 
 Kollekt til Udsatte børn
28. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Lotte og Troels Schrøder. 
 Se omtale

Maj
03. Ingen gudstjeneste
08.-10. Spejdernes 
 divisionsturnering
10. Kl. 19.00. Forårssang i 
 Nørresundby
11. Kl. 19.00 Forhandlingsmøde
17. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Udsatte børn
19. Kl. 11.00 Seniortræf. 
 Forårsudflugt. Se omtale
24. Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura
25. Kl. 11.00. Fælleskirkelig 
 2. pinsedags gudstjeneste 
 på Gl. Torv
31. Kl. 10.30. Fødselsdagsguds-
 tjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Offerdag. Kirkefrokost.

Juni
07. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
14. Kl. 10.30. Gudstjeneste
21. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura
28. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Kollekt til Udsatte Børn

Juli
05. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller

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

karmelkirkens 
adresser
Karmelkirken
Petersborgvej 35 B, 9000 Aalborg 
www.karmelkirken.dk
Telefon i Karmel. 98 11 55 25

Præst 
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
 
Ved behov for samtale, omsorg eller 
besøg, kan man kontakte menighe-
dens præst. Bemærk dog, 
at fredage og lørdage er fridage

Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4 
9320 Hjallerup 
Tlf. 98 28 25 82

Menighedens kasserer 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 29 32 57 64

CAFÉ oG sPeJderNe
Torsdag
 Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30
 Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 

TillYkke
fødselsdage
 
85 år
02.06. Per Poulsen

80 år
05.05. Arne Jensen

dåbsdage 

60 år
12.06. Myrna Dons

50 år 
18.04. Anne Marie Beck

25 år
01.04. Heidi Thomsen Bohl

Ny adresse

Helle Lillienskjold Elimar 
Bygaden 9
9000 Aalborg.

Tak

Hjertelig tak
For hilsner, blomster og gaver, som
jeg fik til min 70 års fødselsdag.
Tak for en særdeles dejlig og
minderig dag.

 Kærlig hilsen
Peer Albin Kristiansen

I deNNe fOrseNdelse
findes INFO med program for april - 
juni, samt kuverter til offerdagen. 
(husk nummer på kuverten). 
Næste INFO kommer den 27. juli. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
13. juli.

Nye lejere I 
karmelkIrkeN
På forhandlingsmødet blev det 
oplyst, at vores menighed var blevet 
kontaktet af Koinonia Christian Fel-
lowship, en international menighed i 
Aalborg, med henblik på en lejeafta-
le. Menighedens arrangementer ple-
jer at finde sted i Bethelkirken, men 
da det kniber med at finde egne-
de lokaler på de  tidspunkter, hvor 
menigheden har brug for det,  har 
de ønsket at leje vores kirke. Tids-
mæssigt drejer det sig om søndage 
fra ca. kl. 16.00 – ca. 22.00. Menig-
hedsrådet har holdt møde med Lee 
Hansson, præst for den internatio-
nale menighed, og to andre med-
lemmer, og der er truffet aftale om 
leje af kirken i det omtalte tidsrum 
gældende fra den 19.april. Vi håber, 
at arrangementet vil være til fælles 
gavn og byder vores nye lejere hjer-
teligt velkommen. 

Menighedsrådet


