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Skyerne gråne, og løvet falder,
fuglene synge ej mer,
vinteren truer, og natten kalder,
blomsterne sukke. det sner!
Og dog bære blus vi med glæde!

Vinteren kommer, og sneen falder,
blomsterne visne i muld,
isen optøs ej af gråd for Balder,
tårerne stivne af kuld!
Og dog bære blus vi med glæde!

Solhvervet kommer, og bladet vendes,
dagene længes på ny,
solskinnet vokser, og vintren endes,
lærkerne synge i sky.
Derfor bære blus vi med glæde!

Årene skifte af gru for ælde,
skjaldene give dem ret,
fuglene alle hvert år må fælde,
ellers de fløj ej så let.
Derfor bære blus vi med glæde!

Fuglene flyve som vind på vinger
let over vildene hav,
skjaldene flyve, som rimet klinger,
glat over slægternes grav!
Derfor bære blus vi med glæde!

Hjerterne vakle, når højt de banke,
drages til fuglenes spor,
lyset dog sejrer, den mørke tanke
flygtende synker i jord.
Derfor bære blus vi med glæde!

Salmerne klinge, og klokker kime,
spotte med sneen ved jul,
vinteren må sig med våren rime,
smelte for solen i skjul!
Derfor bære blus vi med glæde!

Troende hjerter i vinterløbet
føde den liflige vår,
trykke den til sig i barnesvøbet
med et lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Bethlehems-barnet i krybberummet,
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet.
Jul gør lyksaligt nytår
derfor bære blus vi med glæde

 N. F. S. Grundtvig

Skyerne gråne
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m.fl. blev nævnt og opfordring til at 
melde sig. 
Louise Varberg informerede om 
Landskonferencen, hvor vi  havde 
tre medlemmer, der deltog. Bladet 
Baptist udkommer med 5 numre 
om året fremover og samtidig bliver 
webmagasinet Baptist.dk´s hoved-
kanal. Per Beck blev genvalgt som 
formand for Baptistkirken og Vibe-
ke Dalsgaard blev også genvalgt, 
desuden blev der valgt nyt medlem 
– Kio Awi Van Khawng. 
Per Beck informerede om projekt 
Rubura og Per deltager sammen 

menighedens Forhandlingsmøde 
17. november 2018
Regnskabsopgørelsen for maj-
august blev gennemgået og god-
kendt. 
Vi er nu 81 medlemmer i Menighe-
den, idet to medlemmer er udmeldt.
Per Beck informerede om, at vi 
sammen med Østhimmerlands Bap-
tistmenighed indgår i samarbejdet 
om fælles menigheds-weekend og 
det bliver den 24-26. maj 2019.
Der blev orienteret om Temadag i 
Odense den 29.9. om undervisning 
af børn og unge, ligesom Basis – te-
ologisk grunduddannelse for guds-
tjenesteledere, lægprædikanter 

med enkelte fra ledelsen i Baptist-
kirken i en rejse til Rwanda og Bu-
rundi i oktober 2018. 
Der blev afholdt forslagsvalg til me-
nighedsrådet og Valgudvalget kon-
takter de foreslåede og opstiller 
kandidater til valget på november-
forhandlingsmødet.
En række forslag til ændring af ved-
tægterne blev gennemgået og en-
stemmigt vedtaget – de skal til an-
den afstemning på november-for-
handlingsmødet.

Donald Dahl Larsen.

musiKgudsTjenesTe

Søndag den 4. november kl. 10.30
’Hold håbet op’ – sange fra Kirke-
sangbogen
I 2017 udkom Kirkesangbogen. Den 
er en direkte udvidelse af Den Dan-
ske Salmebog og rummer et væld 
af salmer og sange – fra den ældste 
kirkemusik og til den nyeste pop. 
Kirkesangbogen udtrykker, at kir-
kens fællessang ikke er bundet 
til gudstjenestens klassiske kora-
ler. Kirkemusik kan være alle gen-
rer. Og i Kirkesangbogen rummes 
tekster fra H. C. Andersen til Bob 
Dylan.
Under temaet ’Hold håbet højt’ kan 
du opleve en smagsprøve på, hvad 
Kirkesangbogen indeholder. Til mu-
sikgudstjenesten d. 4. november 
vil Mads Lindholm m.fl. præsente-
re nye og gamle sange, der kommer 
omkring årstiderne og livets store 
følelser.  

ForpligTelses-
erKlæring/indbeTaling 
aF KuverTbidrag 2018

Først i januar skal der laves indbe-
retning til skattevæsenet. I den for-
bindelse skal jeg bruge kopier af je-
res årsopgørelse. For jer, som skal 
betale efter årsindtægt for 2017, vil 
jeg meget gerne, om I kan aflevere 
en kopi af årsopgørelsen til mig i lø-
bet af december ved en af gudstje-
nesterne. Og de af jer, der betaler 
efter indeværende års indtægt, be-
des aflevere/sende/maile en kopi af 
opgørelsen til mig, således at det er 
mig i hænde senest den 8. januar.
Alle indbetalinger, der ønskes med-
taget på indberetning til skat for 
2018, skal være indbetalt senest 
den 31/12 2018.

Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær
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Den første søndag i advent, den 2. 
december kl. 10.30., indbyder vi 
traditionen tro til julefest og jule-
gudstjeneste. Spejderkredsen del-
tager i gudstjenesten, så dette vil 
jo naturligvis sætte sit præg på for-
middagen.  Vi skal fejre, og min-
de hinanden om, at nu nærmer ju-
len sig. Vi skal se, synge og lytte til 
indlæg omkring dette, således at vi 
bliver sporet ind på julen og dens 
budskab. Vi får også tid til, at hyg-
ge os sammen med lidt servering 
– og slikposer til de yngste. En for-
middag i Karmel, hvor traditioner-
ne støves af, men vel også lidt nyt. 
Velkommen til alle.

velKommen Til seniorTræFs 
juleFroKosT

juleFesT og 
julegudsTjenesTe 
i éT

Tirsdag d. 27. november. kl. 12.30.

Igen i år indbyder vi til julefrokost 
og håber, at mange har lyst til at 
deltage i denne anledning.
Vi har efterhånden fået nogle faste 
traditioner, og dem vil vi stadig hol-
de fast ved.
Programmet vil bl.a. indeholde.
Indslag ved Anni Olsen, Sulsted. 
Emne. ”Barndoms erindringer, især 
fra advent og julehøjtid”

Der vil være salgsbod (med en del 
spiselige ting.)
Amerikansk lotteri. (medbring ger-
ne en gave) 

Menuen vil følge tidligere års me-
nu.
Sild – karrysalat – grønlangkål med 
brune kartofler – flæsk – medister-
pølse – ribbenssteg med rødkål – 
risalamande med kirsebærsovs og 
mandelgaver.
Brød – smør – drikkevarer – kaffe/te 
og småkager.

Pris kr. 130,00.

Tilmelding senest torsdag 
den 15. november, til
Inge Jensen tlf. 40 37 85 68 eller
Arne Jensen tlf. 23 61 01 76
E-mail. ingearnejensen@gmail.com
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November
Sø. 4. kl. 10.30. Musikgudstjeneste. 
 Mads Lindholm. 
 Kollekt til Myanmar.
Lø. 10.11 kl. 9.30.  Gospeldag i Vaarst 
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Menigheder der vokser 
Sø. 18. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jens Christensen. 
 Kollekt til Karmelkirken
Lø. 24. Kl. 10.00. BiD 
 Landskonference 1, 
 Rosborg Gymnasium i Vejle
Sø. 25. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck. 
 Kollekt til Uddannelse for alle 
 Herefter forhandlingsmøde
Ti. 27. Kl. 12.30. Seniortræf 
 julefrokost (se omtale)

December
Sø. 2. Kl. 10.30. Spejder- og 
 julegudstjeneste. 
 Bruno Jacobsen. 
 Kollekt til Menigheder der vokser 
Sø. 9. Kl. 10.00. Gudstjeneste 
 i Vaarst Baptistkirke. 
 Raymond Jensen
Sø. 16. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Menigheder der vokser 
Ma. 24. Kl. 15.30. Julegudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Bibelselskabet
Sø. 30. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Karmelkirken 

Januar 2019
Sø. 6. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Poul Erik Jensen

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

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

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller 
vil gøre opmærksom på personer, 
der kunne have glæde af kontakt. 
Giv besked til omsorgsgruppen ved 
Dorit Jensen eller Bente Højris. 

Dorit Jensen: 21 45 36 76
Bente Højris: 41 43 42 44 

hver uge
Torsdag
 Caféen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00

I DETTE INFO
findes program for november -
december. 
Næste INFO udkommer den 
22. december, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 8. december .

TillYKKe
Fødselsdage
80 år
11.12. Jørn Larsen

70 år
07.11. Kirsten Larsen
19.11. Louise Varberg

50 år 
28.11. John Frederiksen
30.11. Mette Jensen

dåbsdage
70 år
07.11. Kirsten Busk Borksted
28.11. Jens Peter Christensen

udmeldT aF menigheden
4.7. 2018. Ingrid Søndergaard Jensen
3.9. 2018. Gert Thomsen

adresseændring
Ruth og Poul Erik Christensen til
Tylstrupvej 8
9382 Tylstrup
M. 26 81 10 32 (Ruth)
E-mail. ruthildal@outlook.com (Ruth)

TaK
Hjertelig tak for besøg og 
blomsterhilsen i forbindelse med min 
70-års dåbsdag.

Erik Christensen

husK 
menighedens 
Forhandlingsmøde 
søndag 
den 25. november 
eFTer gudsTjenesTen 
Kl. 10.30


