det er jul
Julen er en skøn blanding af gran
og hygge, forbrug og eftertænksomhed, travlhed og kedsomhed
– for Åh hvor tiden langsomt gik..
Julen er den af kristendommens
højtider, som folket har taget til
sig, og vi forstår at forene det uforenelige: Julesalmer, skrevet med
udgangspunkt i det kristne budskab (et barn er født i Betlehem
f.eks.) og sange skrevet som modpol til samme budskab (juletræet
med sin pynt f.eks.) - men vi synger dem alle, når vi går om træet.
Jesusbarnet og julemanden – det
hele hører med.
Julen vil vi ideelt – for sådan bør
det være - beskrive med glæde og
lykke.

-	Lykke:

Forskere, der beskæftiger sig med
dagens ungdomskultur, siger os, at
det vi vil – det er at være lykkelige.
Hvad er lykke? lidt søgen på Nettet
giver forskellige udsagn:
Lykke er at få åbnet en ekstra kasse i Netto.
Lykke er at bussen kører til tiden.
Lykken er at kunne købe og gøre
lige hvad man vil uden at være
økonomisk belastet af det
Lykken er at kunne vedholde forventningens glæde.
Lykken er store julegaver
Digteren Johannes Møllehave fortæller om en jul, hvor han fik to
julegaver – en der opfyldte hans
højeste ønske: En dampmaskine
(det var alle drenges højeste ønske
i fortiden), og så fik han af en
excentrisk onkel en pakke på størrelse med en skotøjsæske – det var

en skotøjsæske, men med masser
af papir i, og da han havde fået alt
papiret ud lå der .. en blyant. Han
var så skuffet, at han – som han
siger – ikke fik vist glæden over
dampmaskinen. Som tiden gik, så
blev dampmaskinens sprutten og
hvæsen noget ensformig, og interessen blev tabt, mens blyanten
blev mere og mere interessant: med
den kunne han skrive ord, danne
sætninger, skrive hjerte, der rimede
på smerte – skabe det blanke papir
om til noget med indhold.
Netto og bustider – det er for
banalt.
Lykke er, når jeg selv kan bestemme og selv kan gøre hvad jeg vil,
uden at der er nogen, der står mig
i vejen! Som Sartre udtrykte det:
Helvede er de andre.
I en kendt børnebog: ”Palle alene
i verden” er Palle så træt af de
andre, så da han vågner en tidlig
morgen og er helt alene, så er livet
blevet værd at leve - nu kan han
gøre alt hvad han vil: han kan være
styrer af sporvognen, han kan hente slik i butikken, han bestemmer
selv hvornår han skal i seng osv.
osv. – men det hele mister hurtigt
sin tiltrækningskraft når man ikke
har nogen man kan snakke med
om det der sker, og i det hele taget
være sammen med , så mister det
hele meningen.
Nettet gav også nogle andre ord for
lykke:
Lykken er når andre siger ting som:
Du gør mig glad....Jeg har det
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Fortsat fra forsiden
godt i dit selskab
....jeg tror på dig.
Lykken er at kunne hjælpe, og de
beder mig om hjælp
Lykken er når der er forståelse på
tværs af forskelle.
Lykken er at nogen ønsker at hjælpe..
Lykken er når den svage får en
chance.....................igen.

kan se - ikke helvede - men et glimt
af himlen.
Til slut et par vers fra en julesalme
af Johannes Johansen og et digt af
Børge Andersen:
Nu tændes tusind julelys
På denne mørke jord
Mens millioner springer ud
I himlens stjerneflor

TV2s julekalender i 2009 er genudsendelsen af ”Jesus og Josefine”.
Måske kan I huske den fra sidst da
I var børn, måske har I søskende,
og derfor ”er nødt til at se med”
eller måske synes I bare det er hyggeligt at se julekalender – uden at
indrømme det, eller måske ser du
slet ikke sådan noget.

Nu springer glæden også ud,
Den glæde er så stor,
At den slår til for alle folk
På denne mørke jord.

Kort fortalt er historien at Josefine,
der har fødselsdag den 24. december, vil have julen afskaffet så hun
kan have sin fødselsdag for sig selv
og ikke skal dele med Jesus. Gennem magisk krybbespil kan hun
rejse mellem vores tid og år 12 til
drengen Jesus i Nazareth.
Og Jesus beslutter ikke at ville
være Guds søn (i en periode i julekalenderen).
I denne periode, hvor julens budskab forsvinder, så bliver menneskene til guder, men guderne må
arbejde hård for overboen - i en
verden blottet for menneskelighed,
varme forståelse.
Tydeligt illustreret, da en af Josefines venner kommer til familien og
bliver afvist ”du får ikke noget af
vores ædelse”.
Vær dog lidt venlige, siger Josefine!
Og lillebror spørger straks: hvad
betyder venlig?
Da Josefine skal rejse til Nazareth
igen for at få Jesus til at holde fast
i historien, som vi kender den, prøver overboen at tilbyde hende og
hendes familie al mulig rigdom og
lykke, hvis hun bliver i denne nye
verden – men Josefine afslår, for
virkelig lykke kan ikke skabes på
bekostning af andre.

Hver jul hænder det at der bliver
løftet en flig ind til en fred som ikke
er af denne verden.

Helvede er de andre, ja sådan
oplever vi det indimellem, og alt
for mange børn, unge og ældre har
haft alt for megen grund til at give
dette udsagn ret.
Julebudskabet – stærkt understreget i en julekalender for børn
– handler om, med udgangspunkt i
barnet i krybben - ikke at være sig
selv nok, men at der skabes rammer og muligheder for en tilværelse
fælles med andre, så vi sammen

Det er jul
Det er et under hver gang.

Det er glansen i nogle glade barneøjne
Det er en sitren i en stemme, når en
af familiens gamle husker.
Det er ord som har lydt i tusinde år,
som på ny får liv og mening.
Det er Gud på vej til menneskene.
Det er barnet i krybben i Betlehem.
DET ER JUL.
Per Beck

Spisning i
Karmel
I forbindelse med Familiegudstjenesterne d. 9.jan., og d. 6. feb., vil
vi gerne invitere til fælles spisning.
Efter at vi har fejret gudstjeneste
sammen, vil vi spise sammen og
dyrke fællesskabet.
Da vi får leveret maden udefra, betyder det, at man skal tilmelde sig
spisning senest mandag kl. 12:00
inden – dvs. mandag d. 3.jan skal
man tilmelde sig spisningen d.
9.jan., og senest mandag d. 31. jan.
skal man tilmelde sig til spisning
søndag d. 6. feb. Tilmelding til Jacob Broholm Møller på jbm@dbs.
dk, eller på tlf. nr. 22 86 24 28
Maden vil være traditionel dansk
mad, og prisen for voksne er kr. 35,og for børn kr. 19,-. En familie skal
dog højst betale kr. 105,Jacob Broholm Møller

Forhandlingsmødet i november
På dette møde skulle valget til menighedsrådet afgøres. Efter forslagsvalget i september var Inge
Aardestrup og Jørgen Behrentzs
opstillet til valget og blev begge
valgt. Ligeledes skulle der vælges
ny kuvertsekretær, idet Aase Tranholm havde ønsket at fratræde denne post. Her blev Jonna Jacobsen
valgt.
Fast punkt på novembermødet er
også budgettet for det kommende
år. Økonomiudvalgets forslag blev
vedtaget, desværre med et forventet underskud, og alle blev opfordret til at overveje, hvordan de hver
især kunne være med til at ændre
på det.
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Det blev vedtaget, hvilke BiD-projekter menigheden støtter i det
kommende år, nemlig Præsteskolen
i Rubura, Burundi og støtte til forældreløse børn i Burundi og Rwanda.
Der blev fremlagt resultater og konklusioner fra arbejdet med Naturlig
kirkevækst, samtaleaftenerne med
overskriften ”Karmelkirken i Grænselandet” og fra arbejdsgruppen
vedr. anvendelse og indretning af
Karmelkirken.
I øvrigt blev mødeplanen for 1.
halvår af 2011 fremlagt og gennemgået.
Louise Varberg

Ny kuvertsekretær

En usædvanlig bank

Forestil dig en bank, som hver morgen sætter 86 400 kroner ind på din
bankkonto, og som hver aften hæver de penge, du ikke har brugt.
Hvad ville du så gøre med de penge? Bruge så mange som muligt
selvfølgelig!
Nu forholder det sig faktisk således,
at du har en sådan bank! Den kaldes tid. Hver morgen får du 86 400
sekunder, som du må bruge, helt efter eget ønske.
Hver aften er ubrugt tid væk for altid. Der findes ingen mulighed for
kredit, der findes ingen mulighed
for at spare op til fremtiden.
Brug derfor din tid så klogt som
muligt. Nyd solnedgangen sammen med en ven, lær dig noget nyt,
hjælp en, der har det svært….Gør
hver dag mindeværdig!
-

For at forstå værdien af en måned, spørg moderen til et barn,
der er født for tidligt.
For at forstå værdien af en dag,
spørg den, der kun har en dag
tilbage af ferien.
For at forstå værdien af en time,
spørg to nyforelskede personer,
der venter på at mødes.
For at forstå værdien af et minut, spørg den, der lige er kommet for sent til toget.
For at forstå værdien af et sekund, spørg den, der lige undgik et trafikuheld.
For at forstå værdien af et millisekund, spørg 100-meterløberen, der fik sølvmedalje.

En række frikirker, heriblandt Baptistkirken i Danmark, og firkirkelige
organisationer er gået sammen i
kampagnen ”Giv til liv”, der kører i
december til februar. Måske har du
set en plakat herfor – eller et bogmærke! Men planen er ikke at samle penge ind i kirkerne, men at invitere personer, virksomheder og
andre uden for det frikirkelige miljø
til at engagere sig i vores internationale arbejde for at indsamle flest
mulige midler til at implementere projekter til gavn for den fattige
verden. Det sker på forskellige vis
- bl.a. gennem hjemmesiden www.
givtilliv.dk.
Indsamlingen går til fattigdommens
ofre – børnene! Børnene er ikke
blot ofrene, men de er også verdens
fremtid. Derfor går hjælpen fra "Giv
til liv" til et barn i den 3. verden.
Pengene fordeles mellem 4 projekter
- handicappede børn i Somalia får
specialundervisning.
- Gadebørn og slavebørn i Ghana
får en uddannelse.
- Børn i Zambia får 3 års ekstra
skolegang.
- Forældreløse børn i Rwanda
kommer i familiepleje og skole.
Det sidste projekt er det projekt,
som Baptistkirken i Danmark ”bidrager” med.
Så ser du "Giv til liv", eller hører
det omtale, så giv det dine bedste
anbefalinger!
Jacob Broholm Møller

Efter mange års trofast arbejde
som kuvertsekretær takker Aase
Tranholm nu af, og vi vil gerne sige
Aase tak for tjenesten, som altid er
blevet udført med varme, diskretion
og kærlighed til menigheden og alle
dens medlemmer.

Jonna Jacobsen indtræder fra
årsskiftet som kuvertsekretær efter
godkendelse på forhandlingsmødet
i november, og der skal lyde et velkommen til arbejdet i de kommende
år.
Udstedelse af kvittering for bidrag
Der er lidt nyt angående kvittering
for det årlige indbetalte bidrag til
kirken. Fremover udstedes denne
ikke længere automatisk, da det
ikke er påkrævet fra skattevæsnet.
Såfremt man alligevel gerne vil
have en kvittering, bedes man henvende sig til kuvertsekretæren, som
derefter vil sørge for dette.

Godt nytår – og pas godt på hvert
eneste øjeblik!
Fra bogen ”Der er altid en vej” af
Christina Reftel, Unitas Forlag
Jacob Broholm Møller
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Seniortræf
Seniortræf indbyder til to spændende eftermiddage, hvor programmets indehold er meget forskelligt.

Nilson Mandela
Tirsdag den 25. januar kl. 14.00.
Konsulent Tage Enevoldsen. Brønderslev.
Emne: Nelson Mandela – ”Vejen til
frihed”
Den 11. februar 1990 forlod en ærværdig herre et fængsel – hånd i

hånd med sin hustru, som han havde været adskilt fra i 27 år – og gik
direkte over i historien. Verden vil
aldrig glemme den dag og dette billede af Nelson Mandelas frigivelse.
I foredraget tegnes der et billede af
et utroligt inspirerende menneske.
Tage Enevoldsen har gennem ca.
40 år været beskæftiget som kvægavlskonsulent i Vestjylland og
Vendsyssel og har derudover været levende optaget af samfundets
spørgsmål.
Har gennem de sidste 13 år holdt
foredrag med mange forskellige
emner.
Tirsdag den 22. februar kl. 14.00.
Tidl. skolebiblioteksinspektør Mogens Pedersen. Aalborg.
Emne: ”Digteren Sigfred Pedersen i
ord og toner”
Der fortælles om digterens spændende liv og baggrunden for tilblivelsen af hans mange dejlige -kendte såvel som mindre kendte – viser
og sange.
Mogens Pedersen er uddannet lærer med matematik, historie og

Sigfred Pedersen
sang/musik, som speciale.
Ved siden af sit skolefaglige virke
har han siden sine unge dage dyrket sin store musikinteresse, som
nu samler sig mest om visekunst i
almindelighed og revygenren i særdeleshed.
Velkommen til disse anledninger.
Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr. 20,00.
Inge Jensen

Menighedsrådets
konstituering
fra 1. januar 2011.
Formand / Inge Aardestrup:
Menighedens kontaktperson,
personalekontakt,
dagsorden MR-møder.
Medlem af økonomiudvalg.
Kontakt til serveringsgruppen.
Dørvagtlister.
Sekretær / Jørgen Behrntz:
Referater fra MR møder og
visionsgruppemøder mv.
BiD kontakt / Per Beck:
1. gennemgang af materiale
”udefra”. Dagsorden til forhandlingsmøder.
Udvalgskontakt / Donald Dahl L:
Kontakt til udvalg, indkaldelse
til og ordstyrer på visionsgruppemødet. Medlem af valgudvalg.
Præst / Jacob Broholm Møller:Ansvarlig for medlemsliste til BiD.
Fast medlem af Gudstjenesteog undervisningsudvalget og
af omsorgsudvalget.

Seniortræf har afholdt julefrokost, her er et par billeder
4

Spejderspalten

Introduktion til Bibelselskabets bibellæseplan, der gælder fra 1.søndag i advent. Planen kan hentes i kirken

Vaner er i lav kurs i dag og vanekristendom ikke mindre! Det er en
skam. Vaner er nemlig en god ting

2010 går på hæld, og dermed er efterårets spejderaktiviteter også ved
at være endt. Vi har haft en masse
hyggelige møder i både flokken og
troppen gennem efteråret. Den 12.13. november indfandt alle spejdere
og førere sig i hytten Myrebo, hvor
efterårets kredsweekend blev afholdt. Vi havde inviteret spejderne
til at medbringe deres venner, og vi
havde derfor 4 ekstra børn med på
denne weekend. Alle havde en hyggelig weekend selvom vejret ikke
just indbød til udendørs aktiviteter.
Udover den traditionelle soveposehygge blev weekenden brugt på
leg, stjernekiggeri, natløb, lysestøbning, bålhygge, pizzabagning – og
sidst men ikke mindst produktion
af gaver til julegoodturn. Det var
en flok trætte, men glade spejdere
og førere, der lørdag eftermiddag
vendte snuden hjemad. Torsdag d.
25. november fik nogle af menighedens medlemmer glæde af kredsweekendens produktion, da vi uddelte julegoodturn. Vi nåede ikke så mange steder hen i år, men
håber, vi bragte glæde, hvor vi kom.
Torsdag d. 2. december holdt vi den
traditionelle julegudstjeneste som
afslutning på året, hvor spejdere,
forældre, førere og menighedsmedlemmer var samlet. Det var en hyggelig gudstjeneste med musik,
sang og et lille optrin af troppen.
Efterfølgende var der underholdning og lotteri i kælderen, og der
blev spist æbleskiver til den store
guldmedalje. Det var en dejlig afslutning på året, og nu er vi klar til
at holde en god lang juleferie
Torsdag d. 20. januar tager vi fat
på spejderarbejdet igen efter juleferien. Vinterens program kommer blandt andet til at indeholde en aften, hvor Jesper kommer
og fortæller om de spejderture til
Grønland og Rusland, som han
var på i sommer. Alle er velkomne
til dette torsdag d. 17. februar kl.
18.30.
På spejderkredsens vegne
Kira Rødkær

Morgenmad for eksempel synes
jeg er en god vane. Hen til køleskabet, mælk, juice og ost frem. Kaffen
over, brødet ud af brødbakken. Man
ved, hvor tingene er, gør det man
plejer at gøre og spiser det sædvanlige uden at tænke nærmere over
det. Men på den måde er dagen
godt begyndt.
Det ville være besværligt, hvis man
hver morgen skulle overveje, om
man nu også skulle spise morgenmad i dag og beslutte sig for, hvad
det skulle være, og hvordan det
skulle tilberedes for slet ikke at tale om, hvem man skulle spise det
sammen med. Ja, måske ville man
ende med at springe det over af bare forvirring, hvis det ikke var en
vane.
Men morgenmad er heldigvis en
god vane. Det hører sig til, og netop
når man ikke behøver at tænke nærmere over det eller bevidst beslutte
sig til det hver dag, så får man det
gjort.

Sådan er det også med bibellæsning. Hvis man skal overveje det og
beslutte sig for det hver dag, kommer der nemt så meget andet på
tværs, så man ikke lige får det gjort.
Hvis det derimod er en daglig vane, et ritual, så bliver det en lige så
selvfølgelig del af ens liv som morgenmad. Det kan en bibellæseplan
hjælpe én med – at gøre bibellæsning til en god vane, en helt naturlig del af hverdagen, - ord man kan
lade sig bære af og hente trøst og
styrke af dagen igennem.
NB! Og så er det jo sådan, at selv
om vaner er noget, man gør uden at
tænke nærmere over det, er der jo
ikke nogen, der forbyder én at tænke over dem, man læser, når man
læser sin daglige bibeltekst.
Ja, det vil sikkert være umuligt andet.
God fornøjelse.

Indsamlinger i Karmelkirken 2011
hedsmødet i november talte vi meget om nødvendigheden af, at alle
ydede støtte til Karmelkirken, men
vi besluttede også, at vi i 2011 ville forsætte med at støtte de 2 Baptistkirken i Danmark (BiD)-projekter, som vi har støttet i 2010. Det
drejer sig om følgende:
- Forældreløse børn i Burundi &
Rwanda.
- Præsteskolen i Rubura, Burundi.

Det er nu tiden, hvor de fleste af os
begynder at planlægge året; ”Hvor
skal vi tage hen på sommerferie?”
osv. – og derfor er det også tid til,
at vi skal planlægge, hvordan vi
skal støtte Karmelkirken. På menig5

I Karmel er vi mange, der nyder
godt af fællesskabet, men vi må
konstatere, at mange ikke betaler (meget) herfor. Knap halvdelen
af menighedens medlemmer bærer over 90 % af indtægterne, så vi
må alle spørge os selv; ”har jeg mulighed for atøge mit bidrag?”. Det
nemmeste er at vedtage dette med
sig selv nu, og så lave en aftale
med banken om en fast, månedlig
overførsel.
Jacob Broholm Møller
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MARTS

Sø

19.30 Underv. aften i Vodskov
m. Ole Raakjær

19.30 Menighedsrådsmøde

10.30 Familiegudstjeneste,
Jacob Broholm

2

Sø

10.30 Nytårsgudstjeneste,
Jacob Broholm

Ti

1

Lø

1

FEBRUAR

JANUAR

April- juni foreløbelig gudstjenesteliste
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28
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29

Ti

Ma

Sø

Lø

On

10.30 Fødselsdags- og
Familiegudstjeneste

Jacob Broholm
Præstekonvent
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21 To
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22
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20
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On

Ti

Ma

Sø

Lø

17

16
Fr

15

14
On

Ti

13

12

11
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20 To

17.00 Cafégudstjeneste,
B&U udvalget

Seniortræf
Forårsudflugt

19.00 Forhandlingsmøde

10.30 Nadvergudstjeneste

Ma

Sø

Lø

Fr

9

19 To

7

6

5

4

3

2

1

8

Ti

Ma

Sø

Lø

Fr

To

On

On

10.30 Familiegudstjeneste

18

19.00 Forårssangaften
Koret

JUNI

23

26

10.30 Gudstjeneste
Vibeke Dalsgaard

INFO Udkommer

25

10.30 Nadvergudstjeneste

24

11.00 Økumenisk gudstjeneste i Kildeparken

10.30 Pinsergudstjeneste

INFO Deadline

10.30 Gudstjeneste

2011

Undervisning i foråret 2011

BIBELEN
Kan tro
- flytte
denbjerge
store
fortælling
eller bjerge
flytte tro?

dagligdagen på hospice. Man skal i
hvert fald ikke regne med dem. Det
bjerge eller bjerge flytte tro?- Guds- er ikke hverdagskost. Det er deribilleder i krisen. Trøst eller trusmod det modsatte. Bjerge, alvorlig
sel?” fortæller om gudsbilleder i krisygdom og tab flytter troen! Når vi
sen.
rammes af alvorlig sygdom, lidelser og tab af forskellig slags, sætMan siger, at tro kan flytte bjerge,
ter det spørgsmålstegn ved vores
og det er sikkert også rigtigt. Jeg
opfattelse af, hvem Gud er, og hvad
vil på ingen måde udelukke, at der
han betyder for os. Ofte splintres
kan ske mirakler – også på kanvores gudsbillede, og det kan være
ten af livet, men mirakler i betyden meget smertefuld proces, som
ningen uforklarlige helbredelser på
kræver stort mod og stor styrke til
den 8.ikke
februar
kl. 19.30
gravens randTirsdag
hører bestemt
til 2011
at udholde
forvirring, tomhed og
i Vodskov Baptistkirke
ensomhed. Men måske må gamle
Langbrokrovej 7, Vodskov
gudsbilleder knuses, gud med lille
”g” må gå under, for at den virkelige Gud, Ham med stort ”G” kan
blive levende virkelighed i vores liv.

K
flytt

Igen i foråret 2011 vil vi være sam-

Den 2. og følgende gang i vores
fælles undervisning er mandag den
21. marts kl. 19.30, hvor korshærspræst Lena Bentsen kommer i Karmelkirken

”Han
for, ati NørreI kunne
men har
med sørget
baptistkirkerne
sundbyjer
og over
Vodskov
om en række
glæde
livet!”
undervisningsaftener. Vi starter i

Apostlenes Gerninger 14:17

Vodskov Baptistkirke tirsdag den 8.
februar
kl.Apostlenes
19.30, hvor
hospiceog fra
Citatet fra
Gerninger
er taget
sognepræst
Ole Raakjær
kommer
beretningen
om Paulus
og Barnabas
i Lystra,og
hvor vi
under
overskriften
” Kan
tro er
flytte
netop
har fået
understreget,
at Jesus
alles Herre
– og samtidig med at Gud kom som menneske i Jesus, så understreges det også, at det menneskelige
er fællespunktet i alle vores relationer. Både til Gud
og til hinanden.

Gudstjeneste- og
undervisningsudvalget

Mandag den 21. marts 2011 kl. 19.30
i Karmelkirken
Petersborgvej 35B, Aalborg

Nordjysk Kirkedag

Danske Pen og forfatter til en række
bøger om Mellemøsten og Islam.
Vi mødes i det menneskelige med alle menneDagen afsluttes med et musikalsk
skerlørdag
på denne
jord,
vi oplever
at deni Vesterkær
fælden
5. og
marts
2011netop
kl. 10-16
Kirke, Aalborg.
indslag.
les menneskelighed er nøglen til at møde hinanden
Tilmelding til lars-m-jensen@mail.
og andre i en dialog.
dk. Deltagergebyr på 150 kr. for hele arrangementet inkl. kaffe og en
Derfor vil baptistkirkerne i Vodskov, Nørrefrokostsandwich.
sundby og Vejgård (Karmelkirken) gerne indbyde til
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirke3 anledninger, der vil hjælpe os til at være til stede i
Peter
Lodberg,
lektor
på
Århus
Unilig inspirations- og detbatdag, hvor
livet her og nu, på forskellige måder.
versitet giver et bud på, hvordan
alle er velkomne. Bag arrangemenjødisk,
og muslimsk
tet står et udvalg med repræsentanDet er 3kristen
anledninger,
der på hverteologi
sin måde vil
kanfokus
stå på
i vejen
enrelationer,
fredsproces,
ter for Ålborg Stifts Mellemkirkelige
sætte
vores for
liv og
og vil hjælpe
men
kan der
fremme
samme
proUdvalg,
Baptistkirken, Metodistkiros til
at fåogså
sagt det,
er vigtigt,
til hinanden.
Søndag den 5. april 2011
kl. 19.00
ces. Peter Lodberg er forfatter til
ken
og
den
Romersk-katolske kirke
i Nørresundby Baptistkirke
bogenvelkommen
”Tro og magt
i detanledninger.
Hellige
Hjertelig
til disse
Vestergade 73, Nørresundby samt folkekirkelige menighedsråd og
Land” og mangeårig observatør af
studenterpræstearbejdet.
palæstinensisk kirkeliv.

elle
fly

Teologiske og psykologiske faktorer i den
mellemøstlige fredsproces.

Ubuki
Desuden vil Anders Jerichow, der
er kronikredaktør i Politiken, give et
bud på psykologien i fredsprocessen og se på drivkraften i den israelske bosætterbevægelse og i det
palæstinensiske Hamas. Han stiller
i forbindelse hermed spørgsmålet,
hvorfor tilhængerne af et kompromis har travlt, og hvorfor modstanderne har god tid. Præsident for
7

Lotteriet blev udsolgt og vinderen
med de kr. 700,00 blev klokken
14.10-15. Der er altså betalt præmier til lodder med tiden mellem 14.00
og 14.25. Tak for opbakningen,
overskuddet kr. 2.040,00 vil snarest
blive overført til Landsgildet.
Hilsen og godt nytår
Alice Vestergaard, Bethel og
Laurits Larsen, Karmel

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

TILLYKKE
Fødselsdage

Januar
Søn. 2. 10.30 Nytårsgudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Søn. 9. 10.30 Familiegudstjeneste
m/efterfølgende spisning
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Forældreløse børn
i Burundi & Rwanda
Søn. 16. 10.30 Nadvergudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Tors. 20. 19.30 i Vårst Baptistkirke.
Aktuel aften
Kaj Munks rolle i 1920’ernes
åndskamp”
v/ prof. Peter Øhrstrøm.
Søn. 23. 17.00 Cafégudstjeneste
”Giv det videre!”
B & U- udvalget
Tirs. 25. 14.00 Seniortræf
(Se omtale)
Søn. 30. 10.30 Gudstjeneste
Jacob Broholm Møller

Februar
Søn. 6. 10.30 Familiegudstjeneste
m/ efterfølgende spisning
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Forældreløse børn
i Burundi & Rwanda
Tirs. 8. 19.30 i Vodskov baptistkirke.
Fælles undervisning
”Kan tro flytte bjerge?”
v/ hospicepræst Ole Raakjær
Søn. 13.10.30 Nadvergudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Tors. 17. 18.30-20.00 Spejder-rejse-aften for spejderforældre
og menigheden. v/ Spejderne og
Jesper Wøhlk Bøttcher
Søn. 20. 10.30 Gudstjeneste
Jacob Broholm Møller
Tirs. 22. 14.00 Seniortræf
(Se omtale)
Søn. 27. 10.30 Gudstjeneste
Claus Abildgaard

Marts
Lør. 5. 10.00 Nordjysk Kirkedag
Søn. 6. 10.30 Fastelavns- og
Familiegudstjeneste

Præstens kalender
Vinterferie i uge 8

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

I DENNE FORSENDELSE
I denne forsendelse findes INFO
nr. 1 med program for januar og februar, samt kuverter til dit menighedsbidrag. Af den grund er det vores kuvertsekretær, der har pakket
forsendelserne.
Ønsker du flere kuverter bedes du
henvende dig til Jonna Jacobsen
tlf. 98 15 59 80.
Næste INFO kommer den 26. februar. Stof til dette bedes sendt til
louisevarberg@mail.dk senest den
12. februar. Bidrag til årsberetningen senest den 7. januar 2011.
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85 år
08.01. Walther Pedersen
75 år
28.02. Niels Christensen
60 år
31.01. Willy Thomsen

Sølvbryllup
01.02. Rita Larsen og
Villy Falk Larsen

Tak
Modtag min hjertelige Tak for al
opmærksomhed i anledning af min
90 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Povl Nielsen

Spejdermøde
torsdag 17. februar
Grønland- og Ruslandsjamboree
oplæg
Kom i Karmel til en hyggelig aften
med Jesper Wøhlk Bøttcher, spejderfører fra Aalborg 2., der vil
fortælle om sine oplevelser i sommeren 2010 ved hans deltagelse i
jamboree i både Grønland og i Rusland.
Aftenen starter kl. 18.30 i Karmelkirken. Kom ind i kirken og få et
indblik i et par anderledes spejderlejre!

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

