Lad alt
deT gamle
gå i grav
Lad alt det gamle gå i grav,
Hvad året tog, hvad året gav.
Se, hvad du har tilbage:
Hans nye dag, beredt til dig,
Hans tilsagn på den skjulte vej,
igennem nytårsdage.

Hver dag er god, når han den gav,
Og bag os ligger død og grav
Og alle onde kræfter.
Igennem tvivl, igennem trods
Nu lyder klart han ord til os:
Hver dag er min herefter.

Så slip mit hjerte, al forstand
Om det du vil og det du kan,
Og lad hans lykke råde.
Da vil du se, hvad ingen ved,
En kærlighed så dyb og bred,
Som fylder tidens gåde.

Så kom kun an, du nye år,
Hvor jeg har tabt mit slag i går,
Han vinder sejr i morgen.
For alt det knuste, som var mit,
Han åbner nyår kvit og frit
Og giver fred for sorgen.
Jens Rosendal, 1978
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Ordinært
forhandlingsmøde
i Karmelkirken
den 1. november 2020
På menighedens forhandlingsmøde
den 1. november 2020 blev Per Beck
og Lisbeth Jørgensen genvalgt til
Menighedsrådet. Endvidere blev
Lisbeth Jørgensen, Louise Varberg
og Laurits Ø. Larsen genvalgt til
Menighedens repræsentanter til
Landskonference i 2021.
Spejderne får ny kasserer, idet Per
Beck afløses af Steffen Vestergaard
fra årsskiftet. Cafeen holder lukket
indtil det nye år ligesom Seniortræf
også har aflyst alle arrangementer i
resten af 2020.
Vi er nu 78 medlemmer, efter at
Robert Beck og Erik Christensen er
afgået ved døden.

Donald Dahl Larsen gennemgik
regnskabet for perioden februar
til september 2020 og regnskabet
blev godkendt. Desuden blev
forventet regnskab for hele 2020
og budgetforslag 2021 gennemgået
og godkendt. Desværre har
Koinonia meddelt, at de ikke
ønsker at anvende Karmelkirken til
gudstjenester mv. fra januar 2021
og flytter til Bethelkirken.
På et ekstraordinært
forhandlingsmøde bliver det
besluttet hvilke tre BiD-projekter,
menigheden vil støtte i 2021.
Mødeplanen for foråret 2021 blev
gennemgået.
Donald Dahl Larsen

Menighedens
Årsmøde
søndag den
7. marts 2021
Årsmødet handler om store
spørgsmål, vi alle stiller
Til menighedens årsmøde den
7. marts får vi besøg af Bent
Hylleberg. Han vil først prædike
ved nadvergudstjenesten over
søndagens evangelium og derpå
holde et aktuelt foredrag. Det hele
vil handle om forholdet mellem
evangelium, kirke og kultur i vores
aktuelle sammenhæng.
Søndagens evangelium læser vi hos
Lukas i kap. 11 vers 14-28. Her taler
Jesus om de mægtige kræfter, der
på spil og kæmper om magten over
os. Jesus peger som altid på udveje,
så ondskaben i og omkring os kan
holdes i ave – og nye muligheder
foreligger.

Trods restriktioner er der alligevel julestemning i Karmelkirken
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I dagens indlæg får vi sat
perspektiv på en række aktuelle
spørgsmål, som vi alle bakser
med: Hvorfor er ’religion’ blevet
et skældsord i dagens Danmark?
Hvorfor er de fleste politikere blevet
religionsforskrækkede? Lever vi i
’et kristent land’? Hvad er kirkernes
opgave i en verdslig kultur?
I dette forår færdiggør Bent
Hylleberg sin nye bog om ’Dansk
baptisme og tysk nazisme i
perioden 1930-1950’.
Herfra vil han inddrage historiske
erfaringer både i prædikenen og i
foredraget.

Seniortræf indbyder
til følgende samlinger:
Nytårssamling
tirsdag den 26. januar. Kl. 13,00.
Kl. 13,00.
Der serveres smørrebrød og drikkevarer. Ønsker du at deltage i hele
arrangementer er prisen Kr. 75,00.
Hvis du kun ønsker at deltage fra
kl. 14.00 er prisen for kaffe/kage kr.
25,00.
Tilmelding til frokosten til:
Inge Jensen tlf. 403 785 68,
senest d.17. januar.
Kl. 14,00. Indledning.
Nytårstanker v/ Ruth Christensen.
Kl. 14,15. Kaffe/te og kage
Kl. 14,45. Besøg af Birthe Roesdahl,
Østhimmerland, som er leder af
”Hjertebo”. Gl. Hvam, Aalestrup.
Hjertebo er en selvejende institution og fungerer i henhold til lov om
friplejeboliger.
Hjertebo er således et længerevarende døgntilbud for voksne med
nedsat funktionsevne.
Birthe Roesdahl fortæller om sit
arbejde, som leder af denne institution.
Ca. kl. 15,45. Afslutning.

Vi vil selvfølgelig gøre alt for at
overholde gældende retningslinjer
omkring Coroavirussen.
Sidste del af eftermiddagen må
måske flyttes op i kirkesalen, som
så giver os mulighed for at synge
sammen
Velkommen til, at vi i fællesskab
kan fejre starten på det nye år.
Tirsdag d. 23,februar. Kl. 14,00
får vi besøg af Henrik Thorngaard,
som er direktør i Folkekirkens Hus.
Henrik Thorngaard er jo kendt af
mange af os. Han er født og op-

vokset i Biersted og blev uddannet
på Aalborg Seminarium med musik og kristendom som hovedfag.
Disse fag har været gennemgående
for det, han har beskæftiget sig
med, selv om han har været vidt
omkring: Aabybro ungdomsskole,
Nordjylland Radio, DR-Midt vest og
Prinsens Musikkorps.
I 2014 skiftede han job og kom til
Aalborg og fik chefjobbet i Folkekirkens Hus, Nordjyllands kraftcenter
for kirke og kultur.
Velkommen til at høre Henrik
Thorngaard fortælle om et spændende liv i musikkens og kulturens
tjeneste.
Der serveres kaffe/te og kage.
Pris kr. 25,00
Inge Jensen

De skærpede forholdsreglerne
fortsætter ind i det nye år
Ved indgangen bruges håndsprit, og der skal
bæres mundbind eller visir indtil man sidder på
sin stol, og igen når man rejser sig efter gudstjenesten og skal hilse og snakke.
På galleriet må der ikke synges, desværre.
I kirkesalen er stolene sat i rækker med 2 meters
mellemrum, her må der synges, så der skal være
2 meter mellem ”næserne”, det svarer cirka til
to stoles afstand.
Familiegrupper må sidde normalt sammen, men
der skal være 2 meter til næste person.
Ved indgangen til kirken udleveres fortsat 2
sedler med teksten ”må ikke benyttes”, sedlerne
lægger man på stolene på hver side af den, man
sidder på, så de to stoles afstand til den næste
person overholdes. Den smalle gang tæller for en
stol, midtergangen for 2 stole.
Vi har for nuværende har aflyst kirkekaffe, men
at denne gode tradition tages op igen snarest
dette er muligt.
3

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,afholdes møderne i Karmelkirken.
Alle tidspunkter er med forbehold (for evt. Corona ændringer).

November
Januar
Sø. 03. Kl. 10.30. Nytårsgudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til BiD-projekt
Uddannelse for alle
Sø. 10. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Henrik Holmgaard.
Kollekt til BiD-projekt
Internt fordrevne
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 24. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Doris Trudslev.
Kollekt til BiD-projekt
Internt fordrevne
Ti. 26. Kl. 13.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 31. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Per Beck.
Kollekt til BiD-projekt
Menigheder, der vokser

Februar
Sø. 07. Kl. 10.00. Fællesgudstjeneste
i Vårst. Raymond Jensen
Sø. 14. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Hanne Kiel.
Kollekt til Karmelkirken
Sø. 21. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Bente Højris.
Kollekt til Baptisternes
Verdensalliance
Ti. 23. Kl. 14.00. Seniortræf.
Se omtale
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Knud Erik Larsen.
Kollekt til Internt fordrevne

Marts

Karmelkirkens
Adresser

TILLYKKE

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

65 år
07.01. Lisbeth Jørgensen

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

Kørselsordning
Har man behov for kørsel i
forbindelse med gudstjenester i
vore nabomenigheder eller andre
kirkelige handlinger, kan man
kontakte Lisbeth Jørgensen på tlf.
60816100 eller mail:emailtillisbeth@
gmail.com senest 3 dage før.
Menighedsrådet

Sø. 07. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste.
Bent Hylleberg.
Herefter menighedens årsmøde. hver uge
Kollekt til BiD-projekt
Torsdag
Menigheder, der vokser
Spejdere kl. 18.00 og 19.30

På grund af Corona situationen, kan der
forekomme ændringer eller aflysninger.
Hold dig ajour på www.karmelkirken.dk,
hvor de seneste ændringer vil bliver oplyst.
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Fødselsdag

85 år
01.03. Lissy Jensen
70 år
31.01. Willy Thomsen

I DETTE INFO
findes program for januar og
februar.
Næste INFO udkommer den
28. februar, og stof hertil bedes
sendt til louisevarberg@live.dk
senest den 13. februar.
Deadline for årsberetningen er
lørdag den 23. januar.

Fremtidige
anledninger
Menighedens forhandlingsmøder
i 2020
Årsmøde:
Søndag den 7. marts kl. 12.30
Ordinært forhandlingsmøde:
Søndag den 31. oktober kl. 12.30
Ekstraordinært forhandlingsmøde
Søndag den 31. januar kl. 11.45
Dagsorden
1. Projekter 2021
Det skal besluttes, hvilke
projekter vi vil støtte som
menighed i 2021
2. Nyt fra menighedsrådet
3. Evt.

