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I et kulørt møblement af plastic sidder 
en familie, om end det ikke er nogen 
helt almindelig familie. Den er også af 
plastic. Men det mest bemærkelses-
værdige er, at den består af grise. Hr. 
og Fru Gris sidder i deres pæne sofaer 
og ser fjernsyn, hvor speakeren også er 
en gris i jakkesæt. Lidt væk sidder lille 
gris og leger med sit legetøj. Et sted i 
dagligstuen hænger et krucifiks og på 
det den korsfæstede Kristus i skikkelse 
af en gris.
Det er tankevækkende, at en kunstin-
stallation, der gør nar af både Kristus 
og vi kristne, kan stå ganske upåagtet 
på en af landets fremmeste kunstmuse-
er, mens tegninger af profeten Muham-
med kan sætte verden i brand.
For muslimer er det vigtigste, at Allah 
er stor. Gud er stor, uantastelig, uangri-
belig og Hellig. Og Gud er én. Det er for 
dem det vigtigste at sige om Gud: Han 
er stor, Han er hellig, og Han er én.

Gå ind i historien!

Også for os er Gud stor. Gud er stor 
som livets giver og opretholder. Men 
det er ikke det vigtigste, der er at sige 
om Ham. Det vigtigste er, at Han af 
kærlighed bliver et lille og afmægtigt 
menneske i Jesus Kristus, der kommer 
os i møde. Han herliggøres på korset, 
ved at dø og opstå for os, således at 
herliggørelse får en helt anden dimen-
sion. 
I Gammel Testamente læser vi ofte, 
hvordan  Moses og profeterne fik 
besked på at gå bud med Guds bud-
skab, og ofte undslog sig det. Moses så 
den brændende tornebusk i ørkenen, 
og Gud bad ham om at gå til israelit-
terne i Egypten. Men Moses forsøgte 
at afslå flere gange: ” Undskyld mig, 
Herre, men jeg har ikke ordet i min 
magt og har aldrig haft det; jeg har det 
heller ikke nu…” 
(2.Mos. 4:10). 
Til sidst er det, som om Gud får nok af 

Iben Krogsdal er på besøg



det og åbenbarer sit budskab i Jesus 
Kristus. 
”Også I skal vidne!” siger Jesus til 
sine disciple, og lover dem i samme 
åndedrag Helligånden. Det gælder 
også for os; vi skal vidne, hvor vi hver 
især er sat som mennesker, og vi skal 
vidne i det fællesskab, i menigheden, 
hvor vi er sat sammen. Det var discip-
lenes opgave at vidne i og efter år 33, 
og i dag, i år 2016, er det din og min 
opgave at vidne om Ham, vi kalder for 
Herre og Mester.
Der findes en gammel kristen legende, 
der fortæller, hvad der skete, da Jesus 
efter sit liv, død og opstandelse på jor-
den vendte tilbage til Himlen. Englene, 
der havde længtes efter at se ham, 
løber ham i møde og bøjer sig for ham i 
ærefrygt og jubel. Gud Fader tager sin 
søn i armene og kysser sårmærkerne i 
hans hænder og fødder.
Et par dage senere vandrer Jesus ad 
de himmelske gader med englen Ga-
briel, da Gabriel siger:
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Du led døden på korset for dem der-
nede – for dem alle sammen?
Ja.
Du må have lidt meget? 
Ja, jeg har lidt meget.
Ved de det alle sammen dernede?
Nej, endnu er der kun få, der ved det. 
Nogle få i Jerusalem og Judæa. Alle 
andre ved det ikke endnu.
Men skal de ikke alle sammen have at 
vide, at du er død også for dem? Hvad 
har du gjort, for at de skal få det af 
vide?
Hvad jeg har gjort? Jeg har bedt Peter, 
Jakob, Johannes og Andreas og mine 
andre disciple om at fortælle det til så 
mange som muligt. For at disse skal 
fortælle det videre igen, og sådan vil 
det blive ved at gå, til der ikke er ét 
menneske på jorden, der ikke har hørt 
budskabet, at jeg døde for alverdens 
synder.

Gabriel står stille og eftertænksom. 
Han kender menneskene på jorden. 

Juleaften



Han ved, hvor sendrægtige de er, når 
det gælder at udføre Guds vilje.
Ja, siger han langsomt, nølende, men 
hvis nu Peter ikke gør det og sæt nu, 
at Johannes også holder op med at 
tale om det. De får jo så meget at være 
optaget af, tror du ikke, at de let kan gå 
hen og glemme budskabet og glemme 
at bringe det videre ud – og hvad så?

Gabriel får tårer i øjnene. Han tænker 
på, hvordan det vil gå de mange, der 
aldrig hører budskabet om Jesu kærlig-
hed til mennesker, et liv uden Gud, et 
liv uden håb.

Og hvad så? Spørger Gabriel igen.
Da lyder Mesterens stemme fast og 
sikker: Gabriel, jeg stoler på dem!
Men, Mester, hvad nu, hvis de alle 
svigter. Hvad plan har du så?
Gabriel, jeg har ingen anden plan.
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Det er en legende. Den står ikke i Bi-
belen. Alligevel er den tankevækkende 
og god. Og lad os så komme i gang 
med at fortælle om Ham, der er menig-
hedens Herre og Mester.

Kom, sandheds Ånd! Og vidne giv
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet véd
end ham vor sjæl til salighed!

 Kingo 1699/ 
Grundtvig 1826

 Salme nr. 298 

Jacob Broholm Møller 

Klargøring til nadvergudstjeneste



Et religiøst supermarked?

Den religiøse debat i bl.a. Kristeligt 
dagblad omkring årsskiftet har haft 
reinkarnation som fokus på baggrund 
af folkekirkepræsten i Vig, der ifølge 
avisen åbner for at inddrage reinkar-
nation i en kristen forståelse. Debat-
ten bølger frem og tilbage om folke-
kirken skal tilpasse sig strømninger 
i folket, og måske dermed ønsket fra 
”den almindelige borger” om at kun-
ne vælge frit på hylderne i det religi-
øse supermarked. En anden præste-
sag i folkekirken tidligere på året sat-
te opstandelsesforståelsen under pres. 
Skal opstandelsen forstås bogstaveligt 
(legemligt) eller i en symbolsk ånde-
lig betydning (på trods af at de samme 
præster hver søndag i trosbekendel-
sen udtaler: ”vi tror på kødets opstan-
delse, ..”) ?
I vores kirkesamfunds rammer havde 
vi i årets løb, dels på landskonferen-
cen, dels ved en temadag i efteråret 
fokus på bibelsyn og bibelbrug. I 
hvilket omfang skal bibelen forstås 
bogstaveligt (Guds indblæste ord), og i 
hvilket omfang skal bibelen ses som et 
produkt af sin tid, der må tolkes ind i 
enhver aktuel tidsalder.
I foråret 2016 indbydes vi igen til tema-
dag, og denne gang med temaet om 
forståelse af at være menighed/kirke.
Samtidig med at vi erkender, at samta-
len mellem os under åndens vejledning 
omkring de store teologiske spørgs-
mål og dermed vores trosgrundlag er 
central, må vi aldrig forfalde til opfat-
telsen, at alt er lige godt, og kirkens 
opgave er at følge den til enhver tid 
værende folkestemning. Ordet skal 
tolkes ind i vores tid med en stadig 
respekt for evangeliets grundlæggende 
tale til os om, at Gud blev menneske 
gennem Jesus Kristus (inkanationen) 
for at vise, at Gud ikke har glemt sin 
skabning, men med kærligheden i 
centrum ved sin nåde har frelst os – 
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en forståelse vi må give videre til det 
medmenneske, som vi sættes sammen 
med. Vi har ikke brug for flere på hin-
anden følgende jordiske liv – Han har 
frelst os, og med Paulus: Guds nåde er 
os nok.

Gudstjenester og aktiviteter.

I Karmelkirken mødes vi gennem året 
af et rigt og varieret menighedsliv. 
Vi taler ofte om gudstjenesten som 
livsnerven i menigheden, og gudstje-
nestelivet er rigt og varieret. Fami-
liegudstjenester, temagudstjenester, 
musikgudstjenester og ”almindelige” 
gudstjenester fylder kalenderen gen-
nem året, og altid med et indhold der 
udfordrer og beriger den enkelte del-
tager.
Organistsituationen er en særlig udfor-
dring for os. Vi er taknemlige for, at 
Karin Brogaard mange gange sætter 
sig til flyglet, og at Inge Jørgensen og 
Hans Hjort fra Østhimmerlands menig-
hed ligeledes hjælper os.
Vi har været samlet til Gospelkoncert 
med Aalborg Gospel United, vi har 
sat fokus på kirkens udfordringer i 
fremtidens Danmark med cand. theol. 
Anna Margrete Saxild, Iben Krogsdal 
har beriget os med moderne salmer til 
det moderne menneske, vi har været til 
koncert med Rune Funch, og har i Øst-
himmerlands menighed haft mulighed 
for at være sammen om salmer i sorg 
og glæde for blot at nævne nogle sær-
lige anledninger. 
Uge efter uge har spejderne mødtes 
og Caféen været åben, måned efter 
måned har seniortræf indbudt til hyg-
gelige og indholdsrige tirsdage i Kar-
mel. Vores kirke og området omkring 
denne bliver passet og rengjort, Vores 
kirkeblad og årsberetning udkommer, 
der er servering ved de forskellige 
anledninger, regnskabet føres , og 
mange mange andre opgaver løses 
såvel synligt som mindre synligt .

Beretning 2015
– Menighedsrådet
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– Tak til alle, der er med til at vi ople-
ver en velfungerende dagligdag i 
menigheden.

Kommunikation.

Vi har i dette kalenderår modtaget 
INFO 6 gange og et flot årsskrift til 
en meget rimelig pris. Vi kan glæde 
os over nogle flotte ”tryksager”, som 
vi har lyst til at gå i gang med, når 
mailboksen fortæller, at der er nyt, og 
som fuldt ud lever op til hvad en frivil-
lig organisation som en frikirke kan 
forvente.

Fysiske rammer.

 Bygningudvalget arbejder løbende 
med at vedligeholde og forbedre vores 
fysiske rammer. Vi har ikke haft de 
store bygningsmæssige opgaver i år, 
men vi har tre gange haft ubudne 
gæster i form af indbrud. Dette har 

givet en række trælse oprydningsop-
gaver til flere, men økonomisk kan vi 
glæde os over, at en stor del af udgif-
terne er dækket af forsikringen. Vi 
håber meget, at etableringen af alarm-
systemet i kirken vil betyde, at vi slip-
per for indbrud mv.

Økonomi.

Som menighed bruger vi flere midler, 
end vi samler ind det enkelte år. Det 
er vores opfattelse, at vores opgave er 
at være kirke i Vejgård og i forhold til 
deltagerne i vores fællesskab så længe, 
vi har mulighed for dette – og i glæde 
være en del af Guds kirke på jord.
Vi kan glæde os over at budgettet 
synes at holde, selvom det tidligere på 
året så ud til, at vi ville løbe i et bety-
deligt større underskud. Lad os være 
fælles i glæden og fælles om at løfte 
udgifterne til menighedens virke.

1. søndag i advent – logebesøg



en fælles menighedsweekend for de to 
menigheder.
Vi er værter for den internationale 
menighed Koinonia, der samles hver 
søndag eftermiddag i Karmel. Vi glæ-
der os over, at kirken kan bruges til 
forskellige aktiviteter, og håber på et 
tættere samarbejde med den interna-
tionale menighed.
På det økumeniske plan er menighe-
den med i Nordjysk Kirkedag og i den 
økumeniske pinsegudstjeneste på Gl. 
Torv i Aalborg. 
I november havde vi besøg af Logen, 
”De fire Søjler” til nadvergudstjene-
sten. Kirken var fyldt, og vi oplevede et 
nært samvær og interesse for menig-
hedens virke. Vi har senere modtaget 
et bidrag kr. 5.000 til menighedens 
virksomhed.

2016 – udfordringer 
og muligheder.

Som menighed er vi udfordret af en 
relativt høj gennemsnitsalder, hvilket 
naturligt forhindrer nogle menigheds-
medlemmer i at være så aktive, som 
man ønsker, men som nævnt ovenfor 
har vi en opgave at løse i Guds kirke – 
lad os gøre det som vi magter og med 
glæde.
Det at være flere – eller mange – sam-
men løfter os, så vi vil også i det kom-
mende år arbejde for at udbygge sam-
arbejdet med andre baptistmenigheder 
og andre menigheder.
Fælleskirkeligt indbydes vi i maj 2016 
til Kirkedage i København under over-
skriften: ”Himmelske dage”
Som menighed lægger vi året 2016 i 
Guds hånd og beder om, at vi må styr-
ke hinanden i tjenesten, 
at pege på Jesus Kristus 
som verdens frelser.

Menighedsrådet
Per Beck.
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Samarbejdsforhold.

I Baptistkirken i Danmark (BiD) er vi 
fælles om en række opgaver, hvor vi 
som menighed er med til at løfte vores 
del. Menigheden indbetaler til de fæl-
les udgifter i baptistkirken som ved-
taget 7,5 % af bidragene indsamlet i 
menigheden, og vi bidrager til projek-
terne: Udsatte børn i Burundi og Rwan-
da (godt 10.000), præsteskolen i Rubu-
ra (godt 10.000) og særligt i år til alfa-
betisering (kvinder, der lærer at læse og 
regne) i Burundi (knapt 5.000). I 2016 
betyder nye indtægtskilder, at udsatte 
børn er taget af projektlisten, så vi vil 
garantere 10.000 til hver af de to øvri-
ge projekter nævnt ovenfor. Vi har som 
tidligere år haft deltagere med på som-
merstævne, Landskonferencerne og 
temadage tilrettelagt af BiD.
På lokalt plan har vi haft to anlednin-
ger fælles med Vodskov-Nørresundby 
– forårs- og efterårs sanggudstjenester 
– og vi har været sammen med Øst-
himmerlands menighed ligeledes ved 
to anledninger: Østhimmerlands 175 
år jubilæum og Salmer i sorg og glæde.
Det er aftalt, at repræsentanter fra 
menighedsrådene i Østhimmerland 
og Karmel mødes en gang årligt til 
fælles samtale og ideer til fælles arran-
gementer – bl.a. arbejder vi frem mod 

Efter ubudne gæster 



I vort kristne fællesskab omkring 
menighed, og her gudstjenesterne, 
søger vi efter bedste evne at skabe 
nære livsmuligheder for mennesker. 
Det er bl.a. til gudstjenesterne, vi kan 
vælge at mødes for at blive levende 
igen. For det er her, der er tid til efter-
tanke, stilhed, sang, tale, børn, leg 
og musik, her findes muligheden for 
væren. Det skrøbelige fra hver af os for 
fuld styrke. Tusindfrydskræfter! Det 
kan vel forstås ind i Jesu forkyndelse 
af, hvad der er himmerigets kræfter. 

Vi har i gudstjenesteudvalget igennem 
hele 2015 søgt at skabe et gudstjene-
steprogram således, at både det muli-
ge og det ønskelige blev nogenlunde 
lige tilgodeset.  Gudstjenesteplanen 
for året som helhed har fået en drej-
ning mod lidt flere af, hvad vi med et 
dårligt ord kalder ”ordinære gudstjene-
ster”, og lidt færre gudstjenester med 
en særskilt overskrift. Vi har dog en del 
gudstjenester som familiegudstjene-
ster, temagudstjenester, gudstjenester 
til særlige anledninger, kirkelige fejrin-
ger m.m. Så på denne måde søger vi at 
variere gudstjenesteplanen. Endvidere 
har vi i udvalget fastlagt et mål, ”at 
vi skal forsøge, at have minimum én 
gudstjeneste om måneden med sang/
musik”. Dette har vi næsten kunnet 
leve op til i 2015, hvor vi har haft sang 
eller musik eller begge dele til enten 
særskilte gudstjenester eller i gudstje-
nesten.

Vi har som udvalg haft ansvaret for 
forskellige særlige anledninger i løbet 
af året, som fastelavnsgudstjenesten, 
koncert med ”Aalborg Gospel Choir”, 
gudstjeneste med Alice og Verner Bak, 
musik- og foredrag ved Iben Krogsdal, 
det praktiske til fødselsdagsfesten, 
sanggudstjeneste med Rune Funch, 
julefest og gudstjeneste sammen med 
spejderne, mødeindledere når vi har 
gæsteprædikanter, ja meget forskelige 
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Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalget.

vi ser marker
kæmpe det blides kamp
og vinde
ikke magt
men i millionvis af tusindfryd
på en eneste nat
pludselig står de der

efter kampen
må alle der kender den
fortsætte
og vinde
ikke magt
men i millionvis af tusindfrydskræfter

(del af digt, Marianne Larsen fra 
”Pludselig dette”.)

Beretning fra udvalgene

Familiekoret fra Østhimmerland
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anledninger.  Ud over planlægning af 
gudstjenester bruger vi lidt af tiden 
på vore møder til samtaler omkring 
dele af gudstjenesten, andre former for 
gudstjeneste, m.m.

En stor tak til udvalget for en stor og 
god indsats i 2015. Tak til Gudrun 
Knudsen, Louise Varberg og Jacob 
Broholm Møller for et stort arbejde, 
både i planlægning og tanker, og i 
det praktiske ved gennemførelsen af 
arrangementer. Vi arbejder på at få 
udviddet vort udvalg med endnu et 
medlem og gerne en ”yngre model”, 
således at vi kan få tilført nye idéer og 
tanker.

Måtte vi som udvalg og os alle som 
fællesskab få ”i millionvis af tusind-
frydskræfter” i det nye år 2016, såle-
des at vi kan få tanker 
omkring gudstjenesterne 
og kræfter til at udføre 
disse.

Bruno Jacobsen. 

Informationsudvalget

INFO er stadig det, der tager tiden i 
Informationsudvalget, og i årets løb er 
der kommet 6 nye numre ud. Næsten 
alle er sendt som mail, der giver os en 
stor besparelse. 
Årsbudskabet tager også en del tid, 
men er koncentreret om årets første 
måneder.
Internettet i kirken bliver brugt hver 
anden uge, når vi mødes nogle stykker 
til IT træf, men internetforbindelsen 
har også været brugt en del gange til 
gudstjenester. 
Hjemmesiden bliver løbende vedlige-
holdt, både til Karmel og Seniortræf. 
Der er for øvrigt kommet nye billeder 
på siden Galleri.
For at vedligeholde hjemmesiden og 
udsendelsen af INFO-mail, er det vig-
tigt at have opdaterede adresser, tele-
fonnumre og e-mail adresser, så send 
dem venligst til os, så de kan blive 
rettet. På samme måde er det vigtigt 
at have de korrekte postadresser til 
brug for de forsendelser, der ikke kan 
sendes på mail.
Ud over INFO og hjemmesiderne fylder 
kopifunktionen også en del. Der bliver 
i årets løb printet mange INFO’er, pro-
grammer, plakater og salmer ud.

Julefest



Udvalget består stadig af Peer Albin 
Kristiansen (adressestyring m.m.), 
Louise Varberg (styring 
og redigering af INFO 
og årsberetning) og 
undertegnede (det 
øvrige). 

Henning Aardestrup

Bygningsudvalget 2016.

Endnu et år er gået med mange 
forskellige praktiske opgaver i 
Karmel. Der har ikke været store, 
omfattende ombygninger, men generel 
vedligeholdelse året igennem. De 
to indbrud først på året gav en del 
ekstra og absolut uventede opgaver. 
Den direkte udgift for os selv blev 
selvrisikoen, da forsikringen godtog 
alle vores mistede genstande og 
reparationerne i kirken; men det 
kostede en hel del tid og spekulation 
at hente tilbud, vurdere og installere 
det nyindkøbte. Flere har hjulpet til 
med disse opgaver, det er dejligt. 
Efterfølgende fik vi installeret alarm, 
som fungerer godt, og siden har der 
ikke været problemer.
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På arbejdsdagen i april var rengøring 
den store opgave. Alle bænkene 
i kirkesalen blev vasket af med 
sæbevand, hynderne blev rengjort, 
vinduerne, radiatorer og lamper 
vasket. I køkkenet blev kaffemaskiner, 
ovne og termokander rengjort, og 
på arbejdsdagen i efteråret blev alle 
skabe mv. vasket af både i kælderen 
og i stueetagen. Service er sorteret 
op og en del ekstra tallerkner og 
kopper er sat op i depotrum på 1. sal, 
så hvis der skal dækkes til rigtigt 
mange, kan der hentes ekstra deroppe. 
Vores messingstager blev pudset, 
og vinduerne i ungdomslokalet blev 
malet udvendigt, hvor der også 
blev klippet hæk, fjernet ukrudt 
i bede og på parkeringsplads, 
trapper renset op, elevatorsiderne 
pudset, udhængsskabet afrenset 
og en del fuger i murværk tætnet. 
Indimellem prøver vi at holde kirken og 
udeområdet pænt og ordentligt, og det 
er dejligt at rengøringsholdene stadig 
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sætter en ære i, at der er rent og fint i 
lokalerne. Tak for det.
Sidst på året fik vi installeret afkalk-
ningsanlæg på opvaskemaskinen, og 
det ser ud til at virke godt, det skulle 
give renere opvask og længere hold-
barhed for maskinen. Desuden er der 
sat nye ventiler på radiatorerne i den 
lille sal, og varmen er indstillet, så vi 
gerne skulle kunne holde varmen i 
kirkesalen.
I julemåneden blev der taget nye lyse-
stager i brug på nadverbordet og som 
adventskrans, det gav et frisk pust og 
mere nutidigt udtryk, og vi kan derved 
anvende lysene, til de er helt brændt 
ned. Stagerne kan tages i brug, når 
man ønsker det, næste gang bliver i 
påsketiden.
Næste arbejdsdag i Kar-
mel er den 16. April kl. 9.

På bygningsudvalgets 
vegne

Inge Aardestrup

Økonomi

Vores resultat i 2015 har givet et 
underskud på 99.398,17, når vi kun 
medtager de ordinære omkostninger.  
De ekstraordinære omkostninger har 
været afholdelse af temamøder, leder-
konference BiD, etablering af armstøt-
ter i handikaptoilettet og reparation 
af stormskade, desuden har vi dækket 
vores egne udgifter til indbrud i Kar-
melkirken – totalt udgifter på 51.552,50 
kr. og tager vi underskuddet fra 2014 
med, så når vi et samlet beløb på 
121.794,98 kr. – alt sammen dækket af 
vore reserver.  
Det siger sig selv, at denne model ikke 
holder i længden og det må vi alle sam-
men hjælpe med til at løse.

Regnskabet er bygget op – i lighed 
med tidligere år – således at de 
væsentlige ekstraordinære udgifter er 
trukket på forhånd i vore reserver – så 
underskuddet på ca. 99.398 kr. udgør 
det, som matcher med vores budget, 
som vi jo vedtog i november 2014 og 
der er unægtelig sket mange uforud-
sete hændelser siden da.

I Karmelkirken har vi i 2015 indsam-
let 332.272,13 kr. i kuvertbidrag og 
vi indsamlede kr. 350.926 i 2014 – en 
nedgang på ca. 18.000 kr.
Hvis vi skal kunne gå i balance med 
indtægter og udgifter, vil det betyde, 
at alle medlemmer i gennemsnit skal 
betale lidt over 1.000 kr. mere på et år, 
end de betaler pt. Det betyder lidt over 
80 kr. om måneden – beløb, som kan 
trækkes fra i SKAT, vi kommer ned på 
ca. en halvtredser pr. måned pr. med-
lem i nettotal. 
Det vil kunne redde økonomien i Kar-
melkirken, og vi vil kunne fortsætte i 
mange år endnu og helt ærligt, så er 
50 kr. ikke meget at regne for en hel 
måned.

Nye lysestager



Vi har nået vores mål med de 2 BiD-
projekter, hvor vi overfor BiD har 
lovet at indsamle 10.000 kr. til hvert 
projekt – vi har indsamlet 11.461 til 
BiD-projekt Udsatte børn i Burundi og 
10.405,50 kr. til BiD-projekt Præstesko-
len i Rubura.

Vores investering i Stjerneinvest 
SparNord gav desværre ikke så meget 
i udbytte, som vi havde forventet. Vi 
havde budgetteret med 25.000 kr. og 
fik 9.527 kr., det har jo været medvir-
kende til vores underskud.

Vi har haft 3 indbrud i Karmelkirken i 
2015 – vi har heldigvis en god forsik-
ring, som har dækket langt størstede-
len af omkostninger og reparationer, 
derfor har vi fundet det hensigtsmæs-
sigt at installere Verisure tyverialarm 
i Karmelkirken også en udgift, som vi 
ikke havde budgetlagt med og som 
koster i månedlig abonnement, men 
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vi må sikre vores kirke mod sådanne 
hændelser.

Vi har haft besøg af Sankt Andreaslo-
gen ”De fire Søjler” og vi har siden 
modtaget en gave på 5.000 kr. fra 
logen, som vi takker meget for.

Det er nødvendigt at være realistiske, 
også selvom vi i disse år har kunnet 
klare de store underskud, – men der er 
”bund” i vores reserver og de kan kun 
holde et bestemt antal år fremover, 
hvis ikke vores kuvertbidrag forøges, 
eller vi på anden måde kan forøge 
vores indtægter. Dette har vi også 
drøftet meget i vores Menighedsråd, 
og på vores forhandlingsmøder og er 
opmærksomme på det.

Lad os håbe, at vi i årene fremover 
lykkes, at få en bedre balance imellem 
indtægter og udgifter, så vi undgår de 
”trælse” underskud.
Når vi løfter i flok og viser en fælles 
offervilje, betyder det ikke så meget for 
det enkelte medlem økonomisk.
Men sammen vil vi derved kunne 
fokusere vores ressourcer og energi på 
de mange aktiviteter og missionen, 
der udgår fra Karmelkir-
kens Baptistmenighed, en 
menighed som vi alle har 
kærlighed til og holder 
meget af.

Donald Dahl Larsen

Seniortræf

Så har vi lagt et år bag os og skriver nu 
2016. Vi har en åben bog med blanke 
sider, som vi hver enkelt eller i fælles-
skab skal udfylde.
Lad os hjælpe hinanden til at møde 
året med glæde og de udfordringer, der 
er ved at være med i et menighedsfæl-
lesskab omkring seniorarbejdet, hvor 

Seniortræfs flotte nye duge



Spejdernes juleafslutning
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vi nu igennem en del år har oplevet at 
kunne samle en god flok til vore anled-
ninger, som regel ligger antallet mel-
lem 35 og 45 deltagere.
Nogle møder meget fast op, og andre 
kommer via presseomtale og efter de 
forskellige eftermiddages indhold.
Vores udgangspunkt i planlægningen 
af programmerne er, at de bliver meget 
varierede. 

Desværre er der en del af menighedens 
ældre, som er syge og er ramt af alde-
ren, hvorfor de har svært ved at kom-
me med.
Men samtidig oplever vi, at flere senio-
rer gerne giver en hjælpende hånd 
med, og det er rigtig godt. Tak.

Årets program har indeholdt besøg af 
hospitalspræst Ruth Østergaard Poul-
sen ” Hvorfor bliver mange uvenner 
med Vor Herre, når de kommer på her-
rens mark?”- Inge Pedersen, Vadum 
”Kærlighed under 2. verdenskrig” – 
Kirsten Lodberg, Aalborg ”Mit liv med 
sang og musik og mødet med men-
nesker” – Lotte og Troels Schrøder, 
Rebild ” Forårssang eftermiddag” – 
Forårsudflugt, hvor vi spiste på restau-
rant Havkatten i Hals, derefter besøg 
hos Knud Jørgensen i hans sommer-
hus, hvor vi hyggede os mellem regn-
bygerne.
Starten på efterårets program var med 
Henrik Thorngaard, Folkekirkens Hus. 
”Fra Biersted til de kongelige gemak-
ker” – Benny Vindelev, Aalborg ”Bille-
der i hverdagen, kunsten og fortællin-
gen” – Som sædvanlig blev året afslut-
tet med julefrokost, hvor der var sang- 
og musikindslag af Karin Anesen og 
andagt ved Jacob Broholm Møller.

Forberedelser til det nye program er 
gjort, mit ønske er, at vi må opleve 
glæden ved at løfte i flok og være med 
til at yde en indsats for andre, så også 
denne arbejdsgren må være en del af 

menighedens virke.
Jeg vil slutte beretningen med et vers 
af Jens Rosendal:

”At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheden er og bli’r,
og hvad end hele 
verden si’r, 
så har den vore hjerter.

Inge Jensen

Spejderne 

2015 har været et stabilt år. Vi har fort-
sat flok og trop spejdermøder hver tors-
dag. Vi har været på to kredsweeken-
der, en i foråret og en i efteråret. I for-
året deltog flokken i divisionsturne-
ringen i Østervrå. Vi var indbudt til 



at tage med til Disneys verden, en 
kold og våd dag med gode og spæn-
dende aktiviteter. Det gik rigtigt godt 
og vores 5 spejdere kunne stolte tage 
hjem med 1. pladsen under armen, en 
stor aktivitets kasse med spil og uden-
dørs spil. 
Vi har også solgt skrabelodder 2 gan-
ge i år, i foråret til fordel for korpset og 
op til jul solgte vi til fordel for Børne-
hjælpsdagen. 
På førerstævnet afsluttede Berit Elle-
by, Anna Beck, Helene Bolvig Hansen 
og Lene Lunde deres gilwelluddannel-
se og de er nu alle fire Gilwellspejdere. 
Tillykke til dem. Det er dejligt at vores 
førere vil uddanne sig i korpset.
I efteråret har vi arbejdet med at ændre 
vores vedtægter. De er nu godkendt 
af kredsrådet og korpsrådet. Vi afven-
ter i skrivende stund kommunens god-
kendelse, og hvis alt går vel, skifter vi 
navn til Vejgård Spejderne. Vi ændrer 
derfor også hjemmeside og Facebook 
profil. 
På divisonsførertinget i november blev 
der stemt for en navneændring, såle-
des at divisionen nu hedder Nordjyl-
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land division. Anna Beck blev genvalgt 
til staben, og sammen med resten af 
divisionen er vi med til at lave divisi-
onslejr til sommer – igen på Øksedal. 
Vi skal være sammen under temaet 
”Mellem himmel og jord”. 
Vi har sagt farvel til Jesper Bøttcher, 
da han er flyttet til København, hvor 
han har fået arbejde. Vi har sagt vel-
kommen hjem til Helene Bolvig Han-
sen, der det første halve år af 2015 var 
i Australien. Hun er tropfører sam-
men med Anna Beck, og Lene Lun-
de er flokfører sammen med Connie 
Thing Andersen. Connie Thing Ander-
sen startede som fører i foråret. Efter 
sommerferien startede David Kjærside 
i kredsen, men han er siden taget på 
efterskole, men vil deltage i weeken-
der og lejre og fungerer som tropsføre-
rer. Kenneth Yrke Jørgen-
sen er formand for Kom-It 
og Berit Elleby er medlem 
af udvalget.

På spejdernes vegne
Ane Ledet Møller 
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efter BaptistKirkens ophør med 
kirkebogsføring 1. juli 2013.

På hjemmesiden www.personre-
gistrering.dk findes vejledninger 
og blanketter vedr. fødsel, navn-
givning, navneændring, vielse (se 
nedenfor), dødsfald og begravelse.

Vielser:

Der er to fremgangsmåder i forbindelse 
med  vielse:

1) Parret lader sig vie på rådhuset og 
går derefter i kirken til ”kirkelig vel-
signelse” – d.v.s. en gudstjeneste med 
forbøn for de nygifte. En kirkelig vel-
signelse har ingen juridiske implikatio-
ner og kan derfor forestås af hvem som 
helst, menigheden eller parret måtte 
ønske til den tjeneste. Kirkelig velsig-
nelse kan udformes som menigheden/
parret ønsker det.

2) Vielsen med juridisk gyldighed kan 
foregå i baptistkirken. Mindst den ene 
part skal være medlem af en dansk 
baptistmenighed. En præst skal fore-
stå vielsen.

Parret, der ønsker at blive viet, aftaler 
vielsen med præsten og indhenter en 
prøvelsesattest hos brudens bopæls-
kommune. Prøvelsesattesten kan tid-
ligst udstedes fire måneder før vielses-
datoen. Attesten afleveres til præsten, 
som skal forrette vielsen.

Efter vielsen bliver vielsen indført i 
kommunens bryllupsbog, og kommu-
nen udsteder vielsesattest. Den bliver 
sendt til præsten, som giver den videre 
til ægteparret.

Ønskes navneændring i forbindelse 
med vielsen, skal der søges i god tid 
(mindst 14 dage) før. Se vejledning og 
blanket på www.personregistrering.
dk > Navne > Navneændring på bryl-
lupsdagen.

Attester:

•	Vielsesattester fra perioden1952/53 
til 30. juni 2013 kan bestilles hos 
Statens Arkiver (se næste side*).

•	Fødsels- og navneattester fra perio-
den 1952/53 til 30. sept. 1968  
bestilles hos Statens Arkiver  
(se næste side*).

•	Fødsels- og navneattester fra perio-
den efter 1. okt. 1968 bestilles på 
www.personregistrering.dk eller på 
folkekirkens kirkekontor i det sogn, 
hvor personen bor (i Sønderjylland 
hos kommunen.)

•	Alle attester fra tiden efter 1. juli 
2013 bestilles på www.personregi-
strering.dk 
eller – Fødsels- og navneattester: på 
folkekirkens kirkekontor  
(i Sønderjylland hos kommunen.)

 – Vielsesattester hos kommunen.

Vejledning vedrørende 
personregistrering, vielser 
og attester
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* Statens Arkiver: 

Attester udskrevet fra BaptistKirkens 
kirkebøger kan endnu ikke rekvireres 
via hjemmesiden www.arkivalieron-
line.dk. Det forventes, at hjemmesi-
den ændres, så den kan benyttes til 
formålet. Indtil det er sket, skal man 
henvende sig direkte til det arkiv, hvor 
den pågældende kirkebog er arkiveret:
 
Øst for Storebælt: 

Rigsarkivet Rigsdagsgården 9
1218 København K. 
Telefon: 33 92 33 10
Fax: 33 15 32 39
E-post: mailbox.@ra.sa.dk

Vest for Storebælt: 

Landsarkivet for Nørrejylland 
Ll. Sct. Hans Gade 5
8800 Viborg
Telefon: 86 62 17 88
Fax: 86 60 10 06
E-post: mailbox@lav.sa.dk
  
Dødsfald

Ved dødsfald underretter man straks 
menighedens præst. Bedemanden, 
som skal varetage begravelsen, ori-
enteres om, at den pågældende skal 

begraves af baptistpræsten. Bedeman-
den foretager den nødvendige tilmel-
ding til Folkekirkens ministerialbøger. 
Tilrettelæggelsen af begravelseshand-
lingen aftales med den baptistpræst, 
som skal forrette den.

Oprettelse af testamenter:

Man kan nu testamentere midler, eller 
i levende live give gaver, direkte til 
menigheden, uden at skulle betale 
store afgifter, som det tidligere var 
tilfældet.
Vil man betænke sin menighed i sit 
testamente, anbefales det at bruge 
følgende standardformular:

”… det er endvidere mit ønske, at der 
til rådighed for Karmelkirkens Baptist-
menighed skal tilfalde denne et beløb 
på i alt kr. ……”

ELLER

”… det er endvidere mit ønske, at Kar-
melkirkens Baptistmenighed skal arve 
… % af alt, hvad jeg efterlader mig af 
penge eller penges værdi.”

Det anbefales, at testamentet opret-
tes under medvirken og rådgivning fra 
sagkyndig (f.eks. advokat) og under-
skrives for notarius på dommerkontoret.



Der er mange muligheder 
for betaling af dit 
medlemsbidrag

Gavebrev/
forpligtelseserklæring § 12:

Dit bidrag kan fastsættes enten som et 
fast årligt beløb eller som en fast pro-
centdel af din indkomst.
Beløb, som er ydet på en forpligtelses-
erklæring, er fuldt fradragsberettiget på 
selvangivelsen.

Dog er der visse maksimale grænser.

Hvis du ønsker at kende beløbsgræn-
serne og information om de 2 forskel-
lige ordninger, der findes, kan du søge 
dette på internettet www.skat.dk eller 
hos kuvertsekretæren.

Gavebeløb via § 8A:

Karmelkirken er godkendt som selv-
stændig bidragsmodtager af fradrags-
berettigede gaver jfr. Skattelovens 
paragraf 8A.

Det betyder, at bidrag indbetalt direkte 
til Karmelkirken (herunder også byg-
gekonto, BiD-projekter og bidrag til 
BiD) vil du kunne fratrække på selvan-
givelsen.

Hvis du ønsker at kende beløbsgræn-
serne og information om de 2 forskel-
lige ordninger, der findes, kan du søge 
dette på internettet www.skat.dk eller 
hos kuvertsekretæren.

Du kan således udmærket kombinere 
fradragsretten for gavebrev/forpligtel-
seserklæringen §12 med ordningen via 
§8A.

Indberetningspligt for bidrag 
ydet via § 12 og § 8A

Bemærk, at kuvertsekretæren automa-
tisk indberetter relevante beløb direkte 
til skattemyndighederne, derfor skal du 
sikre, at dit cpr.nummer er afleveret.

Denne procedure er et krav fra skatte-
lovgivningen for at du kan udnytte 
fradragsretten.

Kuvertbidrag

Du vil fortsat modtage offerkuverter, 
som kan afleveres ved søndagsgudstje-
nesterne.

Via budgetkonto i bank/
sparekasse og homebanking.

Flere medlemmer betaler allerede nu
deres bidrag ved faste aftaler med
deres bank og sparekasse.

Såfremt du ønsker at overføre dit 
bidrag løbende hver måned f.eks. via 
homebanking, kan du anvende Karmel-
kirkens bankoplysninger således:

- SparNord
- reg.nr. 9236
- kontonr. 2460006492.

Det er meget nemmere for dig at få 
etableret en ordning, således at dine 
bidrag til Menigheden automatisk 
betales fast hver måned i lighed med 
dine andre udgifter.
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Kun i fællesskab, hvor vi alle bidrager 
efter evne, kan vi sikre, at den nødven-
dige økonomi er til stede, så menig-
heden kan fungere og missionere til 
glæde og velsignelse for alle, der har 
tilknytning til Karmelkirken.

Alle henvendelser angående fradrags-
berettigede gaver, forpligtelseserklæ-
ringer og offerkuverter, bedes rettet til 
menighedens kuvertsekretær.

   
 

Jonna Jacobsen, 
Forårsvej 25, 

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 40 93 90 33.

Rune Funch var på besøg
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Gudstjenesteudvalget:
 
   Valgt På valg
Bruno Jacobsen  2015  2017
Gudrun Knudsen 2015  2017
Louise Varberg 2015  2017
Jacob Broholm Møller          fast medlem

Informationsudvalget: 

Henning Aardestrup  2015  2017
Peer Albin Kristiansen  2015  2017 
Louise Varberg  2015  2017

Bygningsudvalget:
 
Inge Aardestrup  2015 2017
Knud Jørgensen  2015  2017
Laurits Øllegaard Larsen  2015  2017

Valgudvalg: 

Inge Aardestrup  2015 2017
Lisbeth Haugaard  2015  2017
Knud Jørgensen  2015  2017

Valgt af menighedsrådet
Donald Dahl Larsen
Valg af udvalg foregår i november.

Faste arbejdsgrupper

Økonomigruppe:
 
Faste medlemmer:
Donald Dahl Larsen  kasserer
Jonna Jacobsen  kuvertsekretær
Inge Aardestrup  bygningsudvalget

Valgt af menighedsrådet
Per Beck  

Børne- og ungegruppen: 

Gruppen midlertidigt indstillet 
pr. 2012.

Øvrige arbejdsgrupper

Serverings gruppe: 

Gudrun Knudsen 
Lisbeth Haugaard 
Dorit Jensen
 
Praktisk arbejdsgruppe

Knud Jørgensen
+ hjælpere

Menighedens udvalg
og grupper
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Spejderne:

Kredsledelse:
Ane Ledet Møller kredsfører 
Per Beck  kredskasserer
2’eren: Tine S. Larsen

Kredsråd: 
Bruno Jacobsen  På valg 2016
Kim Varberg  På valg 2016
Anne Tørholm På valg 2017
Brian Høgh På valg 2017

Seniortræf:

Inge Jensen 

Kirkebladet og årsberetningen:

Redaktion og distribution: 
Louise Varberg 
Henning Aardestrup 

Menighedens arkiv:

Peer Albin Kristiansen
Th. Staunings vej 18
9210 Aalborg SØ.

Menighedens 
arbejdsgrene

Der skrives i mandtal
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