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SOM TIDEN 
DOg gÅR
For 25 år siden fik vi kuverter fra 
menigheden, ofte fyldt godt op. Der 
var mange sedler, mange gange ko-
pier og gennem et år, utroligt me-
get papir.

Det var derfor oplagt at kommuni-
kations-udvalget (som det hed den-
gang) prøvede at forenkle papirdyn-
gen, og  ”nøjes” med én gang ko-
piering. Derfor fremstillede man et 
INFO fra Karmelkirken, og det var 
tanken at det skulle udkomme ca. 
hver måned, med et sideantal der 
skulle tilpasses informationerne der 
skulle med.

Udvalget blev, efter en længere 
snak, enige om, at starte med ”IN-
FO” fra januar 1993. Det blev godt 
modtaget, så på menighedsfor-
handlingen i maj, blev der fremsat 
forslag om at gøre det til et rigtigt 
månedsblad med program og op-
lysninger, som vi var afskåret fra 
i ”Kontakt” som var vort tidlige-
re programblad udgivet af Baptist-
samfundet. 
Redaktionen bestod dengang af 
Bent Larsen, Per Poulsen og under-
tegnede.

Forsiden på dette nummer er det 
første INFO der blev udgivet. 
Printet på Spejdernes korpskontor. 
INFO er her stadig, og i årets løb 
kommer der 5 numre ud. Størstede-
len er sendt som mail, og med de 
portoudgifter der er, giver det os en 
stor besparelse. 

INFO har siden 2011 også kunne 
hentes på nettet, så det følger sta-
dig med tiden.
– men det er lidt utroligt, at der al-
lerede er gået 25 år – så tillykke 
med dit INFO.

Udvalget består nu af Peer Albin 
Kristiansen, Louise Varberg (redige-
ring af INFO) og undertegnede. 

Henning Aardestrup 

 – og så er der lige nogle billeder 
fra INFOs arkiv. 

Der er sikkert noget du kan huske.
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seniortræf
Seniortræf indbyder til årets første 
anledning, 
Tirsdag den 30. januar, kl. 14.00 
med besøg af
Sognepræst Kirsten Munkholt, 
Tårs. Med emnet: ”Det mystiske 
barn”
Oplægget til foredraget lyder så-
dan. ”Om hvordan vi hver især har 
vore egne livsveje, og om hvordan 
de veje kan sno sig og på forunder-
lig vis undervejs krydse andre men-
neskers veje. Om mit møde med 
præstekollegaen, Lisbeth Foss. Om 
hvordan vore veje krydsedes og 
min læsning af hendes bog ”Så er 
jeg det mystiske barn” Jeg troede, 
vi intet havde til fælles, og at et liv 
som hendes var lettere at leve end 
mit, men jeg blev klogere.

Tirsdag den 27. februar, kl. 14.00
Indlæg ved Peter Duetoft, Sindal.
Emne:” Verden set fra Sindal”
Peter Duetoft har boet i Sindal i 23 

mobile Pay
Vi er rykket ind i den moderne tidsalder, 
idet der er blevet oprettet en erhvervskonto 
til Mobile Pay.
Dette nummer kan anvendes ved indbeta-
ling til indsamlinger i forbindelse med ar-
rangementer og projekter, medens menig-
hedsbidrag fortrinsvis modtages i kontanter 
i dertil indrettede kuverter eller ved bank-
overførsler. 
Det nye Mobile Pay nummer er 48707

Vi har 
MobilePay

i Karmelkirken

48707

år. Han flyttede fra det indre Kø-
benhavn til Vendsyssel.
Det gav nogle udfordringer – ikke 
mindst for journalisterne på Christi-
ansborg. Han fortæller, hvordan det 
var at skifte storbyen ud med det 
nordligste Danmark. Siden har han 
arbejdet i København og i udlandet. 
Han har været leder af en række EU 
og FN demokratiprojekter.
Det har givet viden om fjerne lande 
– men også viden om os selv. Set fra 
Sindal er den største trussel mod 
vort folkestyre centraliseringen og 
den manglende forståelse for fæl-
lesskabet. Tidsånden og egoismen 
kan ødelægge vort demokrati. Der-
for spørger han:
Hvor blev dannelse og pli egentlig 
af??
Begge foredragsholdere har vi tid-
ligere haft besøg af, og vi kan med 
glæde sige velkommen til disse ef-
termiddage, de er meget spænden-
de foredragsholdere.

Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
Kr. 25,00
Velkommen til at dele disse 2 efter-
middage med os.

Inge Jensen  
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Regnskabsopgørelsen for septem-
ber-oktober 2017 blev gennemgået 
og godkendt. 
Budgetforslag 2018 og forventnin-
ger til regnskab for 2017 blev ved-
taget enstemmigt.
Menigheden vedtog enstemmigt, at 
vi i indsamler kr. 10.000 til BiD-pro-
jekt Menigheder, der vokser / Præ-
steskolen i Rubura og kr. 10.000 til 
BiD-projekt: IM Uddannelse for alle 
/ Alfabetisering.

Der var valg til Menighedsrådet og 
ved skriftlig afstemning, blev der 
genvalg til Donald Dahl Larsen.
Valg af 3 repræsentanter for 2018 
til BiDs landskonference, der blev 
enstemmigt valgt Louise Varberg, 
Gudrun Knudsen og Lisbeth Hau-

MENIgHEDENS FORHaNDlINgSMøDE 
19. NOvEMbER 2017

gaard. Per Beck deltager på vegne 
af BiD´s ledelse. 
Gudstjeneste- og undervisnings-
udvalg: Valgudvalget indstillede 
genvalg til Bruno Jacobsen, Gud-
run Knudsen og Louise Varberg. 
Kandidaterne blev valgt enstem-
migt ved håndsoprækning.
Bygningsudvalg: Valgudvalget 
indstillede genvalg til Inge Aarde-
strup, Knud Jørgensen, Laurits C. 
Larsen. Kandidaterne blev valgt 
enstemmigt ved håndsoprækning.
INFO-udvalg: Valgudvalget ind-
stillede genvalg af Henning Aar-
destrup, Peer Albin Kristiansen og 
Louise Varberg. Kandidaterne blev 
valgt enstemmigt ved håndsop-
rækning.
valg af forhandlingsleder: Ved 

skriftligt forslagsvalg blev Louise 
Varberg genvalgt
valg af forhandlingsmødets sekre-
tær: Ved skriftligt forslagsvalg blev 
Donald Dahl Larsen genvalgt
Valg af valgudvalg: Ved hånd-
oprækning blev Inge Aardestrup, 
Lisbeth Haugaard og Knud Jørgen-
sen genvalgt.
Landskonference II i vejle: Der 
deltog fire medlemmer fra Karmel-
kirken – Lisbeth Haugaard, Louise 
Varberg, Arne Jensen og Inge Jen-
sen. Louise Varberg informerede 
om mødets indhold
BiD’s besøg i Karmelkirken: 
Menighedsrådet i udvidet stand, 
d.v.s. med kuvertsekretær, forhand-
lingsleder, formand for Gudstjene-
steudvalg, - Bygningsudvalg og IN-
FO-udvalg deltog i møde med BiD-
ledelsen. Der blev ført en konstruk-
tiv dialog om Menighedens arbejde.

Donald Dahl Larsen.

Musikgudstjeneste i Karmelkirken
Søndag den 7. januar kl. 14.00. 

På denne første søndag i året afhol-
der vi musikgudstjeneste i Karmel-
kirken, hvor Lise Hjørne og Karen 
Kirstine Nielsen vil synge og spille 
for os. Vi har senest oplevet dem 
ved en stemningsfuld gudstjeneste 
palmesøndag og glæder os til at lyt-
te til de to unge piger igen.
Vi glæder os meget til, at kunne 
starte 2018 på denne festlige måde, 
med sang og musik.

Lise har modtaget undervisning af 
sopran, Annette Bo Nielsen på Aal-
borg Talentakademi. Derudover har 
hun taget uddannelsen som kirke-
sanger på Vestervig Kirkemusik-
skole. I 2017 er Lise blevet optaget 
på Det Jyske Musikkonservatorium, 
hvor hun undervises af sopranen 
Bodil Øland.
Karen har spillet klaver fra sin barn-
dom, er nyuddannet organist fra 
Vestervig Kirkemusikskole og søger 
ind på uddannelsen på Jysk Musik- K l .  1 0 . 0 0  

K a r m e l k i r k e n  A a l b o r g  

21.01.2017

K ir k ens R ol le 
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I ntegr ation

Golr iz
Ghozati

konservatorium, mens hun arbej-
der som organistvikar i flere kirker i 
Aalborg.

Efter gudtjenesten fejrer vi INFOs 
25 års jubilæum med en festlig ser-
vering i den lille sal.

Søndag den 21/1 kl. 10.00 afhold-
er vi cafégudstjeneste ved Golriz 
Ghozati, hvor emnet er Åbne Døre.  
Golriz er født i Iran og voksede op 
under krigen mellem Iran og Irak. 
Som 10-årig kom hun til Danmark 
og konverterede tre år senere fra is-
lam til kristendommen. Hun er ud-
dannet lærer og har siden 2012 ar-
bejdet som foredragsholder og le-
der af Åbne Døres politiske arbejde 
på Christiansborg. I august 2017 
blev Golriz konstitueret general-
sekretær for Åbne Døre Danmark. 
Gennem sit arbejde i Åbne Døre øn-

sker hun at gøre opmærksom på kir-
kens og de kristnes udfordringer i 
bl.a. muslimske og kommunistiske 
lande og give et bud på, hvad vi 
kan gøre for at styrke den forfulgte 
kirke. I forbindelse med gudstjene-
sten optager vi en kollekt til fordel 
for Åbne døre.

Årsmødesøndag den 4. marts 2018
Søndag den 4. marts afholdes me-
nighedens årsmøde. Vi starter tra-
ditionen tro med gudstjeneste kl. 
10.30, og ud over Per Beck har vi 
den glæde, at Line og rasmus hyl-
leberg medvirker. De vil berige os 
med fortællinger om deres udsen-
delse til Afrika fra 2015 – 2017, hvor 
de lagde en stor arbejdsindsats 
som en del af International Mission 
sammen med vore partnermenighe-
der i Rwanda og Burundi.
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Januar
Sø. 07. Kl. 14.00. Musikgudstjeneste.
  Lise Hjørne og Karen Nielsen.
Sø. 14. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel 
Sø. 21. Kl. 10.00. Temagudstjeneste.
  Åbne døre med Golriz Ghosati
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jens Christensen
Ti. 30. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Februar 
Sø. 04. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Poul Erik Jensen
Sø. 11. Kl. 10.30. Fastelavns-
 gudstjeneste. Bente Højris
Sø. 18. Ingen gudstjeneste
Sø. 25. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale

Marts 
Sø. 04. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Per Beck.  
 Line og Rasmus Hylleberg 
 medvirker og fortæller om deres
  arbejde i Afrika. 
 Herefter årsmøde

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
 Caféen og spejderne 
 holder ferie fra 15. juni–17. august.
Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00
 
Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Connie Thing Andersen, 
tlf. 20 67 01 51.

I DETTE INFO
findes program for januar - februar. 
Næste INFO udkommer den 
24. februar, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 10. februar.

HUSK MENIgHEDENS 
ÅRS- Og FORHaNDlINgS-
MøDE 
Søndag den 4. marts kl. 10.30

TaK
Tak for opmærksomheden ved 
vores diamantbryllup.

Hilsen
Ingemann og Lissy

aDRESSEæNDRINg
Anna Beck er flyttet til
Samsøgade 21, 3 th, 
9000 Aalborg

Ingrid og Kim Christensen 
er flyttet til:
Ørndrupvej 13
7960 Karby, Mors

æNDRINg aF TElEFON
Joan og Jørgen Behrentzs 
har slettet fastnummer.
E-mail til Joan.
jolis58@stofanet.dk

Willy Tomsen.
har sløjfet sin fastnettelefon og 
fremtidig skal benyttes mobil: 
61 69 80 03

Fra spejdergudstjenesten


