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Jeg er over den seneste tid blevet 
udfordret i mit syn på, hvad det 
vil sige, at være kristen – og det at 
være kirke. Det gik særligt op for 
mig en dag, hvor der var et hold 
lærerstuderende på besøg i kirken. 
Ingen af dem kom i en kirke, eller 
havde en dybere forståelse for kri-
stendom. De fleste af dem havde en 
oplevelse af, at kirken – på kristen-
dommens vegne – udstak en masse 
regler og ´love´. 

Sådan har jeg også selv oplevet 
det – til tider! Engang troede jeg, 
at det at være kristen handlede om 
at have de rette læresætninger og 
den rigtige teologi. Det betød, at 
jeg gik meget op i at formulere med 
ord, hvad jeg selv troede på, og jeg 
var god til at fortælle om, at andres 
tro var forkert! Kort sagt, så troede 
jeg, at være kristen handlede om at 
have den rigtige tro.

I dag vil jeg sige, at det kristne liv 
ikke handler om at tro, det handler 
om at leve. At være kristen handler 
først og fremmest om, hvordan jeg 
lever mit liv. Og det kristne liv er 
ifølge Bibelen ”at følge Jesus”. Så-
dan viste Jesus os det. Han kaldte 
nogen til at følge med. ”Følg mig”, 
sagde han. Og det var der nogen 
der gjorde. De blev kaldt disciple, 
som betyder elev. De skulle være 
sammen med Jesus, gå med ham 
og lære af ham.

Det handler om at leve på Jesu løf-
ter – og med hans lære. 

Jesus blev også kaldt for ”Immanu-
el”, som betyder ”Gud med os”. Det 
gør han faktisk fra fødslen af (Mt. 
1:23), og det sidste, som Jesus siger 
til sine disciple er – ”Se, jeg er med 
jer alle dage indtil verdens ende!” 
(Mt. 28:16-20).

Han lover os, at Han altid vil være 
med os, men han giver os også op-
skriften på det gode liv. Han gør 
det særligt i det, vi kalder for bjerg-
prædiken, der er kapitel 5-7 i Mat-
thæusevangeliet. Her lærer han os 
3 grundlæggende ting:

Vi skal elske Gud, vores næste – og 
vores fjender! Og det sidste er det, 
der får Jesus – og senere kristen-
dommen – til at adskille sig fra 
andre. Og det er denne ´fjende-kær-
lighed´, der gør os til vor himmelske 
faders børn (Mt. 5:44), eller som 
Lukas sammenfatter det i en enkelt 
sætning: 

”Vær barmhjertige, som jeres fader 
er barmhjertig” (Luk. 6:36)

Men der skal også følge en hand-
ling med – og den gengives bedst i 
Jesu ord ”Følg mig!”

Dét at være en kristen, det er at 
være en discipel, og Jesus kalder 
hver enkelt af os til – på forskel-

Vær barmhjerTig!
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lige måder – at være hans elever. 
Discipel betyder faktisk elev, eller 
lærling. Vi inviteres til at følge ham 
og være sammen med ham. Og så 
vil han lære os at leve som Gud har 
tænkt. 

Forleden dag så jeg et citat fra en 
tidligere misbruger: ”Det var ikke 
svært at komme ud af mit misbrug. 
Det var straks svære at finde ud af 
at leve mit liv!” 

Ja, det kan synes svært at leve, og 
få livet til at lykkes. Og det er heller 
ikke nemt at følge Jesus. Men når 
du vælger Jesus og vil følge ham, 
så vil du lære at leve et liv, hvor 
kærligheden besejrer det onde, og 
hvor livet er stærkere end døden – 
og det er alt besværet værd!

Men det er ikke nemt - det med at 
være kristen/discipel. Det er ikke 
noget du kan gøre i kirken en time 
om ugen. Det er heller ikke noget 
du nogen sinde bliver helt udlært i. 
Det har derimod noget at gøre med 
den måde du lever dit liv på til dag-
ligt, den måde du møder problemer 
og møder andre mennesker. Dér 
forsøger du at følge ham, som du 
kalder din herre ved at leve, som 
han har lært dig det.

Du er ikke kristen, fordi du er døbt. 
Du er ikke kristen, fordi du er med-
lem af en kirke. Du er ikke kristen, 
når du tror det rigtige eller tror nok. 
Du er et kristent menneske i det 
øjeblik, du ønsker at følge Jesus og 
vil være hans discipel.

Selv om det kan være svært at leve, 
og endnu svære at leve som Jesu 
discipel i hverdagen, så prøv – han 
har lovet at være med dig alle dage, 
indtil verdens ende! Og med det 
løfte vil jeg gerne ønske dig en glæ-
delig sommer.

Jacob Broholm Møller

”Sammen på vej” er temaet for 
årets sommerstævne, der igen i år 
finder sted på Lindenborg Efter-
skole ved Roskilde Fjord fra søndag 
d 20. juli – og som igen i år er fælles 
for Missionsforbundet og Baptist-
kirken.

Om baggrunden for temaet siger 
Missionsforstander John Nielsen: 

Som kristne er vi bevidste om, at 
vi er på vej. Vi er ikke i mål. Vi har 
endnu noget at lære. Vi er Kristus-
efterfølgere, som forsøger at gå ad 
den vej, han viser os. På den vej 
vandrer vi ikke alene, men sammen 
med alle andre, der også ønsker at 
følge Kristus. 

Sådan var det også for de to dis-
ciple, som fulgtes ad på vej til byen 
Emmaus. I tre år havde de fulgt 
Jesus overalt. Det, de havde set 
og hørt, havde gjort stort indtryk 
på dem. Det havde givet dem mod 
til at vandre ad den vej, han viste 
dem. De havde taget imod hans 
vise ord, og de havde set ham gøre 
de mest utrolige ting. Alt dette 
havde gjort deres tro klippefast og 
urokkelig. Men få dage før deres 
fælles vandring til Emmaus, var 
Jesus blevet korsfæstet, og troen 
blev derfor udfordret af mange 
spørgsmål. I Lukas evangeliet 24.14 
står der, at ”de talte med hinanden 
om alt det, der var sket.” De var 
optaget af livets realiteter. De delte 
livserfaringer med hinanden. 

På stævnet er der program for alle 
aldre, og specielt målrettet vok-
sne, unge, teenagere, betweens og 

saMMen PÅ VeJ 
soMMerstæVne 2014

børn. Der er desuden mulighed for 
at vælge et særlig gospelspor, og 
der er cafe særligt for 50+.
På stævnets hjemmeside – www.
sommerstaevne.dk – kan under-
visere og taler ses.
For os er særlig onsdag d. 23. juli 
interessant, idet BiD fejrer sit 175 
års jubilæum, og der forventes et 
større ryk-ind af (særligt!) baptister. 
For den dag er sat af til ´festlighed-
er´, så bliver det nok anderledes 
formelt, når BiD dagen derpå holder 
Landskonference I, som jo er vores 
´egentlige årsmøde´, og hvor vi bl.a. 
skal vælge 2 nye medlemmer til 
landsledelse.
Der er her, i starten af juni, tilmeldt 
knap 1100 personer, men det er 
muligt at tilmelde sig helt frem 
til starten af stævnet. Derefter 
kan man bare møde op, og købe 
dagsbillet(ter) på selve stævnekon-
toret.

søndag den 28. september

Søndag d. 28. september er vi sam-
men med baptistkirker i Nørresund-
by og Vodskov til Fællesskabsdag, 
der igen i år vil foregå i Nørresund-
by Baptistkirke. Dagen starter med 
Festgudstjeneste kl. 10.30 med 
megen musik og sang. 
Efter gudstjenesten er der mulig-

hed for at købe sandwiches el. lign., 
til frokost, inden Ruben Andersen-
Hol, vil holde oplæg for os. Ruben 
Andersen-Hol er til daglig præst i 
Vanløse Frikirke, der er en del af 
Missionsforbundet. Ruben Ander-
sen-Hol vil udfordre os på økumeni, 
specielt på det samarbejde, der er 
under udvikling mellem Missions-
forbundet og Baptistkirken.

fællesskaBsDag i nørresunDBy
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Vi starter sidst i august en række 
gratis PC kurser i Karmelkirken, 
som begynder med undervisning i 
helt grundlæggende viden, så kur-
sisterne opretter NemID, en digital 
postkasse, og kan gå på borger.dk. 
Undervisningen foregår i små hold, 
og du skal selv medbringe en PC 
hvis det er muligt, da der kun er et 
begrænset antal PC’er til udlån.
Baggrunden for projektet er, at d. 1. 
november i år skal så mange som 
muligt, 
være tilmeldt den Digitale Post-
kasse, da al post fra det offentlige 
fra denne dato vil blive fremsendt 
digitalt. Det kan være et problem 
for mange seniorer, som aldrig eller 

kun meget sporadisk har brugt en 
PC. 
Derfor har en arbejdsgruppe star-
tet en fælles indsats, som hedder 
‘SeniorITtræf’.
Første kursusdag afholdes torsdag 
den 21. august kl. 16 – 17.30. Efter-
middagene er gratis. 
Det er derefter muligt at få sin 
aftensmad i caféen til et overkom-
meligt beløb. 
Kurserne holdes hver torsdag i lige 
uger, men er der behov, kan det 
udvides.

Tilmelding kan ske til Henning 
Aardestrup, tlf. 26 39 00 30 / 98 39 
39 00 eller Inge Jensen 98 18 21 76

Senior træfIT

Seniortræf begynder den nye sæson 
tirsdag d. 30 september, kl. 14.00. 
med et besøg af FDF Brassband.
Vi skal høre en del musik og vil få 
fortalt om det enkelte musikinstru-
ments betydning for helheden i et 
orkester.
Vi skal hygge os ved kaffebordene, 
sammen med orkestret.

Da orkestret er på ca. 18-20 mand 
vil vi bruge kirkesalen til selve kon-
certen.
 
Velkommen til en hyggelig efter-
middag, der serveres kaffe/te og 
kage. Pris Kr. 20.00.
 

Inge Jensen

seniorTræf

Torsdag d. 19. juni holde spejderne 
afslutning for hele familien. Det var 
en hyggelig aften hvor spejdere, 
forældre, søskende og førere skulle 
løse forskellige opgaver. En af 
opgaverne var at hjælpe i køkkenet 
hvor aftenens menu var burgere. 
Alle gik til opgaverne med stor 
iver, der blev bygget flotte tårne af 
engangkopper, revet lange papir 
strimler ud af et stykke papir og fly-
ttet vand med et sugerør.

I uge 28 tager kredsen på spejder-
lejr på Øksedal hvor vi skal være 
sammen med resten af korpset 
under mottoet « Spejderliv viser 
vej». Ca 550 deltagere skal opleve 
Øksedal og vi glæder os til at ligge 
i lejr med Østhimmerland kreds fra 
vores kreds er vi 19 deltagere. Anna 
Beck som er med i divisionsstaben 
har lagt meget arbejde i lejren og vi 
glæder os over at Anna er med til 
at lave en spændende lejr for både 
flokken og troppen.

Vi skal sige farvel til Teresa og 
Leif Kildelund der har været aktive 
førere og rovere i kredsen de sidste 
3 år. Tak for jeres ugentlige engage-
ment, vi kommer til at savne jer, 
men ved samtidig at Odense er 
glade for at I kommer hjem til dem 
igen. Teresa blev på førerstævnet 
valgt til korpsrådet, hvor også Berit, 
Anna, Lene ( Leif og Teresa) start-
ede op på deres gilwelltræning. De 
fik på stævnet udleveret et tørklæde 
der viser at de er påbegyndt deres 
gilwelltræning, de skal deltage i 
gilwelllejren på Øksedal til sommer 
og vi forventer at de afslutter til 
førerstævnet i Holbæk næste forår.

I august siger vi goddag til Frederik 
Sofusen, han flytter til Aalborg fra 
Århus for at studere.

Varme spejderhilsner
Ane  Aalborg 2.

sPeJDersPalten



5. april 2014 steg Jytte Kjølby, Hjør-
ring menighed og Anna Beck og 
Per Beck, Karmelkirkens menighed 
på nattoget i Aalborg mod Kastrup, 
hvor vi tidligt søndag morgen via 
Bruxelles skulle flyve til Bujumbura.
Efter et døgns forsinkelse i Bru-
xelles landede vi mandag aften i 
Bujumbura International air port, 
hvor Solveig og Niels Christian 
Nielsen tog imod os.

Baggrunden for turen til Burundi 
var flerdelt: Indvielse af vandpro-
jektet, som Han Herred Rotaryklub 
stod bag. Gensyn med Burundi 
efter 33 år (første gang var URU-
KUNDO 81), og et første indtryk 
af et af de lande, en ung baptist 
har hørt så meget om gennem sin 
opvækst.

Vandprojektet.
Juni 2012 fejrede Han Herred Rota-
ryklub 50 års jubilæum, og ønsket 
var at finde et internationalt pro-
jekt, som jubilæumsindsamlin-
gen kunne gå til.  Med hjælp fra 
Ole Emming og Niels Chr. Niel-
sen blev vandprojektet i Buraniro 
(tæt på Musema) bekrevet og god-
kendt. Med støtte fra - ud over Han 
Herreds jubilæumsindsamling – fra 
andre Rotary klubber i Danmark og 
Skandinavien, fra Rotary Danmarks 
Hjælpefond og Rotary International 
, samt med opbakning af en lokal 
Rotary klub i Bujumbura – Ingom 
(tromme), hvilket  er betingelsen for 
international støtte - er gennemført 
et projekt til  ca. 500.000 kr., der 
har betydet rent vand ved husene 
til ca. 5000 personer.
Solveig og Niels Christian påtog 
sig koordinatorrollen for projektet 

og var i den anledning i Burundi fra 
januar til april 2014.  Repræsentan-
ter fra Han Herred Rotary Klub har 
besøgt og arbejdet med på projek-
tet, Inger og Erik Tørholm, Brovst 
Menighed, var på et længere ophold 
i Musema i februar/marts og arbej-
dede med på projektet. Alt i alt har 
mange gode kræfter arbejdet sam-
men om at nå resultatet.
Der er – som i Musema – etableret 
en vandforening, der står for den 
fortsatte drift, for vedligeholdelse 
og for undervisning i hygiejne (1m3 
vand koster forbrugeren 70 øre, og 
efter kommuneafgift er der 55 øre 
til vandforeningen).
Vand er en velsignelse, og på selve 
indvielsesdagen var der megen vel-
signelse. Der kom vand i hanerne 
og vand fra oven! 
Borgmesteren, projektleder Niels 

BurunDi

Christian Nielsen, Rotary fra 
Bujumbura og Han Herred, samt 
det lokale parlamentsmedlem talte 
og ønskede tillykke, og alt blev for-
eviget af Burundis Stats TV.
De lokale repræsentanter gav alle 
udtryk for håb om, at projektet kan 
videreføres så rent vand kan nå 
husene i lidt længere afstand fra 
Buraniro.

Kirken i Burundi
Vi havde ophold i missionærhuset i 
Musema hos Solveig og Niels Chri-
stian. Fra vi først ankom så stod en 
gruppe børn konstant og kiggede 
ind over muren til os – smilede, vin-
kede eller blot iagttagende.
Palmesøndag i en fyldt kirke (gæt 
800) i Musema var en særlig ople-
velse (selvom vi ikke var med alle 
4 timer gudstjenesten varede) 20 
kor, musikindslag, vi bragte hilsner 
fra menighederne hjemme og Jyt-
te også fra spejderne, og Solveig og 
Niels Christian sagde farvel.
Efter gudstjenesten palmesøndag 
stillede børnene op for at få et styk-
ke tøj – køen var på ca. 200!

I Musema så vi naturligvis også 
skolerne (desværre for os var der 
påskeferie), hospitalet, kaffekom-
pagniet hvor bønnerne håndsorte-
res to gange for at nå den højeste 
kvalitet (Musema kaffen) og missi-
onærhusene, der bortset fra huset 
DiB råder over, desværre var ret 
forfaldne.
Vi fik også lejlighed til at besø-
ge Baptistkirkens kontor i Bujum-
bura, menigheden i Ngagara, hvor 
vi tilfældigt kom til kvindemøde 
og oplevede en forening af bøn og 

4

Afsked efter 
gudstjenesten i Musema

Gudstjeneste Palmesøndag i Musema
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dans, der ikke er almindeligt i vores 
univers.
Vi fik mulighed for at komme til 
Rubura, hvor præsten viste os 
rundt og vi så kirke, skole, klinik-
ker.
Selvom de fleste skoler havde 
påskeferie, var der undervisning i 
præsteskolen og Per fik anledning 
til at bringe hilsen fra Karmelkir-
ken, et af vores projekter: præste-
skolen i Rubura.
Også i Rubura er der behov for at 
få (gen)etableret vandforsyningen 
bl.a. til institutionerne, så der er 
basis for et (BiD?) projekt.
I haven bag missionærhuset i Rubu-
ra besøgte vi Mie le Fevres grav.

Anna sammenlignede med sin tur 
til Kibera (Nairobi – Kenya) i 2009:
Der var ikke omkring Bujumbura 
slumområder som Kibera.
Tøjudleveringen efter gudstjene-
sten gjorde et stort indtryk. Vi så 
ikke nød som sådan, men mang-
len blev illustreret ved at stille sig i 
lang kø for et stykke tøj.
Glæden er svær at beskrive i for-
hold til de materielle forhold, og et 
Gudsforhold, der er livsbekræftende 
og smittende, og som Gud er sær-
lig nær.
I kirken i Musema kom en ung 
mand lettere psykisk og fysisk han-
dicappet og gav alle os gæster en 
krammer, og derudover fik Solveig 
et æg – det bedste han kunne give 
bort!
Vigtigheden af uddannelse og sko-
legang var tydelig i Kenya, og det 
samme fornemmede vi i Burundi
Efter turen til Kenya fylder Afri-
ka meget i bevidstheden, og der-
for var det oplagt at slå til, da turen 
til Burundi var en mulighed. Afrika 
giver et nyt perspektiv og nye over-
vejelser om livssituationer for men-
nesker.

Per drog ofte sammenligninger 
med besøget for 33 år siden:
Der er – efter hvad vi så – ikke mere 
runde hytter men firkantede huse, 
der er mange mennesker langs 
vejene (et godt tegn fortalte Niels 
Christian, for så føler man sig 
nogenlunde trygge). 
I kirken i Musema er trommen 
udskiftet med keyboard!
Som for 33 år siden er kvinder-
ne – også når de arbejder i mar-
ken - i smukke farverige dragter, 
folk standser op og hilser os med 
i amahoro (fred), og når vi kører 
forbi, peger børn, griner og råber 
umusungo (hvide).
I Rubura kom en flok skolebørn og 

ville tale med Anna på engelsk. Vi 
”gamle” husker kun, at man for 33 
år siden talte kirundi eller fransk.

Vi fornemmer, at kirken og lan-
det for en stor del er og kan være 
”selvkørende”, hvis de nødvendige 
investeringer kan skaffes. Burundi 
måles til et af verdens ulykkeligste 
lande og Danmark som et af de lyk-
keligste. Det må bygge på en stor 
vægtning af de materielle mulighe-
der. For selv om livet ofte er svært, 
så er menneskene syd for ækvator 
venlige og imødekommende i høje-
re grad, end vi oplever i Danmark.

Det kan være berigende at frem-
mede øjne ser på det, vi kender så 
godt – eller har hørt så meget om.
Vandprojektet er i Rotary sammen-
hæng blevet omtalt og fremstillet i 

forskellige sammenhænge, bl.a. ved 
et distriktsmøde i foråret i Hadsten 
med mere 150 deltagere.  De der – 
ud over Per – har besøgt projektet 
og været i Musemaområdet, omta-
ler altid Baptistkirken og Solveig 
og Niels Christians arbejde i meget 
rosende vendinger.
Efterfølgende har Rotary hæd-
ret Niels Chr. Nielsen ved at tilde-
le ham Paul Harris Fellow Reward, 
der gives for stor uegennyttig ind-
sats.

For os var det en stor oplevelse at 
se og gense Burundi, dels gennem 
mødet med det kirkelige arbejde, 
dels ved samarbejdet med Rotary 
Ingoma, Bujumbura.

Anna Beck, Per Beck.

Lige før snoren klippes til Vandprojektet i Buraniro

Kø til tøjuddelingen i Musema
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Nørresundby

14.00  
Seniortræ

f

16.00 
SeniorITtræ

f

10.30 
Familiegudstjeneste

10.30 
Nadvergudstjeneste

Jacob Broholm ferie

16.00 
SeniorITtræ

f

10.30 
Gudstjeneste

 
BiD 175 år

10.30 
Gudstjeneste

14.00  
Seniortræ

f

10.30 
Alle Helgens 

 
gudstjeneste

INFO deadline

10.30 
Gudstjeneste

16.00 
SeniorITtræ

f

 
Landskonference II

 
i Odense

10.30 
Nadvergudstjeneste

 
+ Forhandlingsmøde

 INFO Udkommer

10.30 
Gudstjeneste

12.30 
Seniortræ

f Julefrokost

10.30 
1. søndag i advent

 
Spejdergudstjeneste?  

10.30  
3. søndag i advent

 
Julefest

 
Ingen gudstjeneste

10.30 
Gudstjeneste

Jacob Broholm ferie

10.30 
2. søndag i advent

16.00 
SeniorITtræ

f
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16.00  
juleaftensgudstjeneste

 
Jacob Broholm Møller
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tak

Hjertelig tak
For hilsener, blomster og gaver, 
som jeg fik til min fødselsdag.
Kærlig hilsen

Lilly Pedersen 

 Hjertelig tak
For den store opmærksomhed, 
varme omsorg og støtte, som I har 
vist os i forbindelse med Christian 
Højbjergs pludselige død.
Tak til alle jer, som var med til at 
gøre bisættelsen fra Sønder Tran-
ders Kirke mindeværdig og smuk.
Tak for alle de smukke blomster og 
kranse.

Trine og August

seniortræf
Holdt sin årlige forårstur den 27. 
maj, her er nogle billeder fra turen.

arBeJDsDag 
den 6. september kl. 9.
Nu er det tid at sætte sensom-
merens arbejdsdag i Karmel ind i 
kalenderen. Prøv at prioritere dette 
arbejdsfællesskab, hvor vi sam-
men prøver at holde kirken vedlige. 
Der er altid opgaver, som man kan 
klare, også selv om tommelfingrene 
vender hver sin vej, eller kræfterne 
ikke er så mange!
Vi skal male en del indendørs, og 
lidt ekstra rengøring trænger sig 
på, så mød op i arbejdshumør og 
tag en tørn. 
- Og se så lige til venstre, hvor flot 
resultatet er i trappeopgangen...

Kærlige hilsner på 
byggeudvalgets vegne, Inge
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Juli
05.-12. DBS sommerlejr på Øksedal
Sø. 06. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
Poul Erik Jensen
  Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Sø. 13. Ingen gudstjeneste
Sø. 20. Kl.10.30 Gudstjeneste. 
 Vibeke Dalsgaard
20.-26. juli Sommerstævne 
 på Lindenborg.
Sø. 27. Kl. 19.00 I Nørresundby 
 Baptistkirke 
 ”Glimt fra Sommerstævnet”

August
Sø. 03.   Ingen gudstjeneste
Sø. 10. Kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Anne Marie Winther.
Sø. 17. Kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
  Kollekt: Forældreløse børn.
To. 21. Kl. 16.00 SeniorITtræf
Sø. 24. Kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
Sø. 31. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
Jacob Broholm Møller
  Kollekt: Præsteskolen i Rubura.

September
Lø. 06. Kl. 9.00 Arbejdsdag i Karmel
Sø. 07. Kl. 10.30 Familiegudstjene-
 ste Jacob Broholm Møller
 Kollekt: Forældreløse børn.
Sø. 14. Kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Klaus Abildgaard
Sø. 21. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
 Jacob Broholm Møller
  Kollekt: Præsteskolen i Rubura.
Ma. 22. Kl. 19.00 Forhandlingsmøde
Sø. 28. Kl. 10.30 Fællesskabsdag 
 i Nørresundby. Annette Grarup 
 og Jacob Broholm Møller
Ti. 30. Kl. 14.00 Seniortræf
 Se omtale

Oktober
Sø. 05. Kl. 10.30 Familie-
 gudstjeneste
 Kollekt: Forældreløse børn.

Jacob Broholm Møller holder ferie i 
uge 29, 31 og 32.

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

Præst 
Jacob Broholm Møller
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
 
Ved behov for samtale, omsorg eller 
besøg, kan man kontakte menighe-
dens præst. Bemærk dog, 
at fredage og lørdage er fridage

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

CAFÉ OG SPeJderNe
OG SeNIOrIT

Torsdag
 SeniorITtræf kl. 16.00 – 17.30
 i lige uger
 Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30
 Rovermøder i lige uger.
Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

TillYkke
DÅBsDage
70 år
10.09.  Henny Madsen
60 år 
12.09.  Inge Jensen
  Ruth Christensen

aDresseænDring
Birgit Lemcke
Enggårdsgade 5, 1. tv
9000 Aalborg

Pia Stetter
Stammen 24 D
9260 Gistrup

Laurits Øllegaard Larsen
Vangs Alle 2 1.th
9000 Aalborg
Tlf. 20 98 50 78
(Fastnetnummer er slettet)

Henny Madsen 
Vejgaard Bymidte 24, st.tv
9000 Aalborg.

Gudrun Knudsen
Teglvænget 11 2.th
9000 Aalborg
(Gælder fra den 15. juli)

Per Poulsen
Lundbyescenteret
Lundbyesgade 33
9000 Aalborg

Lisbeth Haugaard
Knasten 120
9260 Gistrup

Ole Dons
Afd. 4, lejlighed 47, Liselund
Hüttel-Sørensensvej 61
9310 Vodskov.

rettelse til adresse
Rita & Villy Falk Larsen bor 
Vangen 445, 3. tv.
9400 Nørresundby

MenigHeDens 
forHanDl ingsMøDer
Der indkaldes til forhandlingsmøde

Mandag 
den 22 september 2014 kl. 19.00

i Denne forsenDelse
findes INFO med program for juli 
– september. Næste INFO kommer 
den 27. september. Stof til dette be-
des sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
13. september.


