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Reformation.

I 2017 markerede vi 500 året for refor-
mationen, og med mange muligheder 
for at sætte fokus på forskellige sider 
af reformationen og dennes betydning 
for vores hverdag kirkeligt og sam-
fundsmæssigt. I menigheden havde vi 
året igennem Luthersalmer i INFO, vi 
havde i oktober to anledninger, dels en 
salmegudstjeneste med Mads Lind-
holm, dels en reformationsgudstjene-
ste med Johhans Aakjær Steenbuch.
Vi kan med meget rimelighed med 
baggrund i forfædrenes – anabapti-
sternes – vilkår under reformationen 
tale om reformationsmarkering frem 
for reformationsfejring. Under alle 
omstændigheder er der ikke tvivl om, 
at reformationen har fået stor betyd-
ning for livet i kirken og i samfundet i 
øvrigt.
En ting er at markere en historisk 
begivenhed, men hvad betyder refor-

mationen for os i dag. Reformation er 
overvejelse, opgør og fornyelse. Refor-
mationsmarkeringen kan få os til at 
overveje, om der er ting i vort kirkelige 
liv og praksis vi har behov for at gen-
tænke og forny, uden at der er grund til 
nye kirkedannelser eller afstandtagen 
til det eksisterende.

Lovgivningen.

I løbet af 2017 vedtog folketinget tros-
samfundsloven for ”de fra folkekirken 
afvigende trossamfund”. Lovgivningen 
præciserer, hvad et trossamfund er, og 
fastsætter pligter og rettigheder. For 
Baptistkirken og menighederne bety-
der loven nogle stærkere krav til regn-
skabsaflæggelse og til personer, der 
vil have vielsesbemyndigelse (”Imam-
loven”). Baptistkirken i Danmark skal 
naturligvis på landskonferencen dis-
kutere den nye situation og drøfte evt. 
tiltag i denne forbindelse. Det er min 

Beretning 2017
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Fra årsmødegudstjenesten



vurdering, at krav til regnskabsaflæg-
gelsen ikke vil være uoverkommelige 
for vores menighed.
I maj 2018 iværksættes ny lovgivning 
med baggrund i et EU-direktiv om 
datasikkerhed, hvilket betyder, at der 
kommer skrappere krav om, hvilke 
personoplysninger der er offentligt 
tilgængelige. Vi afventer forslag til 
retningslinjer, som vi kan læne os op 
ad for mest lempeligt at indføre de nye 
regler. Donald Dahl Larsen og under-
tegnede deltog i december i et oriente-
ringsmøde om den nye lovgivning, og 
Donald har lovet at være ankermand 
for vores menighed.

Gudstjenester 
og livet i menigheden.

2017 er det første hele år, Karmelkirken 
har været uden ansat medarbejder. 
Vi søger at holde ører og øjne åbne 
for mulige løsninger, men ved års-
skiftet har vi ikke nogen umiddelbar 
løsning i sigte, Det er som tidligere 
formuleret menighedsrådets opfattelse, 
at ansættelse svarende til en ½-tids 
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medarbejder vil være det mulige for 
Karmelkirken. 
Gudstjenesten definerer vi ofte som 
menighedens livsnerve, og for mange 
vil dette være oplevelsen året igennem. 
I 2017 har der været gudstjenester i 
Karmel hver søndag, bortset fra tradi-
tionelt nogle sommersøndage, samt 
nogle få søndage i årets løb. Gudstje-
nesteudvalget har sikret et varieret 
program med forskellige tilbud og 
forskellige prædikanter. Hanne Kiel og 
Bente Højris er vore faste prædikanter, 
suppleret med en række andre gæste-
prædikanter. Til gudstjenesterne har 
udvalget også sikret musikledsagelse, 
hvilket styrker gudstjenesten. Her har 
Inge Jørgensen, Hans Hjort og Karin 
Brogaard været vores faste organister 
gennem året, herudover har bl.a. Karen 
Nielsen hjulpet os ved orglet.
Omsorgsarbejdet har en naturlig plads 
i en menighed, hvor flertallet hører 
til i gruppen ældre. Vi kan glæde os 
over, at omsorgsudvalget arbejder med 
opgaverne, og at Bente Højris til stor 
glæde for mange hjælper os i omsorgs-
tjenesten.



Spejderne, Cafeen og Seniortræf er 
vore faste arbejdsgrene, der gennem 
året trofast har indbudt til forskellige 
aktiviteter til forskellige aldersgrupper. 
Læs beretninger her i årsskriftet, og 
følg vore arbejdsgrene med interesse 
og forbøn.
Ved valg til menighedsrådet i novem-
ber ønskede Henning Aardestrup ikke 
genvalg. Tak til Henning for mange års 
tjeneste i menighedsrådet, og for at 
Henning stadig løser en række opgaver 
i menigheden, bl.a. med kommunika-
tion.
Ved valget lykkedes det ikke, at få 
valgt en afløser for Henning, så menig-
hedsrådet består p.t. kun af tre perso-
ner. Vi håber, at der snarest kan findes 
endnu et medlem til menighedsrådet.

Vores bygning.

Den store ændring i Karmel i 2017 var, 
at bænkene i kirkesalen blev erstattet 
af stole. Vi fik tilbud om at overtage 
stolene fra Kirken i Nibe, da menighe-
den der besluttede at sælge kirken, og 
ved et forhandlingsmøde sidst i marts 
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vedtog menigheden med stort flertal at 
sige tak for det fine tilbud fra Nibe.
Første søndag i juli var vi indbudt til 
afslutningsgudstjeneste i kirkebygnin-
gen i Nibe. I den følgende måneds tid 
blev stolene vasket og pudset og lidt 
senere forsynet med mellemstykker, 
hvor bl.a. salmebogen kan ligge, samt 
puder. 2. søndag i september kunne 
vi indvie de nye stole med gæster fra 
Nibe menighed og officielt takke for 
gaven. Inge og Henning Aardestrup 
har ledet arbejdet med de nye stole 
og sammen med andre frivillige brugt 
mange timer i Karmel sommeren 2017. 
Ud over arbejde med de løbende byg-
ningsopgaver undersøger bygningsud-
valget p.t.,  om og hvordan vi kan sikre 
en bedre isolering, specielt omkring 
vinduerne i kirkesalen.

Menighedens økonomi.
Som det fremgår af regnskabet, så 
ender året med overskud, hvilket 
naturligvis primært skyldes manglen-
de lønudgifter. Vi har tidligere haft en 
række år med underskud, så en økono-
misk stabilisering er et gode, og som 



nævnt ovenfor, så står vi måske over 
for en større investering i kirkebygnin-
gen. Det er menighedsrådets meget 
store og nødvendige håb, at vi også 
fremadrettet vil opleve, at bidragene 
ikke reduceres væsentligt.
I lighed med tidligere år har vi bidraget 
til to af Baptistkirkens projekter: alfa-
betisering, primært rettet mod kvinder 
og præsteskolen i Rubura, hvert projekt 
med kr. 10.000.

Kommunikation.

Menighedens hjemmeside, årsbe-
retningen og INFO tager kommuni-
kationsudvalget hånd om. Vi har en 
flot kommunikation som en mindre 
menighed, og i forbindelse med guds-
tjenesten den 7. januar 2018 kunne vi 
markere INFOs 25 års fødselsdag, og 
sige en særlig tak til Henning Aarde-
strup, der har haft særlig opgave og 
været med til at fremstille INFO i alle 
25 år. Vi håber og tror INFO vil være 
livskraftigt mange år endnu.

Samarbejde. 

Vores samarbejde som menighed med 
andre udfolder sig på forskellig vis. Vi 
har aftaler med Nørresundby-Vodskov 
og Østhimmerlands menigheder om 
fælles aktiviteter og anledninger i 
årets løb. Bl.a. havde vi i år fælles 
menighedsweekend med Østhimmer-
land, hvilket var en meget fin anled-
ning. Vi var ikke så mange fra Karmel, 
men vi håber at blive flere deltagere 
næste gang i 2019.
Vi glæder os over at Koinonia hver 
søndag eftermiddag anvender kirkens 
lokaler til at fejre gudstjeneste, spise 
sammen og dyrke fællesskabet. Vi vil 
som menighed søge anledning til at 
være fælles med Koinonia om enkelte 
anledninger.
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Inge Jensen repræsenterer os som 
baptister i arbejdsgruppen omkring 
Nordjysk kirkedag, der i 2017 blev 
afholdt i Folkekirkens Hus. Vi ser frem 
til et tilsvarende tilbud i 2018.
Menigheden er engageret i Baptistkir-
ken i Danmark, dels gennem økono-
misk støtte med 7,5% af indsamlede 
bidrag til basisbudgettet og med 
20.000 til BiD projekter. Repræsentan-
ter fra menigheden deltager i Lands-
konferencer og temadage, og vi håber 
mange abonnerer på BiDs nyhedsbrev 
(man kan tilmelde sig på www.bap-
tistkirken .dk) .

Frem mod 2018.

Menighedens arbejde og overvejelser 
frem mod 2018 peger på, at vi som 
menighed har en opgave i at være et 
stærkt fællesskab bygget på, at vi er 
kaldet af Kristus, og til at formidle 
budskabet om Hans frelse og kærlig-
hed – Gud give os at finde vejen frem.
Vi håber vi i 2018 kan finde løsning 
på ansættelse af medarbejder, og at 
vi – ikke mindst via gudstjenesteud-
valget kan få sammensat et godt og 
varieret gudstjenesteprogram, samt at 
de mange frivillige kræfter vil fortsætte 
arbejdet i vore arbejdsgrene, omsorgs-, 
bygnings- og kommunikationsudvalg 
til glæde og gavn for menighedens 
virksomhed.

På menighedsrådets 
vegne

Per Beck
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Gudstjenesteudvalget

Et skridt
Ét skridt er et fald ind i fremtid
en fod, der mister sit fæste
en tilstand af rædsel og lykke
en frydefuld tro på ”det næste”.
Et skridt er et udspring fra fortid
et afsæt fra tryghed, det kendte,
en afsked med, der ku´ bære
en velkomst af Riget du sendte.

En del af et digt, som Troels Thorndal 
skrev i 2008. ”Et skridt”. Vi tog også 
et skridt i gudstjenesteudvalget, da 
vi, og menigheden, for ca. halvandet 
år siden, pludselig stod uden præst, 
og 2017 blev det første hele år uden 
en præst, og en heltidsarbejdende 
indsats, i vort udvalg. Vi har igen-
nem året søgt, at sammensætte et 
gudstjenesteprogram ud fra, dels vore 
tanker og ønsker, og dels de praktiske 

og aftalemæssige muligheder der nu 
viste sig. Vi søger, at gennemføre et 
gudstjenesteprogram der indeholder, 
dels gudstjenester med tid til egne 
”påfyldninger” og læring, og dels 
gudstjenester mere udadvendte, med 
musik, oplevelse og foredrag. Vi søger 
også, at foruden gudstjenester for den 
mere erfarne del af menigheden, at vi 
indimellem har gudstjenester for børn 
og unge.
Vi havde i 2017 en del ”ordinære” guds-
tjenester i gudstjenestekalenderen, 
men ved siden af disse har vi afholdt 
cafégudstjenester, familiegudstjene-
ster, en rejsegudstjeneste, musik med 
Lise & Karen, fællesgudstjeneste med 
Nørresundby / Vodskov, musik med 
Mads Lindholm & kor, reformations-
gudstjeneste, musik med Rune Funch 
& orkester, spejdergudstjeneste som 
indledning til julen, fællessang op til 
jul, m.m. Jeg og udvalget synes vi fik 

Spejdergudstjeneste

Beretning fra udvalgene



Varberg. Tak for en stor og helhjertet 
indsats, og tak for et godt samarbejde i 
vort udvalg.
Vi trådte som menighed, og som 
udvalg, et skridt ind i en ny tid, og en 
anden tid, der for halvandet år siden. 
Det, og de, næste skridt må vise, hvor 
vi kom hen. Lad os tro, at det var ”et 
skridt til landing i nutid”, i ”en verden 
af visioner”.

Et skridt er landing i nutid
en verden af nye visioner
en måde at sætte sit aftryk
en platform til nye stationer.
Et skridt er at øve på højtid
et opgør med liv i det lave
en krig mod det frygtsomme feje.
Fra kirkernes Herre: en gave.
(Troels Thorndal.)

Bruno Jacobsen.
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sat en gudstjenesteplan sammen, vi 
godt kan stå inde for.
I løbet af året har vi haft besøg af en 
del ”gæsteprædikanter” for, at kun-
ne gennemføre gudstjenesterne. Tak 
til disse, og en tak ligeledes til Han-
ne Kiel og Bente Højris der har taget 
ansvaret for en del af gudstjenesterne. 
Vi har stor glæde af musikledsagel-
sen til gudstjenesterne, og har igen-
nem hele året kunne henvende os til 
Karin Anesen, Inge Jørgensen, Karen 
Nielsen, Hans Hjort, og Peer Albin som 
organister og på klaveret.
En del af gudstjenesterne indledes af 
en mødeindleder, og dette ”job” søger 
vi, at få besat dels i udvalget, og dels i 
menigheden øvrigt.
Undervisningsdelen af / fra vort ud-
valg, måtte i 2017 blive ved planlæg-
ning og snak. Vi har ikke formået, at 
tage dette op, men har haft det på vore 
udvalgsmøder som en tanke. Vi må 
se om 2018 bliver mere aktivt på det-
te punkt.
En stor tak til gudstjenesteudvalget. 
Tak til Gudrun Knudsen og Louise 

Musikgudstjeneste i november



Man kan ikke vide, hvad et nyt år brin-
ger. Da vi gik ind i 2017 ville ingen af 
os have gættet på, at vi skulle gå ud af 
året uden bænke, men med stole i kir-
kesalen og med en ny varmestyring, 
der i hvert fald foreløbig har givet mere 
stabil varme til vore Gudstjenester; 
men sådan blev det.

Vi fik tilbudt at overtage 86 ”Folkesto-
le” fra Nibe menighed. Det var en flot 
gestus, og vi sagde ”Ja tak” med glæ-
de. Først på sommeren kom kirkebæn-
kene så ud, og stolene kom i hus. Der-
efter var der en trofast gruppe, der 
gennem juli måned mødte op for at 
vaske, børste, slibe og behandle stole-
ne, så de fremstod flot i kirkesalen.
Ligesom i ens eget hjem følger der 
altid mange andre opgaver med, når 
man flytter rundt på møblementet. 
Gulvet i kirkesalen, den lille sal og 
balkonen skulle renses, pletter slibes 
af og lakeres et par gange. Mellem-
stykker skulle laves til at holde stole-
ne sammen i rækker. Et par armstole 
skulle ombetrækkes, så de passede til 
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Informationsudvalget

INFO fylder det meste af arbejdet i 
årets løb, og med udgangen af 2017 
har det været menighedens blad i 25 
år.
Årsbudskabet og enkelte foldere er 
det også blevet til, samt et par annon-
cer. Hjemmesiden er blevet holdt ajour 
med ændringer i udvalg m.m. Det er 
også stedet, hvis man vil læse tidligere 
numre af INFO helt tilbage til 2011.
Udhængsskabet får løbende nyt ind-
hold.
Peer Albin Kristiansen varetager ved-
ligeholdelsen af menighedens data, og 
adresseændringer mm. skal sendes til 
Peer.
Louise er redaktør af INFO og mod-
tager gerne indlæg om aktiviteter i 
Karmel. Samler man det sidste års 
INFO’er fortæller det om en menighed, 
hvor der foregår rigtig mange aktivite-
ter. Louise samler også stoffet til års-
beretningen, som undertegnede sætter 
op og får færdiggjort.
Alt i alt har vi et udvalg som fungerer, 
og hvor alt bliver løst uden problemer.
Tak til udvalget for dette.
Udvalget består af Louise, Peer og 
undertegnede.

Henning Aardestrup

Bygningsudvalget 

Så er det tiden at glæde sig over et nyt 
og helt ubrugt år, som ligger foran og 
frister med al den tid, man kan ønske 
sig at bruge til alt det, man ikke nåe-
de i det forgangne år! Det er bare at 
tage fat på opgaverne, og det vil vi prø-
ve at fortsætte med fra bygningsudval-
gets side. 

De nye stole tages i brug
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hynderne, der blev indkøbt til de ”nye” 
stole, som stod fint og blødt på nypå-
satte filtpuder.

I menighedssalen fik vi det ”nye” kla-
ver og talerstolen fra Nibe opstil-
let og klaverbænken blev malet. Det 
gav anledning til grundig oprydning i 
”Parfumeriet”, hvor meget efterhånden 
havde hobet sig op oven i hinanden. 
Nu kan vi komme til i det nymalede og 
rengjorte rum. De to ”små” flagstæn-
ger er nymalede og har fået nye flag, 
brug dem og lån dem gerne. De flotte 
duge og det quiltede dukketeater-tæp-
pe hænger i deres holdere på væggen, 
og talerstolen, som har fået stå-pla-
de, ophæng til lysledning og hjul, kan 
køres ind på plads derinde, når den 
ikke er i brug.

For at undgå fugtighed og lugt i rum-
met vil vi bede jer alle huske at lade 
døren stå åben til ”Parfumeriet”, når 
I forlader menighedssalen, - og lige 
modsat, at I husker at lukke døren 
til toiletrummet, så varmeapparatet 
derinde ikke forsøger at varme hele 
menighedssalen op!

Legetøjet i den lille sal er blevet sorte-
ret, det har pyntet! Der er stillet bokse 
op til nye og brugte batterier og pærer 
i det lille køkken, og vi har fået 2 con-
tainere til restaffald med tømning hver 
14 dag. 
På arbejdsdagene blev der lavet ved-
ligehold både ude og inde. Udhængs-
skab, gelændere, yderdøre og elevator 
blev renset af og malet, hækken klippet 
og græsset trimmet mm. Væggene i 

Stolene renses og pudses



kældergang og trappeopgang, nadver-
bord og prædikestol blev malet sam-
men med blokkene, vi bruger til ”sand-
kasse” og adventskrans. Køkkenet fik 
en hovedrengøring, og spindelsvævene 
i alle hjørner blev fjernet.
Så var det år godt brugt.

På bygningsudvalgets 
vegne,

Inge Valbak  Aardestrup

Økonomi.

Vores resultat har i 2017 givet et over-
skud på 95.583,69 kr., som vi indstil-
ler til Menigheden at overføre til status 
til anvendelse på et senere tidspunkt. 
Igennem mange år har vi hvert år haft 
underskud i driftsregnskabet, som vi 
har indfriet ved at tage beløbene fra 
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status-beholdningerne, så det er rigtig 
godt at kunne føre nogle beløb tilbage 
på vores beholdninger.
I 2017 har vi været uden ansat præst 
hele året og håndteret søndagsguds-
tjenesterne og omsorgstjeneste mv. via 
gæsteprædikanter og især Bente Høj-
ris og Hanne Kiel. Det betyder, at vi 
ikke har haft lønomkostninger, men 
omkostninger med gæsteprædikantho-
norarer og kørselsgodtgørelser – der-
ved har vi sparet mange penge, men 
lider afsavn i den daglige præstetje-
neste. Ligeledes har vi måttet hono-
rere eksterne organister til at spille til 
gudstjenesterne, vi takker meget for 
tjenesterne og især også tak til vores 
frivillige, interne organister.
I Karmelkirken har vi indsamlet 
306.505,90 kr. i kuvertbidrag og i 2016 
indsamlede vi kr. 322.226 i 2016 – en 
nedgang på ca. 16.000 kr. og i forhold 
til vores vedtagne budget er det en 
nedgang med ca. 9.000 kr. Vi er meget 
taknemmelige for den fortsatte sto-
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re offervilje til at vi sammen kan hjæl-
pe med at holde niveauet på kuvertbi-
dragene og klare vore udgifter og for-
pligtelser.
Vi havde som tidligere år et mål med 
de 2 BiD-projekter, hvor vi over for BiD 
havde lovet at indsamle 10.000 kr. til 
hvert projekt – vi har indsamlet 
- 8.804,50 kr. til BiD-projekt IM 
Uddannelse for alle-Alfabetisering og 
- 8.144,00 kr. til BiD-projekt IM 
Menigheder, der vokser - Præsteskolen 
Rubura. 
Forskellen fra de indsamlede beløb og 
op til de lovede i alt 20.000 kr., har vi 
derfor afregnet direkte fra Kirkekassen.
Vores investering i Stjerneinvest Spar-
Nord gav desværre ikke så meget i 
udbytte, som vi havde forventet. Vi 
havde budgetlagt med 9.500 kr. men 
fik 5.946 kr.
En af de store udgifter i 2017, har 
været, da vi fik tilbud om at overtage 

stolene fra Kirken i Nibe, da menighe-
den der besluttede at sælge kirken. Vi 
fik stolene som en gave, men stolene 
blev alle stone-vasket og pudset og lidt 
senere forsynet med flotte hynder og 
mellem-stykker, hvor bl.a. salmebogen 
kan ligge. Et meget stort arbejde med 
mange, frivillige arbejdskræfter. 
De gamle kirkebænke solgte vi bl.a. til 
privatpersoner og på auktion på Lau-
ritz.com, så den samlede nettoomkost-
ning blev ca. 39.000 kr., idet vi også 
havde en stolekonto på 4.000 kr.

Vores økonomiske kapabilitet svarer 
p. t. til aflønning af en halvtids præst, 
men indtil videre fortsætter vi med den 
model, vi har plansat. 
Når vi løfter i flok og viser en fælles 
offervilje, betyder det ikke så meget for 
det enkelte medlem økonomisk.
Når vi sammen fokuserer vores res-
sourcer og energi på de mange aktivi-

Bænkene sendes til salg



teter og missionen, der udgår fra Kar-
melkirkens Baptistmenighed, vil vi 
fortsat være en menighed, som vi alle 
har kærlighed til og hol-
der meget af.

Donald Dahl Larsen

Seniortræf 

Igen et år er gået – I en beretning fra 
Seniortræf synes de fleste nok, at et år 
går stærkt, fordi vi vil så gerne nå så 
meget, bruge livet på så mange måder, 
mens vi kan det.

Begik du livet,
bedrev du livet,
som det er givet,
du bør og gør
så er det givet,
at alt i livet, -
det blev dig givet,
fordi du tør.

13

En god gave og udfordring til os er, at 
vi ud fra menigheden og seniortræfs 
arbejde, må være med til at dele værdi-
er ud til at leve livet - fordi vi tør.
Mange ting forandrer sig, men et be-
hov for et fælleskab mellem menne-
sker er der, med interesse for livet og 
for hinanden.
Det er det, vi prøver at udøve i vores 
samvær som seniorer.

Vores program gennem året har været 
afvekslende med bl.a. besøg af sogne-
præst Hans Jacob Hansen med emnet: 
Weyse og Ingemann.
Raymond Jensen, Østhimmerland, 
emne: Rim – remser og rytme.
Kirsten Munkholt, Tårs, emne: En 
spændende fortælling om ”Prinsesser-
ne” 
John Kristensen og Hans Hjort, Skør-
ping, ” Vi synger foråret ind”
Forårsudflugt til Skagen i godt vejr.

Efterårets program indeholdt besøg af 
Jonna og Jørgen Fristrup, sejlsports-
folk, Emne, En tur til Lofoten.

Seniortræf udflugt til Skagen
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Kirsten Dollerup, Skørping, emne: Fort-
ællinger ud fra bogen ”Mærkedage”
Årets julefrokost blev med indslag af 
Per Beck og musikindslag Inge og Ole 
Jørgensen, Østhimmerland.
Denne anledning blev afslutning på 
årets program, og vore anledninger bar 
præg af glæde og lyst til at være sam-
men.
Forårets program 2018 er tilrettelagt, 
rammerne er der, så vi håber, vi får 
kræfter og lyst til at udfylde dem.
En god indsats kræver det af os med at 
arbejde på at få nye deltagere med til 
vore arrangementer.
Vore 2 arbejdsgrupper arbejder flit-
tigt med bagning, kaffebrygning og 
opstilling o.s.v. desværre har alle ikke 
de mange kræfter og helbred mere, 
men det vigtigste er, at man deltager 
med det man kan og derved er med i 
arbejdsfællesskabet.
Til arrangementerne er vi ca. 30 del-
tagere, til julefrokosten og udflugten 
er der meget god tilslutning og en stor 
glæde er det, at vi har en del gæster, 
som kommer til anledningerne.
Højskolesangbogen bruger vi flittigt 
til vore arrangementer, og jeg blev for 
nylig opmærksom på denne sang af 
Tom Kristensen:

For alt i livet,
som blev dig givet
er lys og mørke
i sammenspil,
og har du vovet,
og har du svigtet,
så var du til.

Godt nytår
Inge Jensen

Spejderne

2017 har været et spændende spejder-
år. Vi startede året med Nytårsbanko 
med hygge og sjov. En festlig aften 
hvor generationer mødes. Vi nyder, når 
tidligere spejdere og gæster i alle aldre 
kommer og er med til spejdermøderne. 
Dørene er altid åbne, så kom gerne for-
bi og se, hvad vi laver torsdag aften.
I foråret havde vi mange dejlige ople-
velser til spejdermøderne, og nogle af 
os forberedte os til den store sommer-
lejr “Spejdernes Lejr 2017” i Sønder-
borg.
Den 22. juli tog 3 spejdere og 4 førere 
af sted mod Sønderborg. Vi havde en 
dejlig, men våd uge, hvor vi var med 
til at “Sætte spor”. Trods vejret var 
humøret højt hele ugen. Der var man-
ge spændende aktiviteter, og på lej-
ren deltog der spejdere fra hele verden, 
hvilket var med til at gøre det til en 
ekstra særlig oplevelse. Vi havde valgt 
at dele lejrplads med spejderne fra Aal-
borg 1., hvilket var en rigtig god ople-
velse. Vi ser frem til at få flere oplevel-
ser sammen med dem.
Søndag 20. august havde vi “Spejder 



Fredslyset kommer med budskabet 
om:

• Fred på jorden
• Et lys for fællesskab
• Et lys for forståelse
• Et lys for fred og venskab
• Et lys for tolerance
• Et lys for nødlidende og ensomme
• Et lys for aktivt arbejde
• En gave som skal lyse op i advents-
tiden
• En gave til dig, så du kan tænde et 
lys til glæde for andre

Vi ser frem til endnu et dejligt spejder-
år med mange gode ople-
velser.

Spejderhilsner fra Connie

Cafeen

Kokkeplanen for det nye år i cafeen er 
lige faldet på plads, og nu kan der ses 
tilbage på et hyggeligt år i fællesska-
bet omkring cafeen. Vi er stadig en 
trofast flok unge og gamle, som mødes 
fast hver torsdag i Karmel kl. 17.30, 
hvor der serveres varm mad. Fælles-
skabet omkring maden er altid liv-
ligt og hyggeligt, og det er tydeligt, 
at vi alle nyder lige at få tid til at ven-
de ugen, der er gået eller snakke om 
noget, man lige har set i fjernsynet o.l. 
Tusind tak til alle jer, som har givet 
en hånd med i forbindelse med at få 
maden klar og husk, at cafeen er for 
alle, og maden er god og 
selskabet fantastisk.

Anne Tørholm
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for en dag”, hvor vi havde inviteret alle 
interesserede fra lokalområdet til at 
komme og se, hvad spejder er. Vi hav-
de en dejlig, men også våd, eftermid-
dag. Der kom desværre ikke så man-
ge forbi, men mange havde set vores 
opslag på Facebook, hvilket vi håber, 
betyder at vi er blevet mere synlige i 
lokalområdet.
I efteråret har vi sagt velkommen til to 
nye spejdere og to nye førere. Det glæ-
der os meget.
Efteråret har budt på kredsweekend i 
Hellum med klatring for trop/gruppe 
og 10 km tur for flokken. I December 
havde vi en overnatning i kirken, som 
vi sluttede af med adventsgudstjene-
ste og krybbespil. To dejlige weeken-
der.
For andet år i træk har vi været med 
til at bringe Fredslyset ud til spejdere 
og kirker i Aalborg. Vi gik i optog gen-
nem byen og spiste derefter aftensmad 
sammen med spejderne fra Aalborg 1. 
Dejligt at kunne være med til at sprede 
budskabet om fred og minde hinanden 
om, at vi kan starte med at skabe fred 
der, hvor vi er blandt venner og klasse-
kammerater.
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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.
Du kan således udmærket kombine-
re fradragsretten for gavebrev/forplig-
telseserklæringen §12 med ordningen 
via §8A.

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 bygge-
konto, BiD-projekter og bidrag til BiD) 
vil du kunne fratrække på selvangivel-
sen.
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 kombine-
re fradragsretten for gavebrev/forplig-
telseserklæringen §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 fra-
dragsretten.

Kuvertbidrag

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

Via budgetkonto i bank/sparekas-
se 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
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at dine bidrag til Menigheden automa-
tisk betales fast hver måned i lighed 
med dine andre udgifter.

Kun i fællesskab, hvor vi alle bidrager 
efter evne, kan vi sikre, at den nødven-
dige økonomi er til stede, så menighe-
den kan fungere og missionere til glæ-
de og velsignelse for alle, der har til-
knytning 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.
E: jonnabruno@gmail.dk
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