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”…og beder om, at han i sin her-
ligheds rigdom med kraft vil give 
jer at styrkes i det indre menne-
ske ved hans ånd, at Kristus ved 
troen må bo i jeres hjerter og I 
være rodfæstede og grundfæstede 
i kærlighed,…”

Paulus brev til Efeserne, kap. 3:16-17

Du sidder her med Karmelkirkens års-
beretning for 2014 i hånden! Det er et 
lidt underligt skrift, for det læses pri-
mært i (starten af) 2015, men handler 
altså om, hvad der skete i 2014! Selv-
følgelig vil årets store og skelsætten-
de begivenheder huskes, men mange 
af de små, hverdagsagtige ting er alle-
rede glemt – og det gælder både den 
enkelte og i det store fællesskab. 

Tilbage står nogle få ’øjeblikke’, som 
vi husker tilbage på. Sådan er det 
også med f.eks. bøger. Dem blev der 
udgivet mange af i 2014 – og nogle få 

Rodfæstet i Kristus!
blev hædret, men de fleste er allerede 
glemt. En af de bøger, der i 2014 sat-
te gang i diskussionerne – også i kir-
kerne – var Svend Brinkmann’s bog 
”Stå fast”. Den havde undertitlen ”Et 
opgør med tidens udviklingstvang”, og 
tog udgangspunkt i stoicismen. Når 
jeg vælger at tage den op her, så er det 
fordi, jeg i høj grad savner en kristen 
replik hertil, særligt i den forsatte dis-
kussion af hans bog. For vi er jo man-
ge, der følte at Svend Brinkmann, der 
til dagligt er professor i psykologi her i 
Aalborg, på mange måder fik sagt nog-
le rigtige ting i et opgør med coaching- 
og selvhjælpskulturens indvirkning på 
det menneskelig sind og på samfundet 
generelt: »Der er sket noget med os. Vi 
aner ikke længere, hvem vi er. Samti-
dig har vi aldrig været mere optage-
de af at finde svar på netop spørgsmå-
let: »Hvem er jeg?« Et paradoks, som 
får mange af os til at bruge en stor del 
af vores voksne liv på at lede efter svar 
gennem fænomener som coaching, 

Peter Duetoft besøgte Seniortræf



mindfulness og storsælgende selv-
hjælpsbøger, der på forskellig vis forsø-
ger at hjælpe os med at »mærke efter« 
og finde ud af, »hvad vi virkelig vil«, 
siger Svend Brinkmann selv, og han 
opstiller derfor syv bud, der skal hjælpe 
os mod denne coaching- og selvhjælps-
kultur. Hans ærinde er at vise, hvordan 
små vaner – eller værktøjer, som det 
hedder i coachingkulturen - i hverda-
gen kan påvirke os, som f.eks. mantra-
et ”Mærk efter i dig selv!”. Her vil jeg 
pege på nogle få, gode vaner, vi som 
kristne skal fastholde, for at vi kan ’stå 
fast’ mod tidens udvikling og tenden-
ser. Det er små vaner med stor betyd-
ning, og hvis vi ikke er grundfæstede i 
Kristus, så kan vi ikke stå fast i alt det, 
som vi møder i vores liv.

Evangeliet – ’de gode nyheder om 
Jesus’ - begynder med, at Jesus kal-
der disciplene. Ja, Jesus fortæller dem, 
hvem de er. Han kalder Peter for Kefas, 
det betyder klippen, og siger til en 
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anden, at han er ’en israelit uden svig’, 
og således ser Jesus disciplene som 
dem, de er, og sætter dem ind i deres 
sammenhænge og kontekst. Men det 
er jo præcist det samme, som vi selv 
oplevede, da vi mødte Jesus og blev 
omvendte; at blive set som dem, vi er, 
og sat ind i en kontekst og i en sam-
menhæng. Det er faktisk vigtigt, for 
det betyder, at jeg og min egen lille 
navle ikke er verdens centrum. I stedet 
for vil Jesus have os til at se på vores 
næste – altså det menneske, der kon-
kret kommer til dig. Med andre ord; 
stop med at mærke efter i dig selv, 
men mærk efter din næstes behov! 
Dengang kaldte Jesus disciplene ind i 
en opgave – og i dag kalder han dig og 
mig til en opgave; som fællesskab at 
være kirke i Vejgaard, og hver for sig at 
være det dér, hvor vi lever og har vores 
daglige liv.  

Men det kan vi kun gøre, hvis vi er 
rodfæstede i Kristus og hans kærlig-



hed. Men hvordan bliver vi så det – og 
hvordan leve det ud? Her er det, jeg 
vil slå et slag for 3-4 små, gode vaner, 
som ikke er svære at praktisere i hver-
dagen.

For at blive rodfæstet i Kristus, så må 
vi hver dag – igen og igen – læse evan-
gelierne om Jesus Kristus, og se vores 
eget liv i lyset af dem. Jeg vil foreslå, 
at du starter med hver dag at prøve at 
læse et kapitel af Lukasevangeliet. Det 
er nok til at overholde – og jeg vil love 
dig, at du bliver ikke upåvirket af det!

Det er til ’indvortes brug’, men der er 
også en ’udvortes brug’, som vi bap-
tister gennem tiden har været kendt 
for. Man kunne også kalde det for en 
’samfundsmæssig betydning’. Hvor-
for kæmpede Martin Luther King for 
de sortes borgerrettigheder i USA? 
Ikke for at blive lykkelig, men for at det 
gav mening, ikke bare for ham, men 
for mange. Og det er en vigtig forskel, 
som også den norske stortingspræst 
og nu biskop, Per Arne Dahl, er inde 
på. Ofte forveksler eller blander vi dem 
med hinanden. Godt nok er vi danske-
re ofte blevet udnævnt til verdens lyk-
keligste folk, men vi kunne jo stop-
pe op og spørge: Hvorfor har vi det så 
ikke bedre, når vi har det så godt? Iføl-
ge Per Arne Dahl hænger det sammen 
med, at vi i den vestlige kultur er besat 
af en naiv jagt på lykke. Vi har langt 
hen ad vejen gjort den private, indivi-
dualistiske lykke til højeste norm. Men 
mange opdager, at lykken er lunefuld, 
kort og flygtig. Derimod tyder det på, 
at vi får det bedre, hvis vi er optaget af 
det meningsfyldte, og i den forbindelse 
har Per Arne Dahl udtalt: ”Danskerne 
har ikke behov for mere lykke, men for 
mere mening, dvs. hvor vores opmærk-
somhed rettes mod noget og nogen 
uden for os selv”.

Hvad der kan være en meningsfyldt 
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opgave for dig ved du bedst selv! 
Måske er det at besøge nogle fast, eller 
lave en sangeftermiddag på et ple-
jehjem eller få et sponsorbarn i Afri-
ka. Det er bare vigtigt, at der er nog-
le andre, der på den måde få gavn og 
glæde af dine evner og ressource. 
Jeg startede med et citat af Paulus, og 
så nogle små, lidt ’skæve’ tanker om 
en årsberetning. Men jeg tror, at vi – 
du og jeg – med nogle få, enkle hand-
linger kan ændre mange ting i verden. 
Enhver ændring starter med dig selv! 
Derfor er det nu også op til dig, om du 
vil være med til det!

Det er kun et par små ting, som jeg 
har nævnt her, men jeg er sikker på, at 
hvis du gør det, så vil de ting have for-
andret sig – og dig, når 2015 bliver til 
2016 – og du vil opleve, at dit liv er ble-
vet mere meningsfyldt.

Godt nytår 
– med tak for, 
hvad vi delte i 2014!

Jacob Broholm Møller

Fastelavn



Tolkning af skriften

Omkring nytår er debatten om skrift-
forståelsen blusset op. En præst i folke- 
kirken gav udtryk for ikke at kunne ac-
ceptere ”kødets opstandelse”, og var 
efterfølgende til kammeratlig samtale 
med biskoppen, hvor udtalelserne blev 
trukket tilbage, og præsten skal ind-
gå i et mentorforløb for at få hold på te-
ologien.
I vores baptistiske sammenhæng drøf-
ter vi ligeledes forståelse og tolkning 
af skriften, og kirkesamfundets ledelse 
har sat skriftsyn som emne for en te-
madag i efteråret 2015. I modsætning 
til folkekirken har vi ikke nedskrev-
ne trosbekendelser, men derfor kan for-
skellig forståelse af skriften godt give 
svære brydninger.
Som baptister har det traditionelt væ-
ret den enkelte, der med bøn om Guds 
vejledning og i samtale med andre, læ-
ste og tolkede ordet. Det er centralt, at 
vi hjælper hinanden med at se Guds 
storhed i frelsen og formidle dette til 
mennesker vi sættes sammen med. 
Den konkrete tolkning kan være for-
skellig, men bevidstheden om at Jesus 
overvandt død og grav vil altid være et 
centralt grundlag for kristenlivet 
”men er Kristus ikke opstået, er vores 
prædiken tom, og jeres tro er også tom 
… Men nu er Kristus opstået fra de dø-
de som førstegrøden af dem, der er so-
vet hen.

Gudstjenester 
og andre aktiviteter.

Når vi samles til gudstjeneste kan 
rammerne være forskellige. Oftest er 
det vi kalder den almindelige gudstje-
neste, selv om hver gudstjeneste har 
sit særlige præg, men også familie-
gudstjenester, spejdergudstjenester, 
temagudstjenester.
I Gudstjenesten er vi i fællesskab med 
den opstandne Kristus og med hinan-

6

den, og herfra sendes vi ud i hverda-
gen.
I 2014 var der først på året et undervis-
ningsforløb omkring Markus evangeli-
et: ”Møder med Jesus”
Torsdag mødes spejderne, og ligeledes 
torsdag er Cafeen åben for et måltid 
mad. De månedlige møder i seniortræf 
er sammen med spejderne og Cafeen 
Karmelkirkens særlige ansigt ud ad til. 

Kommunikationen.

Også gennem 2014 har vi kunnet glæ-
de os over et flot årsskrift og menig-
hedens blad INFO i fin udformning. 
Mange får nu (stort set) alle meddelel-
ser fra menigheden elektronisk, hvilket 
dels er økonomisk fordelagtigt, dels gi-
ver mulighed for en hurtigere kommu-
nikation. 

De fysiske rammer.

I 2014 er der arbejdet med Karmel un-
der bygningsudvalgets ledelse. Flere 
har deltaget i praktiske opgaver af for-
skellig art fra pasning af udearealer til 
rengøring og små reparationer. Der er i 
en ældre bygning som Karmel altid op-
gaver at løse. Tak til dem, der sørger 
for, at vi har gode rammer om arbejdet. 

Økonomi.

Økonomien er for os en udfordring. Og-
så i 2014 udviste regnskabet et un-
derskud. Det glædelige er, at kuvertbi-
dragene blev større end budgetteret, 
og selv om visse opgaver er finansie-
ret af opsparede midler, er økonomien 
i 2014 netto ca. 30.000 bedre end bud-
getteret.
Vi håber, at den positive udvikling i 
økonomien fortsætter de kommende år.
Til de to projekter ”forældreløse børn” 
og ”præsteskolen i Rubura” blev i alt 
indsamlet ca. 22.500 mod budget på 
kr. 20.000.

Beretning 2014
– Menighedsrådet
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Menighedsrådet er bestyrket i opfattel-
sen af, at vi skal sikre et aktivitetsni-
veau med præst, bygninger og medle-
ven i Baptistkirkens fællesskab på det 
nuværende niveau, også selv om det-
te konkret har betydet, at vi må trække 
på vore reserver.

Samarbejdsforhold.

Samarbejde med andre menigheder i 
baptistkirken og med andre i et øku-
menisk fællesskab er givende og inspi-
rerende – det styrker os indimellem at 
være flere sammen, end vi er til daglig.
Vi har været indbudt til at mødes med 
andre menigheder f.eks. ved den årli-
ge fællesskabsdag i Nørresundby, der 
i 2014 havde Ruben Andersen-Hoel fra 
Missionsfonbunds menigheden i Van-
løse som taler. I forbindelse med Bap-
tistkirkens jubilæumsfejring var vi og-
så indbudt til Gospel Koncert på Nør-
resundby Gymnasium lørdag den 25. 
oktober.

I vores menighed fejrede vi jubilæet 
med jubilæumsgudstjeneste søndag 
den 26. oktober med efterfølgende fæl-
lesspisning og historisk tilbageblik.

Vi vil løbende være åbne for mulighe-
derne for samarbejde med menigheder 
i vores lokalområde. 

I 2014 afholdtes Nordjysk Kirkedag i 
Aalborg med temaet: Når troen koster! 
- om religion og politik i Mellemøsten, 
hvor bl.a. Naser Khadar deltog. Der var 
stor tilslutning til dagen, der faktisk 
blev overtegnet.
Nordjysk kirkdag afholdes igen i marts 
2015 og ligeledes vil vi indgå i et øku-
menisk samarbejde med en række fol-
ke- og frikirker om en fælles gudstje-
neste 2.pinsedag kl. 11:00 – et centralt 
sted i Aalborg.

Sommerstævnet viste, at der er brug 
for tid til samtale mellem menigheder-
ne, idet vi på nogle punkter (bl.a. viel-

Jubilæumsgudstjeneste



se opgaven, at være medarbejdere på 
hinandens glæde, så fællesskabet må 
blive styrket. Vi skal møde mennesker 
der, hvor de er, og være til rådighed 
som kirke og menighed i den verden 
og på det sted, Gud har sat os.

Vi skal ikke lade os tynge ned af be-
kymringer, men i tillid til kirkens Herre 
løse opgaven som vi kan det, for som 
afdøde Kyrø-Rasmussen skrev i et lille 
skrift for en del år siden ”evangelisati-
on uden bekymring”.

Menighedsrådet  
Per Beck.
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se af homoseksuelle) er delte i opfattel-
sen menighederne i mellem. Menighe-
den sendte forslag til landsledelsen om 
fremover at give mere tid til forhand-
lings/samtaledelen på sommerstæv-
net, og forslaget er blevet positivt mod-
taget.

En særlig rund dag.

Palmesøndag markerede menigheden 
med kirkefrokost, at vores ældste med-
lem Marius Iversen fyldte 100 år. Det er 
ikke hver dag, vi kan markere en 100 
års dag, så der er al mulig grund til at 
sige endnu et tillykke til Marius og tak 
for din deltagelse og aldring svigtende 
medleven i menighedens liv og virke.

2015 – Nye udfordringer, 
nye muligheder

Vi er som menighed ikke en af de stør-
ste i landet, og aldersmæssigt ligger 
de fleste i den lidt høje ende. Vi skal lø-

Marius Iversen fyldte 100 år.



café, m.m.. Disse sammenhænge giver 
en god og stor mulighed for, at vi ikke 
altid vender blikket indad.
Vi forsøger dog fortsat i gudstjeneste-
udvalget at planlægge vore gudstjene-
ster således, at vi får forskellige former 
for gudstjenester, ikke at budskabet og 
indholdet i gudstjenesten ændres, men 
rammerne ”pilles” der lidt ved en gang 
imellem.

Vi har i 2014 haft et godt år i udvalget, 
og vi har et godt og festligt samarbej-
de sammen. Vi holder ca. 4 store plan-
lægningsmøder om året, og derudover 
har vi praktisk planlægning i forbindel-
se med diverse særlige arrangementer. 
Naturligvis er det vor præst Jacob Bro-
holm Møller, der har langt den største 
opgave i forbindelse med afholdelsen 
af gudstjenesterne, men en stor tak til 
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Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalget

Vi har som kirke og fællesskab i ”Kar-
mel” indbudt til gudstjeneste hver 
søndag med ganske få undtagelser i 
hele 2014 – og det er godt. Et væsent-
ligt aspekt af vort fællesskab sammen 
giver vi udtryk for i gudstjenesten – i 
bøn, sang, bekendelse af troen og for-
kyndelse af Guds ord sammen med 
andre i fællesskabet. Det er ved guds-
tjenesten, vi kan mødes og kan få en 
stund, dels for os selv, og dels med an-
dre i fællesskabet, men vi skal fort-
sat minde hinanden om, at det san-
de fællesskab er det, hvor vi bevæger 
os ud over vore begrænsede former for 
menighedsliv. Vi har i vort fællesskab 
muligheder for at komme i andre sam-
menhænge som seniortræf, spejder, 

Beretning fra udvalgene

Så’ det jul igen – så’ det jul igen...
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udvalget for et stort og godt arbejde i 
hele 2014.
Som nævnt ovenfor holder vi dels fast 
i, hvad vi med et dumt ord kalder den 
”ordinære” gudstjeneste, og dels har vi 
haft andre former på gudstjenestepro-
grammet. Emnegudstjenester, hvor vi 
mødes inden selve gudstjenestedelen 
og får morgenkaffe / brunch sammen, 
gudstjenester ved påske, forår, stiftel-
sesfest, jul og nytår. Derudover en sær-
lig anledning med gudstjeneste og 
spisning ved ”BiD”s 175 års jubilæum.
Undervisningen i vintertid / tidlig for-
år tog Jacob sig af, idet vi gennemførte 
en række torsdage, hvor vi mødtes om-
kring Markus evangeliet – til undervis-
ning og samtale. I efteråret deltog vi i 
en fællesskabsdag arrangeret af Nør-
resundby Baptistkirke. En anledning 
med stor fælles gudstjeneste, og efter-

følgende foredrag.
Som udvalg føler vi indimellem et 
hårdt pres, når kalenderen fremadret-
tet skal udfyldes, og helst langt frem, 
så vi har jo taget hul på planer og tan-
ker for 2015. En tanke, vi gennemfø-
rer, er, at vi til ca. én gudstjeneste om 
måneden gerne vil have et musikalsk 
indslag, eller hele gudstjenesten med 
sang og musik. Vi er langt i planlæg-
ningen med undervisning og foredrag 
– jo, udvalget skal nok blive holdt til il-
den i det nye år.
Som apropos til mine tanker i indled-
ningen om, at vi skal have blikket ud-
adrettet, ja ikke kun blikket, men alle 
vore kanaler, vil jeg slutte med et lille 
digt af Marianne Larsen fra ”Giv bare 
kærligheden skylden”. Et digt om fæl-
lesskaberne, vi lever i. Tæt forbundne i 
længsel, savn, og håb er vi. Undertiden 
kommer vi til hinanden. Andre gange 
tør vi slet ikke:

det har lige givet et sæt
i mig

jeg var en kanal
der lige blev åbnet for
og straks slukket igen
hvem kan det være
der lige ville se
og så alligevel
ikke gad

På udvalgets vegne
Bruno Jacobsen

Informationsudvalget

INFO er stadig det, der tager tiden i In-
formationsudvalget, og i årets løb er 
der kommet 5 nye numre ud. Største-
delen er sendt som mail, der giver os 
en stor besparelse. 
I år fik vi også installeret internet i kir-
ken, for at hjælpe flere til at få digital 



post. Det har været nogle hyggelige ef-
termiddage, men det ville være dejligt 
at få nogle med udefra. Internetforbin-
delsen har også været brugt nogle gan-
ge til gudstjenester. 
Hjemmesiden bliver løbende vedlige-
holdt, og der har i 2014 været 1244 be-
søg på den. Gennemsnitligt har hvert 
besøg varet 1 minut og 21 sekun-
der – ikke så ringe. For at vedligehol-
de hjemmesiden og udsendelsen af IN-
FO-mail, er det vigtigt at have opdate-
rede adresser, telefonnumre og e-mail 
adresser, så send dem venligst til os, 
så de kan blive rettet. 
Udvalget består stadig af Peer Albin  
Kristiansen (adressestyring m.m.), 
Louise Varberg (redige-
ring af INFO og årsberet-
ning) og undertegnede. 

Henning Aardestrup 

Bygningsudvalget.

Igen i år har der været gang i en af de 
store opgaver. Vi har i bygningsudval-
get gennem mange år kigget på op-
gangen til 1. sal, og er hver gang blevet 
enige om, at den trængte meget til at 
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Senior IT træf

blive gjort i stand, men det er altid fal-
det på, at der var rigeligt højt op til lof-
tet, til at vi selv havde mod på det, og 
det ville blive dyrt at købe håndværke-
re til det. I år fandt vi en løsning på det 
praktiske og gik selv i gang i foråret. 
Der blev slebet trappe, fjernet tapet 
og renset lofter og spartlet ud, før alle 
vægge blev tapetseret, træværk og lof-
ter malet og trappen lakeret, til sidst 
blev væggene så malet i efteråret. Ind-
gangen giver nu en lysere og mere ind-
bydende velkomst til alle, der kommer 
ind af vores dør.
Vinduerne i ungdomslokalet er blevet 
malet udvendigt, og i forbindelse med 
arbejdsdagen i efteråret fik vi også 
malet vægge i menighedssalen i kæl-
deren, vægge i våbenhuset, døre, fodli-
ster og gerigter blev pletmalet i kirken 
og den lille sal. 
Podiet i kirkesalen er blevet ændret, så 
orglet nu står på gulvet, og adgangen 
til det er blevet lettere for organisten. 
Det er blevet rigtigt pænt, og vi håber, 
at det er til gavn. Samtidig fik vi skjult 
kabler og ledninger i en liste langs gul-
vet rundt om podiet.
Den røde løber er blevet fjernet, da den 
efterhånden ikke kunne tåle at bli-
ve rullet sammen længere. Det lysner 
i kirkesalen, og skal vi have løber på 
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igen, vil det koste helt nyt tæppe, og-
så på podiet.
I 2011 renoverede vi toiletrummene i 
kælderen, i 2013 blev de udendørs trap-
per bygget op på ny, og i 2014 var det 
så opgangen til 1. sal, der fik en stor 
omgang. Vi regner ikke med, at der bli-
ver tilsvarende store opgaver i 2015 og 
håber, at der blevet mere tid til f. eks. 
at holde udearealerne pæne i år.
Rengøringen bliver stadig klaret med 
frivillige hold, men der bliver stadig 
færre til det arbejde, så der er kun ren-
gøring ca. hver 14. dag. Det går ind-
til videre, så vi kan udsætte tidspunk-
tet for at skulle have betalt rengøring 
på budgettet.
Der er igen arbejdsdag den 11. april, så 
vi håber, at alle, der har kræfterne til 
det, vil møde op og være 
med i vedligeholdelsen af 
Karmel.

På udvalgets vegne 
Inge Aardestrup

Økonomi.

I Karmelkirken har vi i 2014 indsam-
let 7.700 kr. mere end sidste år og ca. 
16.000 kr. mere end vores budget, vi 
håber og beder til, at dette må være en 
trend også fremover.
Vi har også mere end nået vores mål 
med BiD-projektindsamlinger til Børn i 
Afrika og præsteskolen i Rubura – fak-
tisk har vi indsamlet 3.000 kr. mere 
end vi havde budgetlagt over for BiD.

I 2014 sluttede vores regnskab med 
et driftsunderskud på 70.242 kr., det-
te udgør faktisk 51.690 kr. mindre end 
vores budgetterede underskud – dette 
skyldes bl.a. følgende

– Mere indkommet i kuvertbidrag.
– En forøget forrentning af vores Stjer-

neinvest-konto hos SparNord.
– Nogle ekstraordinære udgifter, som 

ikke var med i budgettet, er ud over 

Arbejde på trappen



underskuddet hentet i vores reserver 
– det drejer sig bl.a. om kursusafgift 
og ny hjemmepc til præsten, ændret 
orgelplatform og installation af tråd-
løst internet i Karmelkirken.

Et udgiftsbehov i regnskabet på 
609.271 kr. og kuvertbidrag på 350.926 
kr. hænger ikke sammen, med mindre 
vi sikrer yderligere indtægter og spa-
rer, hvor vi kan. Driftsregnskabet er 
derfor også reduceret til et minimum 
og ekstra og ubudgetterede omkost-
ninger, må så tages af vore reserver.

Vi har også i 2014 hentet vores under-
skud på kr. 126.381 fra vore reserver, 
som nu er reduceret med dette.

Det er nødvendigt at være realistiske, 
også selvom vi i disse år kan klare de 
store underskud – men der er ”bund” i 
vores reserver og de kan kun holde et 
bestemt antal år fremover, hvis ikke 
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vores kuvertbidrag forøges. Dette har 
vi også drøftet på vores forhandlings-
møder og er opmærksomme på det.

Lad os håbe, at det i årene fremover 
lykkes for os at få en bedre balance 
imellem indtægter og udgifter, så vi 
undgår de ”trælse” underskud.
Når vi løfter i flok og viser en fælles of-
fervilje, betyder det ikke så meget for 
det enkelte medlem økonomisk.
Men sammen vil vi derved kunne fo-
kusere vores ressourcer og energi på 
de mange aktiviteter og 
missionen, der udgår fra 
Karmelkirkens Baptist-
menighed.

Donald Dahl Larsen

Seniortræf

Igen er et år gået og det er tid til at gø-
re status.
Når vi ser tilbage på seniortræfs med-
virken med de forskellige eftermidda-
ge ud fra Karmelkirkens arbejde i nær-
området, er vi glade for, at vi kan sam-
le et antal seniorer på ca.40 – 45 de fle-
ste gange til vore anledninger.
Selvfølgelig mærker vi også, at me-
nighedens fælleskab er lidt skrøbe-
ligt, mange er blevet præget af alder-
dom, sygdom og har derfor ikke de sto-
re kræfter til at medvirke på forskelli-
ge måder.
Men glæden har vi stadigvæk over at 
være med til at få denne arbejdsgren 
til at fungere
ud fra vores menighed, og fordi vi 
mærker interesse, glæde og tro på, at 
det har en værdi i menighedens dagli-
ge virke. 
Vi har ændret på de praktiske ting om-
kring vore anledninger.
Der er nu kun 2 arbejdsgrupper, som 
på skift sørger for indkøb, bagning og 

Besøg på Dansk nutids museum 



Fra Øksedal
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de praktiske ting omkring vore arran-
gementer.

Årets program har indeholdt besøg af 
Niels Henrik Lindhardt, Aabybro meje-
ri – Peter Duetoft, Sindal, emne: ”Livs-
værdier” – Marianne Qvistorff, Re-
bild, emne: ”En skolepiges erindrin-
ger om krigen i Tyskland” – Per Iver-
sen Attrup,Brovst, emne: ”Cafestem-
ning, viser og sketch” – forårsudflugt 
med bus til Aars med besøg på Dansk 
nutids museum, Middag på ”Messen”, 
derefter til Nibe sognekirke, hvor vi fik 
en guidet rundvisning bl.a. om kalk-
malerierne og udsmykningerne.
Efterårets start blev blæst i gang med 
FDF Seniorblæsere – besøg af dom-
provst Niels Christian Kobbelgaard, 
emne: ”Evangeliet ifølge Storm P.” 
Året sluttede, som traditionen byder, 
med julefrokost med musikindslag ved 
Hans Hjort og John Kristensen, Øst-
himmerland og afslutning af Jacob 
Broholm Møller.

Året 2015 er begyndt, og mange har 
sunget med på Grundtvigs gamle sal-
me ”Vær velkommen Herrens år og vel-
kommen herhid”, både med glæde og 
højtid, samtidig rammes vi nok og-
så af lidt uro for det ukendte, der lig-
ger forude.
I vores fællesskab er der planlagt nogle 
afvekslende eftermiddage i forårssæso-
nen, og det ser vi frem til med glæde.
 Derfor en stor tak for god medvirken 
på forskellige måder i seniortræfs regi.
Det er godt at være med 
i et fællesskab, hvor vi 
mærker ansvar for hin-
anden.

Inge Jensen  

Spejderne

Året startede med, at Roverne deltog i 
Vendelbodivisions vinterhike. Vi er 



glade for at være en del af en aktiv di-
vision igen og glæder os til, at divisio-
nen får et navn, som også dækker vo-
res geografiske placering. Der påbe-
gyndes en navne- og logokonkurren-
ce i 2015.
Vi har spejdermøde hver torsdag kl. 
18.00. Vi starter fælles med en andagt, 
inden vi går ud i flok/trop. Vi har nog-
le stabile spejdere og førere. På fører-
stævnet påbegyndte Anna Beck, He-
lene Bolvig Hansen, Berit Elleby, Lene 
Hvid Lunde, Teresa Kildelund og Leif 
Kildelund korpsets Gilwelltræning. De 
har alle arbejdet hårdt, deltaget i Gil-
welllejr og weekender. Vi regner med, 
at de alle bliver Gilwellspejdere på fø-
rerstævnet 2015. 
Årets store højdepunkt var spejderlej-
ren på Øksedal. Vendelbo division med 
Anna Beck i divisionsstaben, havde 
indbudt alle korpsets kredse til lejr. Vi 
havde valgt at være i lejr sammen med 
Østhimmerland. Vi var ca. 90 spejder-
ne i alt, og vores spejdere havde nog-
le dejlige dage på Øksedal sammen 
med de 550 andre i blå uniform. Vej-
ret var med os, og spejderne fik rykket 
nogle personlige grænser. På førertin-
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get i november besluttede vi at være 
med til at planlægge en ny divisonslejr 
i `17. Da der er Spejdernes lejr i Sønder-
borg `16. På spejderlejren sagde vi far-
vel til Teresa og Leif, de havde valgt at 
flytte til Odense for at færdiggøre de-
res studier. Vi har været glade for deres 
store arbejde i kredsen. Året sluttede 
af med en spejdergudstjeneste 1. søn-
dag i advent og en hyggelig aften med 
”bingo banko”. I første halvdel af 2015 
må vi undvære Helene Bolvig Hansen, 
da hun skal til Australien for at læse. 
Vi har planlagt en kredsweekend i for-
året og glæder os til at deltage i divisi-
onsturnering m. m. Vores dygtige føre-
re er aktive på korpsplan: Anna Beck 
fortsætter i divisionsstaben, Berit Elle-
by er med i korpsets kommunikations-
udvalg, Jesper Bøttcher er formand for 
korpsets førertræningsudvalg, og Ken-
neth Yrke Jørgensen er 
medlem af korpsets IT-ud-
valg. 

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 31. 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.”



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. 

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.

Fælles for § 12 og § 8A

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 skat-
telovgivningen for at du kan udnytte 
fradragsretten.

Kuvertbidrag

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

Via giroindbetalinger

Du kan få tilsendt det antal girokort, 
du har brug for til dine indbetalinger til 
menigheden.

Hvis du ønsker direkte at overføre 
beløb til Karmelkirkens girokonto f.eks. 
fra budgetkonto eller homebanking, 
skal du benytte:

Reg.nr. 9570 – kontonr. 2179741.

Via budgetkonto i bank/
sparekasse og homebanking.

Flere medlemmer betaler allerede nu
deres bidrag ved faste aftaler med 
deres bank og sparekasse.
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Såfremt du ønsker at overføre dit bi-
drag løbende hver måned f.eks. via 
homebanking, kan du anvende Kar-
melkirkens 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.

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 og forpligtelseser-
klæringer, offerkuverter og girokort 
bedes rettet til menighedens kuvert-
sekretær.

Jonna Jacobsen
Forårsvej 25,

9220 Aalborg Øst
Tlf.: 40 93 90 33 

E-mail: 
jonnabruno@gmail.com
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Gudstjenesteudvalget: 
   Valgt På valg
Bruno Jacobsen  2013  2015
Gudrun Knudsen 2013  2015
Louise Varberg 2013  2015
Jacob Broholm Møller fast medlem

Informationsudvalget: 
Henning Aardestrup  2013  2015
Peer Albin Kristiansen  2013  2015 
Louise Varberg  2013  2015

Bygningsudvalget: 
Inge Aardestrup  2013  2015
Knud Jørgensen  2013  2015
Laurits Øllegaard Larsen  2013  2015

Valgudvalg: 
Inge Aardestrup  2012 2015
Lisbeth Haugaard  2012  2015
Knud Jørgensen  2012  2015

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  

Øvrige arbejdsgrupper

Serverings gruppe: 
Gudrun Knudsen 
Lisbeth Haugaard 
Dorit Jensen
 
Praktisk arbejdsgruppe
Knud Jørgensen
+ medhjælpere

Omsorgsgruppe: 
Dorit Jensen
Peer Albin Kristiansen
Knud Jørgensen
Jacob Broholm Møller

Menighedens udvalg
og grupper
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