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kig OP – Og 
ikke Til siden!
Vi lever i en kultur, hvor det han-
dler om at se og - ikke mindst – at 
blive set! Flere og flere sociologer 
påpeger, at vi finder vores iden-
titet ved at spejle os i mennesker 
omkring os. Hele tiden lever vi efter 
mennesker, som kan bekræfte, 
hvem vi er – og at vi har de rigtige 
meninger.
Det gælder om at se det nyeste på 
teateret, den rigtige film i biografen 
og læse den seneste novelle af en 
obskur japansk forfatter, som de 
færreste har hørt om. Og er vi til 
nye medier, så er vi på facebook og 
viser de gode sider af os selv ved 
kun at uploade de smukke billeder 
af os selv.
Vi har brug for mennesker omkring 
os, der kan bekræfte os. Og vi kig-
ger til siden for at finde disse men-
nesker. Og det er grunden til, at det 

værste i vores kultur er ensomhed, 
for når vi er ensomme, så har vi 
ikke nogen at spejle os i, og så bliv-
er vi usikre på, hvem vi selv er. 
Det er selvfølgelig et lidt dystert 
billede af vores kultur, men samti-
dig er det en erfaring, som vi alle 
gør os, også selvom vi måske kom-
mer i et kirkeligt fællesskab. Her er 
der også bestemte signaler, som vi 
udsender, så at vi oplever andres 
bekræftelse.

lyt til Guds historie
Vi lever altså i en virkelighed, hvor 
vi hele tiden kigger til siden for at 
finde ud af, hvem vi er, og når vi er 
ensomme, så er det, fordi der ikke 
er nogen ved siden af os, som kan 
fortælle os, hvem vi er. Det fantas
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Fortsat fra forsiden

tiske er så, at vi som efterfølgere af 
Jesus har en anden historie, som vi 
kan fortælle: At vi ikke behøver at 
kigge til siden for at forstå, hvem vi 
er, men at vi rent faktisk kan kigge 
opad og lytte til Guds historie om, 
hvem vi er – og få at vide, at vi er 
elsket som dem, vi nu engang er!
At forstå sig selv i lyset af Guds 
historie handler om, at vi forstår og 
erfarer, at vi er skabt af Gud, og at 
han ser og elsker os som dem, vi er 
– og som dem, vi kan blive, når alt 
en dag er genoprettet.
I Guds historie hører vi, at vi er 
elsket og tilgivet – at Gud ser gen-
nem fingre med vores fejl, fordi han 
elsker os. 

En øvelsestid
En stor del af tiden, som dette 
kirkeblad dækker, er fasten, d. v. s. 
den periode der går fra fastelavn og 
frem til påsken.  Fastetiden er en 
tid til stilhed, til fordybelse og bøn 
– kort sagt; til at skære alt det 
”til siderne” væk, alt det som tager 
vores fokus væk fra Gud. Brug tiden 
på at se op.
Jeg vil opfordre dig til at prøve det 
i fasten. Det kan være svært at gøre 
alene, så i Karmelkirken deltager vi 
i ”Hjertesprog”, som er et fastepro-
jekt i Baptistkirken i Danmark. Det 
kan du læse mere om et andet sted 
her i bladet. Der er du også hjertel-
ig velkommen til at deltage.

Jacob Broholm Møller

projektet inkl. lille toilet på 1. sal 
beløber sig til 206.866 kr. 
Valgudvalget havde udarbejdet 
forslag til besættelse af posterne 
i menighedsråd, udvalg m.m.. Til 
menighedsrådet blev genvalgt Per 
Beck og Donald Dahl Larsen, Lou-
ise Varberg blev valgt til forhan-
dlingsleder, og Donald Dahl Larsen 
til sekretær for forhandlingsmødet. 
Medlemmerne i udvalgene kan 
ses i den kommende årsberetning. 
Menighedsrådet arbejder på at 
supplere bygningsudvalget, idet 
her kun er to medlemmer. Til at 
repræsentere menigheden på mis-
sionsstævnet genvalgtes Peer 
Albin, Per Beck og Jacob Broholm 
Møller.
Punktet fra septembermødet 
vedrørende etablering af græsareal 
til spejderne blev taget op igen, og 
forhandlingsmødet godkendte et 
forslag, hvor der bliver anlagt en 
kørebræmme rundt om kirken. 

Louise Varberg

Års- Og FOrhand-
lingsmøde
Den 4. marts starter vi dagen med 
gudstjeneste kl. 10.30 og fortsætter 
med årsmøde, frokost og forhan-
dlingsmøde. 
Vi skal tale om året, der er gået, 
og om de opgaver, vi skal arbejde 
med i 2012. Kom og lev med i din 
menighed og vær med til at præge 
fremtiden for Karmelkirken.

Forhandlingsmøder:
4. marts kl. 10.30 
Års- og forhandlingsmøde.

14. maj kl. 19.00 
Forhandlingsmøde, hovedemne: 
Visioner for Karmelkirken.

Inge Aardestrup

Indbyder til 2 anledninger.
Tirsdag d. 28. februar. kl.14.00
Eftermiddagens emne er:
”Fra Jensen til Aakjær – fra Fly til 
Jenle” v/ Trier Jensen, Aalborg

En kalejdoskopisk beskrivelse af 
den folkekære Jeppe Aakjær’s
Liv – ønsker – mål – udfordringer og 
resultater.
Ikke mindst udtrykt – læst og sun-
get – i hans mange digte og sange.

Tirsdag d. 27. marts. Kl. 14.00
Hanne og Hartvig Weber-Hansen, 
Sindal, fortæller og viser billeder 
fra deres arbejde som seniorvol-
untører i Rwanda, hvor de bl.a. har 
beskæftiget sig med projekter for 
forældreløse og udsatte børn, med 
henblik på hjælp til skolegang og 
støtte til de pårørende i et område, 
hvor både fattigdom og hiv/aids er 
et stort problem.

Velkommen til disse anledninger.

Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
kr. 20,00.

Inge Jensen 

På årets sidste forhandlingsmøde 
var de store punkter, som tra-
ditionen og vedtægterne byder, 
budget og valg. Det fremlagte 
budgetforslag på 589.000 kr. blev 
vedtaget, og det blev besluttet, at 
et forventet underskud på 2011-
regnskabet skulle overføres til 
reservekontoen. I forbindelse med 
arbejdet med budgettet var der 
blevet kigget på muligheden for 
besparelser. F.eks. får eksterne 
modtagere af årsberetningen doku-
mentet tilsendt på mail, ligesom 
menighedens medlemmer vil mod-
tage en forespørgsel om evt. at 
modtage årsberetningen på samme 
måde.  De to BiD-projekter Præstes-
kolen i Rubura, Burundi og Hjælp 
til forældreløse børn i Rwanda og 
Burundi kan igen næste år se frem 
til støtte fra vores menighed.
I økonomidelen blev der også frem-
lagt regnskab for etablering af 
handicapvenligt toilet og renover-
ing i forbindelse hermed. Hele 

FOrhandlingsmødeT i nOvember

seniOrTræF



Giver Tro mening?
Mød professor Lars Qvortrup, pro-
grammedarbejder ved DR, Anders 
Laugesen og salmedigteren Lars 
Busk Sørensen
Giver tro mening?
Kan moderne mennesker tro på 
Gud, eller er ”tro” for moderne 
mennesker lig med overtro? Og kan 
det moderne menneske finde et 
sprog for troen i kirken? Svaret er, 
at moderne mennesker godt kan tro 

– men det forudsætter at vi omfor-
tolker begreberne ”Gud” og ”tro”. 
Gud giver mening til det, vi ikke 
ved – ja, som vi ikke kan vide. 
Mød professor Lars Qvortrup, Aal-
borg Universitet, forfatter til den 
netop udkomne bog: ’Paradoks-
håndtering og ritualproduktion’

Tro giver mening!
Programmedarbejder ved DR, 
Anders Laugesen, giver sit bud 

nOrdjYsk kirkedag 
lørdag den 10. marts 2012 kl. 10-16, i Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg

FasTePrOjekTer
I Karmelkirken deltager vi igen i år i 
fasteprojektet i Baptistkirken i Dan-
mark (BiD). Faktisk kan man sige, 
at der er 2 fasteprojekter, selvom de 
sagtens kan bruges hver for sig.
Hjertesprog

på, om tro giver mening. Anders 
Laugesen er cand.phil. i religion og 
har tidligere arbejdet som redak-
tør ved Kristeligt Dagblad og som 
selvstændig radio- og tv-producent 
og aktiv skribent og foredragshold-
er.  Anders Laugesen har siden sit 
12. år beskæftiget sig med verden, 
set med troens øjne. 

Dagen afsluttes af salmedig-
teren Lars Busk Sørensen, som vil 
fortælle om sine salmer og arbejdet 
med at skrive dem, ligesom der vil 
blive lejlighed til at synge nogle af 
Lars Busk Sørensens salmer.

Tilmelding senest torsdag den 1. 
marts 2012 til Lars Møller Jensen: 
lars-m-jensen@mail.dk Pris: 150,- 
kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: 
Sker samtidig med tilmelding til 
konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079 
konto 0001404911 med tydelig ind-
betaler angivelse.  

Nordjysk Kirkedag er en fælles 
kirkelig inspirations- og debat-
dag, hvor alle er velkomne. Bag 
arrangementet står et udvalg 
med repræsentanter for Ålborg 
Stifts Mellemkirkelige Udvalg, 
Baptistkirken, Metodistkirken og 
Den Romersk-katolske kirke samt 
folkekirkelige menighedsråd og stu-
denterpræstearbejdet i Aalborg.

”Hjertesprog – enkle skridt i tro” 
er et 40-dages fordybelsesprogram 
med personlig bibellæsning og 
fordybelse, ugentlige samtaler og 
gudstjenester. Dertil er der en bog 
”Hjertesprog”, som kan købes i 
Karmelkirken i februar til kr. 75,-. 
Der vil være samtalegruppe hver 

torsdag og temaet fra ugen ind-
går i søndagens gudstjeneste. Du 
kan finde mere information om 
”Hjertesprog” i Karmelkirken.
Fasteindsamlingen 
Under overskriften ”Forbrug – brug 
for?  Spar på luksus og forbrug 
– fråds med kærligheden” opfor-
dres alle til at give det beløb, som 
de sparer ved at faste, til socialt 
udsatte børn i Afrika. I gammel tid 
fastede man fra kød i fasten, men 
i vores dage giver det måske mere 
mening at faste fra rødvin, lotto og 
ugeblade? 
Uanset hvad man faster fra, så går 
pengene til socialt udsatte børn i 
Afrika. Det er dels ”Forældreløse 
børn i Afrika” – det projekt, vi som 
menighed støtter i forvejen, og dels 
et projekt, der hedder Dutabarane. 
Det er et fælleskirkeligt projekt, 
hvor man sammen bekæmper hiv 
og aids. Dels gennem oplysning, og 
dels gennem støtte til hiv- og aids-
ramte, og deres familier.

Jacob Broholm Møller
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op m.m.,  kan du henvende dig til 
Claus Anesen, som lægger planen 
for arbejdsholdene. Du kan melde 
dig til at stå for serveringen en 
gang eller to i løbet af sæsonen, 
eller du kan give besked om, at du 
gerne vil gå til hånde sammen med 
nogle af de andre, der har påtaget 
sig opgaven. 

Ring til Claus på 51 90 52 21, eller 
skriv til ham på anesen@dbs.dk

sPejdersPalTen

Godt nytår – Spejderne er godt i 
gang igen og ser frem til den næste 
fest – nemlig fastelavnssøndag, hvor 
vi står klar med tønder og boller i 
forbindelse med gudstjenesten og 
håber på at se flotte udklædte spej-
dere.
I det nye år har vi åbnet op for til-
gang af årgang 2006 – altså de børn, 
der kan begynde i skole til sommer. 
Det betyder, at flokken nu arbe-
jder i to grupper – med en del fælles 
program, men også opdelt i hver 
sin aktivitet. Samtidig er det nød-
vendigt med 2 voksne hver gang. 
– Det er klart mere inspirerende 
som voksen at være 2 – men også 
mere krævende at deltage ved hvert 
eneste spejdermøde. 
Samarbejdet med konsulent Lily 
Bahnsen fortsætter i kommende 
halvår – vi har et møde sidst i janu-
ar, og ellers er det jo et langt stykke 
vej os selv, der skal arbejde med de 
opgaver, vi aftaler.
I marts måned har vi planlagt en 
kredsweekend – og håber naturlig-
vis at ikke kun lyset, men også 
forårsluften er tilbage!
På spejderkredsens vegne

Karin Brogård Anesen

Eller har du bare lyst til at hjælpe 
med madlavningen i cafeen?
Hvis det er tilfældet, har du din 
chance her: Hver torsdag kl. 18 
samles spejdere, legestuebørn og 
deres forældre i krypten til fælles 
spisning. Der er også åbent for 
andre, og der er altid en hyggelig 
stemning.  
Indimellem kniber det med hænder 
til madlavningen, så hvis du kan 
afse tid til det, og har lyst til at 
røre i gryderne, dække bord, vaske 

er du den nYe jamie Oliver?

Ifølge Ligningslovens § 8A gives 
der skattefradrag for gaver til godk-
endte, velgørende foreninger.
Gaver til Menigheden er derfor 
fradragsberettigede under visse 
betingelser:
- Det maksimale fradrag pr. år er 

14.500 kr.
- Der gives fradrag for hele gave-

beløbet
- Begge ægtefæller kan opnå 

fradraget
- Du skal oplyse dit cpr. nummer 

til kuvertsekretæren for at få 
fradrag, idet gaver skal indbe-
rettes til SKAT af modtageren.

De tidligere regler om, at der ikke 
er fradrag for de første 500 kr. og 
at man skal give mindst 500 kr. til 
hver organisation for at få fradrag, 
er ophævet fra og med skatteåret 
2012.
Ud over denne fradragsregel § 8a 
findes der jo også §12-reglen – læs 
mere om den og andre regler i Års-
beretningen for Karmelkirken.
Kuvertsekretær Jonna Jacobsen.

nYe regler FOr Fradrag 
iFølge ligningslOven § 8a

i foråret bliver der arbejdsdag i Karmel den 21. april og på eshøjlund den 12. 
maj. Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, for at vi kan holde vores 
huse vedlige. så skriv datoerne ind i kalenderen. Arbejdsdagene starter kl. 9 og 
slutter ca. kl. 13.
Oplysning om dagene kan fås hos laurits, som er kontaktperson 
til bygningsudvalget. Inge Aardestrup
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Februar 
Sø. 05. Kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Efterfølgende spisning.
 Kollekt til Forældreløse børn i 
Afrika
Sø. 12. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Præsteskolen, Rubura.
Ma. 13. Kl. 19.00. Menigheds-
 rådsmøde
Sø. 19. Kl. 10.30. Familie- og 
 fastelavnsgudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Forældreløse børn.
Sø. 26. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Lars Nielsen.
Ti. 28. Kl. 14.00. Seniortræf. 
 Se omtale.

Marts
Sø. 04. Kl. 10.30. Familie- og 
 årsmødegudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Forældreløse børn.
Lø. 10. Kl. 10.00. Nordjysk kirkedag.
 Se omtale.
Sø. 11. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller.
  Kollekt til Præsteskolen, Rubura.
Lø. 17. INFO deadline.
Sø. 18. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Karin Lignel Christiansen
Sø. 25. Kl. 19.00. Koncert med 
 Aalborg Gospel Choir.
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf 
 Se omtale.
Lø. 31. INFO udkommer

April 
Sø. 01. Kl. 10.30. Familieguds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Forældreløse børn.

kalenderen
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes møderne i Karmelkirken.

karmelkirkens 
adresser.
Præst. 
Jacob Broholm Møller 
Johannes Ewalds Vej 21 
9000 Aalborg 
Tlf. 32 55 20 46 
Mobil 22 86 24 28
Træffes ikke fredag og lørdag.

Karmelkirkens hjemmeside.
www.karmelkirken.dk

Menighedsrådets formand
Inge Aardestrup
Degnevænget 29
9520 Skørping
Tlf. 98 39 39 00 / 29 47 67 17

Menighedens kasserer. 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 98 15 79 79

Hvis du ønsker at indbetale bidrag 
til Karmelkirken, kan du anvende 
girokonto 
reg. nr.: 9570 kontonr.: 2179741
eller bankkonto
reg. nr.: 9246 kontonr.: 2460006492

Omsorg, besøg.
Kontakt til omsorgsgruppen kan 
ske til Ruth og Niels Christensen 
tlf. 98 14 07 50.

Telefon i Karmel. 98 11 55 25

FAste uGeNtliGe 
ArrANGeMeNter.

Onsdag
 Menighedskor 16.30
Torsdag
 Legestue 16.30 - 18.00
 Cafeen 17.30 - 19,00
 Varm mad fra kl. 18.00
 Spejdere 16.30 og 18.30

Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Karin Brogaard Anesen
98 29 49 19

i denne FOrsendelse

findes INFO nr. 1, med program for 
februar og marts 2012. 
Næste INFO kommer den 31. marts. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
17. marts.

TillYkke
Fødselsdage

80 år
10.02. Clara Nielsen
75 år
19.03. Inge Lise Christensen

Tilflyttet
Robert Beck
Gundorfslund Plejehjem
Gundorfslund 4A
9000 Aalborg.

adresseændringer

Pia Stetter
James Tobins Alle 22, 1.th.
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 61 27 32 45
E-mail: pstet75@hotmail.com

Kira og Mark Rødkær
Jørgen Brønlunds Vej 81
9900 Frederikshavn
M: 60 18 84 76 
E: kira@dbs.dk

Guddi Marie Lynnerup
Sundvej 1, Lindholm
9400 Nørresundby
Tlf. 50 90 97 98 
E: guddimarie@gmail.com

Nye e-mail- adresser:
Anna Beck: 
beck.anna.l@gmail.com
Esther Kvist: 
kvistesther@gmail.com
Rita og Villy Falk Larsen: 
falklarsen12@gmail.com
Kim Varberg: 
kimvarberg@live.dk
Louise Varberg: 
louisevarberg@live.dk
Inge Valbak Aardestrup: 
ingevalbak@aardestrup.net
Henning Aardestrup: 
henning@aardestrup.net

PræsTens kalender

Jacob Broholm Møller holder ferie 
i uge 8, altså fra mandag den 20/2 
til og med søndag den 26/2




