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Det er forår, og alting springer ud, 
står der i et digt, der handler om, 
hvordan alting åbner sig om foråret. 
Og lige nu, der sukker de fleste af 
os nok efter forår.
Men billedet af, at alting åbner sig, 
kan vi også bruge på vi mennesker. 
Hver gang vi taler om noget, der 
er vigtigt, varmt eller godt, bruger 
vi ordet hjerte. ”Han lægger hele 
sit hjerte i det projekt”, siger vi om 
en, der går 100 % op i noget, og 
”jeg elsker dig af hele mit hjerte” 
siger vi til den, vi holder særligt af. 
Og gratulerer vi en person, som vi 
har et varmt forhold til, ønsker vi 
”hjertelig tillykke”. Vi bruger hjer-
te som et udtryk for mit inderste 
jeg – og sådan er det faktisk også i 
bibelen, hvor hjertet er menneskets 
centrum, hvor både følelser, vilje, 
tanker og ideer hører hjemme.
Når Jeremias siger, at Gud lægger 
sin lov i vores indre og skriver den 
på hjertet, så er det et udtryk for, at 
Guds vilje skal gennemtrænge hele 
vores liv, og alt, hvad vi er og gør.
Når Bibelen bruger hjertet som 
udtryk for menneskets inderste 
væsen, er det fordi, at det er dér, 
at Gud og mennesker når hinan-
den. Og Bibelens centrale tema og 
påstand er, at mennesket er skabt 

til at leve i fællesskab med hinan-
den og med Gud. Og det kan kun 
lade sig gøre, når vi har et åbent 
hjerte.
Måske er det derfor, bibelen også 
bringer et billede af det lukke-
de hjerte, nemlig da Gud sendte 
Moses for at føre israelitterne ud af 
slaveriet i Egypten. Så gjorde Farao 
sit hjerte hårdt og lod ikke israelit-
terne gå. Vores hjerte kan på sam-
me måde blive stenet og lukket. 
Andre steder taler Bibelen om, at 
hjertet er omgivet af fedt – og her 
tænkes ikke på hjerte-kar-sygdom-
me, men om et ufølsomt hjerte.
Når vores hjerte er lukket, så ser 
vi ikke, at vi er Guds elskede børn, 
og vi lever ikke sådan. Derfor siger 
Jesus, at vi må ´fødes på ny´(Johs. 
3.3). At fødes på ny er at få et nyt 
hjerte, et åbent hjerte, og det hand-
ler både om at få et nyt billede af, 
hvem Gud er, hvem vores næste er, 
og hvem vi selv er.
Det handler om at se Gud – og om 
at se vores næste, og hvad vi kan 
gøre for vore næste.
Lad os bruge foråret til at overveje, 
om vort hjerte er åbent eller lukket.

Jacob Broholm Møller

et åbent hjeRte
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tirsdag d. 30. april. Kl.14.00

Besøg af Raymond Jensen, 
Østhimmerland baptistmenighed. 
Dette besøg skulle vi have haft i 
april måned 2012, men det blev 
udsat på grund af sygdom.Nu kan 
vi glæde os til denne eftermiddag 
med emnet.
”Bedstefar med glubske ører”
Raymond siger:Velkommen til en 
festlig, fornøjelig eftermiddag i klø-
erne på forfatteren Benny Andersen. 

En af gaverne, der kommer med 
alderen, er sansen for livet!Ray-
mond Jensen læser op af Benny 
Andersens digte og krydrer dem 
med fortolkninger.

Angående forårsudflugten, som er 
planlagt til tirsdag d.28. maj, vil der 
blive informeret om den på mødet 
d.30 april og på seniortræfs hjem-
meside: www.seniortraef.dk.

Inge Jensen   

senioRtRæF 

meNigHedeNs 
ForHANdliNgsmØder
mandag den 27. maj 2013 
kl. 19.00

Mandag den 23. september 2013 
kl. 19.00

søndag den 17. november 2013 
kl. 10.30.

Alle indbydes til en samtaleaften 
torsdag d. 4. april i kælderen i Kar-
mel.
Det er en aften, hvor vi sammen 
drøfter, hvordan vi kunne tænke 
os, at det fællesskab, vi er en del af, 
former sig i fremtiden.
Som oplæg til og baggrund for 
aftenen vil vi bruge stikord fra 
Jan Kornholts besøg i Karmel her 
i marts 2013. Det er INGEN betin-

”FRemtidens kiRke”

gelse, at du har hørt Jan Kornholt´s 
oplæg – mød frem alligevel, og være 
med til en samtale om ´Fremtidens 
kirke´. Vi vil også gerne høre dine 
ideer og inputs til fremtidens kirke 
– også selvom du ikke har hørt Jan 
Kornholt. Der er også fremlagt ind-
bydelser i kirken.

Gudstjenesteudvalget i Karmel.

kiRkedage 
i aalboRg 
9.-12. mAj
”Menneske, hvor er du?”
Danske Kirkedage finder sted i 
Aalborg d. 9.-12. maj i Aalborg 
Kongres- og Kulturcenter (AKKC). 
Dog er åbningsgudstjenesten lagt i 
Gigantium Kristi Himmelfartsdag, 
torsdag d. 9. maj kl. 15.30 Her for-
ventes op mod 5000 deltagere, da 
den – ligesom afslutningsgudstje-
nesten – er åben for alle. Det øvrige 
program kræver billet, som man 
kan købe på www.kirkedage.dk
Her kan man også få overblikket 
over det fulde program, men med 
mere end 120 workshops/semina-
rer og foredrag, 10 koncerter og 
25 gudstjenester skulle der være 
noget for enhver smag i løbet af de 
3 dage, som kirkedagene varer.
Danske Kirkedage afholdes hvert 
3. år som det største tværkirkelige 
arrangement i Danmark, som mere 
end 60 kirkesamfund og kirkelige 
organisationer står bag – og her-
iblandt altså Baptistkirken. 

Jacob Broholm Møller

PS: Programmet kan også ses på 
www.karmelkirken.dk/links
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Fødselsdags- og 
Familiegudstjeneste

Søndag d. 2. juni kl. 10.30 holder vi 
Familie- og Fødselsdagsgudstje-
neste, hvor alle er inviteret! Det 
begynder kl. 10.30 med gudstjene-
ste, hvor vi takker for fortid og ser 
fremtiden i møde med bøn, sang 
og prædiken. Her holder vi også 
´offerdag´, altså en anledning til at 
give en særlig fødselsdagsgave til 
Karmelkirken.
I lighed med tidligere år er der 
herefter hyggelig fællesspisning. 
Spisningen bliver igen på særlige 
betingelser.
- Alle under 75 år skal tage froko-
stretter med til eget forbrug + to 
personer mere
- Alle over 75 år skal bare komme 
og nyde det store tag selv bord
Til frokosten kan der købes øl og 
sodavand, og bagefter er der kaffe 
og en småkage.
Hvis vejret tillader det, vil vi holde 
det udendørs – ellers bliver det i 
krypten!

Jacob Broholm Møller

sPejdeRne
Fredag d. 1. marts tog 11 spejdere 
og 8 ledere af sted til Hammer Bak-
ker på kredsweekend, hvor vi sam-
men havde nogle gode oplevelser. 
Der blev bygget huler, lavet bål, 
fundet dyrespor, leget, sunget, gået 
tur med lommelygten for de yngste 
og natløb for de ældste. Lørdag 
hentede forældrene spejderne ved 
hytten, og vi kunne alle komme 
hjem i varmen. En god men kold 
weekend, men dejligt at være sam-

men på tur.
I perioden d. 18. marts til d. 12. maj 
sælger spejderne skrabelodder til 
fordel for kredsen og korpset. Vi 
håber, at alle har lyst til at støtte 
os ved at købe et skrabelod til 20 
kroner.
D. 13.-14. april deltager 7 ledere fra 
kredsen på Fokus 2013 i Tølløse. 
Der er et spændende program for 
weekenden, hvor vi bl.a. skal på 
visionsløb, til spejderfest, midnats-

gudstjeneste, vælge korpsrådsfor-
mand og medlemmer til korpsrå-
det. Der er også en del forslag til 
vedtægtsændringer så det bliver 
spændende, om vi efter Fokus 2013 
bruger betegnelsen leder frem for 
fører! Jesper Bøttcher og Mark Rød-
kær bliver begge gilwellspejdere, 
dejligt at de begge har ønsket at 
uddanne sig i korpset. 
D. 4. maj deltager flokken i en 
superdag i Jerup sammen med 
resten af flokkene fra Limfjord- og 
Vendelbodivision. Troppen overnat-
ter og deltager ligeledes i et super-
døgn på samme sted. 

Ane Ledet Møller

ArbejdsdAg i KArmel 
20. april 2013.

Husk vi skal samles til i fællesskab 
at holde kirken i god stand. 
Vi ses kl. 9 i Karmel, hvor vi starter 
med en kop kaffe og fordeler opga-
verne. 
Der vil være noget at gøre for alle, 
for der er ting nok at tage fat på.
Vi plejer at slutte ca. kl. 13, så man 
kan komme hjem til frokost.
Der vil blive lavet en plan over 
arbejdsopgaver til først i april.

På bygningsudvalgets vegne, 
Inge



4

til seniortræf og Karmelkirken

For et par år siden erhvervede vi 
i Karmelkirken domænenavnet 
www.seniortraef.dk, som skulle til-
knyttes Karmelkirkens hjemmeside. 
Det viste sig ikke at være muligt, 
men i stedet for har vi oprettet en 
ny hjemmeside til Seniortræf, hvor 
program m.m. kan stå.
Siden er gratis, der skal kun betales 
et engangsbeløb, for de ekstraydel-
ser man tilkøber.
Det har vist sig at være så enkelt 
(og billigt), at vi har flyttet www.

Vel mØdT Til eN 
Hyggelig 
ForårssANg 
eFTermiddAg 
i KArmelKirKeN

karmelkirken.dk derover også.
Dermed er der mulighed for at få en 
kalender, hvor der også kan indsæt-
tes billeder, mulighed for at indsæt-
te filmklip og et galleri med billeder 
fra menighedens arrangementer. 
Velkomstsiden kan nu også skifte 
billede, så det på den måde bliver 
en bedre og mere fornyende ople-
velse at besøge siden.
Vi håber fra Informationsudvalget 
at flere vil besøge siden, og dermed 
også få lyst til også at besøge Kar-
melkirken ”live”.

Informationsudvalget

nYe hjemmesideR

Se selv på: 
www.karmelkirken.dk og 

www.seniortraef.dk

deN 5. mAj Kl. 14.00.
Igen i år indbyder menighedskoret 
til forårssang. En hyggelig efter-
middag, hvor vi i fællesskab skal 
synge foråret ind. 
Der vil blive lejlighed til at få sun-
get med på mange af vore dejlige 
forårssange.
Traditionen tro indbydes alle til at 
deltage i ”Det store kage ta´selv 
bord”, når vi ikke kan holde til at 
synge mere.

sommersTæVNe 
på liNdeNborg
Årets sommerstævne 
bryder nyt land!

Efter at sidste års sommerstævne 
i Mariager med Missionsforbundet 
blev en stor succes, endte det med, 
at BiD valgte at flytte deres stæv-
ne fra Mariager til Lindenborg ved 
Roskilde fjord. Her var Missions-
forbundet i gang med at planlægge 
stævne i sommeren 2014 – i forbin-
delse med, at de der åbnede efter-
skolen Lindenborg i august 2013. 
Derfor hedder det nu ikke længere 
Missionsstævne, men ´Sommer-
stævne` for at signalere at det er 
noget nyt, og at det foregår i sam-
arbejde med Missionsforbundet. 
Det foregår altsammen i uge 30, fra 
søndag d. 21. til lørdag d. 28. juli, 
og under overskriften ´Tro bygger 
bro´. Blandt talerne er Chris sim-
mons og Mike Breen fra England, 
Hanno Vuorinen fra Finland, og fra 
Danmark bl.a. Claus Bækgaard, Per 
Bækgaard, John Nielsen og Ruben 
Dalsgaard. 
Selve programmet mv. er ikke 
klart og offentliggjort endnu, men 
forventes præsenteret omkring 1. 
april, og vil snarest derefter være 
at finde i kirken – og på www.
sommerstaevne.dk   

Jacob Broholm Møller

PS: Velkomst og program kan også 
ses på www.karmelkirken.dk/links

ForårssANg eFTermiddAg
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April
To. 04. kl. 19.00 Fremtidens Kirke 
 – opfølgningssamtale på 
 aftenen med Jan Kornholt
Sø. 07. kl. 10.30 Gudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
Ti. 09. kl. 19.00 BiDs regionale møde
  i Vaarst Baptistkirke. 
Fre. 12. – sø. 14. DBS Førerstævne 
 i Tølløse.
Sø. 14. kl. 10.30 Familiegudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Forældreløse børn
Lø. 20.  kl. 9.00 Arbejdsdag 
 i Karmelkirken
 kl. 10.00 i Vaarst Baptistkirke. 
 Kom og oplev den Opstandne 
 Kristus. En anderledes tema- og
 undervisningsdag med 
 Poul Asger Beck.
Sø. 21. kl. 10.30 Gudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
Sø. 28. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Ti. 30. Kl. 14.00 Seniortræf 
 (se omtale)

Maj
Lø. 04. – sø. 05. Spejderturnering 
 i Jerup
Sø. 05. kl. 14.00 Forårssang v/ koret
 (se omtale)
Ma. 06. kl. 19.30 Menighedsråds-
 møde
 To. 09. – sø. 12. Kirkedage i Aalborg 
 ”Menneske, hvor er du?”
Sø. 12. kl. 10.00 i AKKC. 
 Gudstjeneste ifm. Kirkedagene
 Sø. 19. kl. 10.30 Pinsegudstjeneste 
 v/ Klaus Abildgaard
Sø. 26. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Ma. 27. kl. 19.00 Forhandlingsmøde
Ti. 28. Seniortræf forårsudflugt

Juni
Sø. 02. kl. 10.30 Fødselsdags- og 
 Familiegudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
 Offerdag.
Sø. 09. kl. 10.30 Nadvergudstjeneste 
v/ Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.
Sø. 16. kl. 10.30 Gudstjeneste 
 Olaf Anhøj

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
Træffes ikke fredag og lørdag.

Menighedsrådets formand
Per Beck
Nordmanniavej 4 
9320 Hjallerup 
Tlf. 98 28 25 82

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 Jacob Broholm Møller 

FAste uGeNtliGe 
ArrANGeMeNter.
Onsdag
 Menighedskor 16.30
Torsdag
 Cafeen Varm mad fra kl. 18.00
 Spejdere 16.45 og 18.00
 Rovermøder i lige uger fra 18.30

Spejdermøder, se “Toeren”, eller 
kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

Adresseforandring bedes 
meddelt Jacob Broholm Møller.
tlf.: 32 55 20 46 eller jbm@dbs.dk

To. 20. Spejderne 
 Sommerafslutning
Lø. 22. INFO deadline 
 for juli, august og september
Sø. 23. kl. 10.30 Gudstjeneste
Sø. 30. kl. 10.30 Gudstjeneste

Juli
Sø. 07. kl. 10.30. Nadvergudstjeneste 
 v/ Jacob Broholm Møller
 Kollekt til Præsteskolen i Rubura.

tillYkke
FØdselsdAge

75 år
08.05.  Knud Jørgensen

dåbsdAge

80 år
07.05.  Marius Iversen
70 år
22.04.  Robert Beck
50 år
07.04.  Louise Varberg

TAK

Kære brødre og søstre.
Mange tak for hilsenen på min 
60-årsdag. Det varmer i en kold tid. 
Vinteren vender tilbage, men det 
er en lysere og varmere tid, vi går i 
møde. Mange tak.

Kærlig hilsen Laurits

Ny Adresse

Stinne Ladegaard Pedersen
Arresødalvej 12
9400 Nørresundby

borTrejsT

Edith Busk Jensen er 
den 4. marts 2013 fraflyttet 
Karmelkirken og overført 
til Brande Baptistmenighed

i deNNe ForseNdelse
findes INFO med program for april 
- juni, samt kuverter til offerdagen. 
Næste INFO kommer den 6. juli. 
Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 
22. juni.


