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”Skriv en stil om dine drømme”. Det er 
en opgave, som mange elever har fået 
gennem årene. Den fik Tommy, der gik 
i en lille landsbyskole i 60´erne også.
Der var meget, som Tommy kunne 
drømme om, men han havde ikke ret 
meget at drømme om. Hans familie 
var fattig, og de flyttede ofte, eftersom 
de flyttede derhen, hvor Tommys far 
kunne få arbejde. Det betød, at Tommy 
ikke havde ret mange nære venner og 
var håbløst bagud i skolen. Men drøm-
me kunne han. 
Denne gang arbejdede Tommy hårdt 
med sin stil. ”Når jeg bliver stor, vil 
jeg være kunstner og bo på landet i et 
lille hus, som jeg har bygget”. Tommy 
tegnede en detaljeret skitse over, 
hvordan huset skulle se ud, og han var 
meget stolt, da han afleverede sin stil 
til læreren. 
Tre dage senere fik han sin stil tilbage 
– med et stort rødt C i øverste hjørne. 
Den lavest mulige karakter! Da timen 
var til ende, gik Tommy hen til sin 
lærer og spurgte, hvorfor han havde 
fået C for sin stil.
”Dette er en fuldstændigt urealistisk 
drøm for en dreng som dig. Du er fat-
tig, du har næsten ingen uddannelse, 
har ingen kunstneriske evner og ved 
slet ikke noget om, hvordan man byg-
ger et hus. Hvis du skriver din stil om 
med en mere realistisk drøm, vil jeg se 
på karakteren igen”. 
Tommy vidste ikke, hvad han skulle 
gøre. Han spekulerede over det hele 
vejen hjem. Om aftenen, lige før han 
skulle til at sove, spurgte han sin far, 
hvad han skulle gøre. Faren satte sig 
ned på Tommys seng og så alvorligt 

Giv dig selv lov 
til at drømme!

på ham. ”Dette er din drøm, Tommy”, 
svarede han. ”Det er dig, der er nødt til 
at beslutte dig for, hvor vigtig du synes 
den er for dig”. 
Næste dag afleverede Tommy den 
samme stil igen. ”Du kan beholde 
karakteren, så beholder jeg min drøm”.
Tredive år senere fortalte Tommy 
denne historie for tyve børn, der 
var kommet for at deltage i en uges 
malerkursus. ”Dette har jeg fortalt jer, 
eftersom I nu sidder på landet i et hus, 
som jeg selv har bygget, og i morgen 
skal jeg vise jer en udstilling med bil-
leder, som jeg selv har malet. Hvis I 
kigger over kaminen, kan I se min stil i 
en ramme. Den minder mig om, at jeg 
ikke skal opgive mine drømme. Og I – I 
skal heller ikke tillade nogen at stjæle 
jeres drømme”.
Hvad drømmer du om? – både på det 
personlige plan, og som en del af fæl-
lesskabet i Karmelkirken? Det er et 
spørgsmål, som du kan overveje. Der 
var meget, som Tommy kunne drøm-
me om, men det meste så uopnåeligt 
ud for ham, i hvert fald hvis du spurgte 
hans lærer. 
Da Tommy tredive år senere fortæller 
sin historie til en flok børn, tror jeg, at 
han ud over drømmen vil nævne det 
arbejde, der havde bragte ham frem til 
sine drømmes opfyldelse. Men samti-
digt vil han være klar over, at når nogle 
af drømmene blev opfyldt, ville der 
komme nye drømme til. Tommys drøm 
havde 3 elementer, nemlig at være 
kunstner, bopæl på landet, og i et hus, 
som han selv havde bygget.
Skifter vi nu ordet ”drømme” ud med 
ordet ”håb”, så vil det (måske!) passe 



bedre ind i en kristen sprogbrug. Der 
vil vi hellere tale om håb end om drøm-
me. I stedet for et nytårsforsæt, så har 
jeg et nytårs håb for vores menighed, 
nemlig at vi må være ´håbet ,́ ikke bare 
for os selv, men for mennesker i Vej-
gaard. Som en udtrykte det for nogle 
år siden: ”Den lokale kirke er verdens 
håb!”

 Det er klart, at vi ikke er håbet i os 
selv, men at vi bærer det håb, som vi 
selv har, og som vi bærer for menighe-
dens Herre og Mester, Jesus Kristus. 
Det kræver, at vi hver dag lever i og 
med det håb, som vi har fået, ikke 
bare som enkeltpersoner, men også 
som menighed. Det kan være, at vores 
håb har 3 elementer som Tommys, og 
det kan være, at de ikke umiddelbart 
er i forbindelse med hinanden. Men 
derfor kan vi alligevel have håbet – og 
arbejde på dets indfrielse. Det værste, 
vi kan gøre, er som Tommys lærer, at 
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forsøge at tage håbet fra en anden. For 
uden et håb, så er du død.
Så lad os hver dag leve i og med håbet, 
ikke bare som enkelt personer, men 
også som menighed. Gør vi det, så vil 
vi få et godt nytår i Jesu navn.  
 
”Lad os holde urokkeligt fast ved 
bekendelsen af vort håb, for han, som 
gav os løftet, er trofast; lad os give agt 
på hinanden, så vi tilskynder til kærlig-
hed og gode gerninger, og lad os ikke 
svigte vor egen forsamling, som nogle 
har for skik, men formane hinanden så 
meget mere, som I ser, at dagen nær-
mer sig”.
 Hebræerbrevet 10:23-25

Godt nytår – med TAK 
for alt, vi delte i 2013

Jacob Broholm Møller

Drøm? – en fyldt kirke hver søndag?



Mission.
I menighedens og vores kirkes histo-
rie har mission haft en fremtrædende 
rolle. Vi har brugt forskellige udtryk: 
”at drive mission”, ”at være i mission”, 
” at være mission”. Der har aldrig været 
tvivl om, at mission var en uadskillelig 
del af det at være kirke.

Omkring årsskiftet 2013/2014 er der 
i Kristeligt Dagblad en kraftig debat 
på baggrund af biskop Kjeld Holms 
udtalelser om, at omvendelse og mis-
sion var tomme begreber for ham. Som 
næsten altid er en debat mere nuance-
ret, end det umiddelbart fremstår, men 
det er vigtigt for kirkens og en menig-
heds liv altid at være opmærksom på 
troskaben mod kirkens opgave at være 
mission og kalde til omvendelse til 
liv i Kristus, og henvende os til den 
omgivende verden i et sprog og med 
begreber, der bliver forstået, så ikke 
kommunikationen bliver en barriere 
mellem Kristus og mennesket, der skal 
hjælpes til liv i Kristus – derfor taler vi 
bl.a. også om at være kirke i fremtiden.

At pege hen på Kristus er den centrale 
opgave, og hertil er der i menighedens 
liv – også gennem 2013 – foregået en 
række forskellige aktiviteter.

Gudstjenester og andre aktivite-
ter.
Gudstjenesterne i menigheden har 
mange former: flest er det vi kalder den 
almindelige gudstjeneste, selvom hver 
gudstjeneste har sit præg med salmer, 
læsninger, prædiken m.m., men også 
familiegudstjenester, spejdergudstje-
nester, temagudstjenester.

I Gudstjenesten møder den opstandne 
Kristus os med løfte om, at livet ikke 
leves alene og med udfordring til at 
møde næsten.
I 2013 satte vi fokus på udfordringer 
som kirke og på identitet gennem 

5

temaet ”fremtidens kirke” tilrettelagt 
af gudstjenesteudvalget og studie-
kredsen ”FAQ om baptister”

For unge og ældre.
I årets løb mødtes spejderne tors-
dag efter torsdag, hvor der også var 
mulighed for at købe mad i Cafeen. 
De månedlige møder i seniortræf med 
forskellige emner var sammen med 
spejderne og cafeen på særlig måde 
kontakten ud fra kirken. Læs beretnin-
gerne her i årsskriftet.
Med udgangen af 2013 måtte vi tage 
til efterretning, at menighedskoret 
måtte indstille sin virksomhed. Tak 
til Alice og korets medlemmer for tje-
nesten i menighedens liv gennem de 
mange år.

Kommunikationen.
Også gennem 2013 har vi kunnet glæ-
de os over et flot årsskrift og menig-
hedsbladet INFO i fin udformning – på 
det sidste endda i farver i papirudga-
ven. En ny og betydelig mere bruger-
venlig hjemmeside sammen med en 
ny farvekopimaskine har givet nye 
muligheder.

De fysiske rammer.
I 2013 er der arbejdet med Karmel 
under bygningsudvalgets ledelse. 
Mange har været engageret i praktiske 
opgaver af forskellig art fra pasning af 
udearealer, rengøring, små reparatio-
ner og vi har fået trapperne renoveret, 
så disse nu fremstår meget præsen-
table.

Økonomi.
Økonomien er for os en udfordring. 
Større renoveringer sammen med 
indtægter, der ikke helt lever op til 
udgiftsniveauet. Menighedsbidragene 
nåede ikke helt det budgetterede 
beløb, men blev større, end vi troede 
i november. Vi nåede - godt og vel - 
vores budgetterede bidrag til de to 

Beretning 2013 
– Menighedsrådet.



projekter ”forældreløse børn” og ”præ-
steskolen i Rubura” i alt 20.000.

Det er menighedsrådets opfattelse, at 
vi skal sikre et aktivitetsniveau med 
præst, bygninger og medleven i Bap-
tistkirkens fællesskab, også selv om 
dette konkret har betydet, at vi må 
trække på vore reserver.

Samarbejdsforhold.
I 2013 afholdtes Danske Kirkedage i 
Aalborg med temaet: ”Menneske hvor 
er du?”. Mange baptister – også fra 
vores menighed – benyttede mulighe-
den for at være med i dette det største 
danske økumeniske fælleskab.

Samarbejdet med menighederne i Nør-
resundby og Vodskov var i efteråret i 
form af en samlingsdag i Nørresundby 
den 27. oktober, hvor Ole Lundegaard 
holdt foredrag om Bibelen, dens tilbli-
velse og betydning (bibelsyn).

I 2013 blev sommerstævnet sammen 
med Missionsforbundet for første gang 
afholdt i Lindenborg ved Roskilde. 
Den efterfølgende debat sluttede med 
en beslutning om, at denne placering 
fastholdes de kommende tre år.

I 2013 afleverede Karmelkirken sam-
men med andre kirkebogsførende bap-
tistmenigheder kirkebøgerne til lands-
arkivet. Med statsanerkendelsen i 1952 
blev det muligt for menighederne at 
søge statsanerkendelse og dermed ret 
og pligt til at føre kirkebøger. For Kar-
melkirken blev godkendelsen opnået i 
1954, så efter ca. 60 år er kirkebogsfø-
ringen nu et afsluttet kapitel. Til gen-
gæld er statsanerkendelsen opretholdt 
ved kongelig resolution.

Frem mod 2014
I 2014 er det 175 år siden at de før-
ste baptister blev døbt og den første 
menighed blev dannet. Dette er også 
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jubilæum for frikirkelivet i Danmark, 
da baptistkirken var den første frikirke.
Som menighed må vi naturligvis over-
veje hvordan jubilæumsfejringen med 
de forskellige aktiviteter kan være med 
til at inspirere os til at være menighed 
på det sted, som vi fik betroet og løse 
de opgaver, vi tror Gud har betroet os 
blandt unge, modne og 
ældre.

Menighedsrådet
Per Beck

Kirkekaffesamvær
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Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalg

Spyddet er kastet og vender aldrig 
tilbage.
Glødende skal det gennemsuse mørket
i sin hellige bue.
Kastet er det for altid
med sin flammende spids
og endnu ufødte menneskehjerter ven-
ter på at blive gennemboret af det.
Spyddet er kastet for altid.
Hvis er hånden som kastede spyddet,
hvem er spydkasteren ?
Nogen må have kastet det
og efter kraften at dømme må det have 
været en mægtig hånd.
Hvem er det, der har slynget sin ånds 
spydspids gennem mørket,
hvem er spydkasteren ?
Det er mig den gennemborede, der 
spørger.

Således spørger Per Lagerkvist i 
digtsamlingen ”Aftenland”, og en af 
grundene til, at vi holder gudstjeneste 
er vel også, at vi der kan komme, møde 
hinanden, og spørge ”hvem er spydka-
steren”. Gudstjenesten er det rum, hvor 
vi kan komme med vore spørgsmål, 
vores tvivl, og det må være i den ånd, 
at vi søndag efter søndag afholder 
gudstjeneste.

Gudstjenesten kan have, og har man-
ge former, alt fra den ordinære guds-
tjeneste til fastelavns-, jule-, tema-, 
forårssang-, alle helgens-, ja og fami-
liegudstjenester, og gudstjenesten er 
også om torsdagen til fællesspisning, 
til spejdermøderne når en stor og 
større flok mødes. 

Vi har igen i år i gudstjenesteudval-
get været med til at arrangere mange 
forskellige anledninger, og enkelte af 
disse har udvalget hele ansvaret for. 
Derfor en stor tak til medlemmerne i 
udvalget, nemlig Gudrun Knudsen, 

Louise Varberg, Anne Tørholm, og 
vores præst Jacob Broholm Møller. 
Anne Tørholm har valgt, at stoppe i 
udvalget, så derfor en særskilt tak til 
Anne for indsatsen i udvalget.

Vi har i år prøvet en lidt anden form 
for gudstjeneste, nemlig temagudstje-
nester, og har valgt, at vi her i år lige-
ledes vil prøve denne form til enkelte 
gudstjenesteanledninger. En form 
med fælles morgenkaffe, og derefter 
en gudstjeneste, der stiller spørgsmål 
omkring et aftalt emne..

Undervisningsudvalg er vi jo også, 
og den vej omkring har vi været med 
i et fælles arrangement sammen med 
Vodskov og Nørresundby. En fælles-
anledning i Nørresundby Baptistkirke, 
hvor stort set hele søndagen var sat af 

Beretning fra udvalgene



levende menighed. Seniortræf efter-
middage med spændende indhold, 
Familiegudstjenester med børn, som 
sætter liv i kirken. Spejdernes aktivite-
ter og lejre. Referater fra forhandlings-
møderne, så man husker hvad vi blev 
enige om og bagsiderne med program-
mer og menighedsnyt. Det er dejligt at 
mange sender billeder på mailen (en 
del blev gemt til årsbudskabet). 
Årsbudskabet bliver også sendt ud 
som mail, det sparer ca. 150 tryk og 
porto.

Vi skiftede i februar hjemmeside, da vi 
kunne få en, som var gratis, og betyde-
lig nemmere at vedligeholde. Det har 
givet en betydelig mere spændende 
og aktuel opsætning. Seniortræf fik 
samtidig deres egen hjemmeside, hvor 
programmerne kan uddybes bedre. 
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til gudstjeneste og senere foredrag ved 
Ole Lundegård. Derudover har vi haft 
et antal torsdage eftermiddage / afte-
ner, hvor vi mødtes til samtaler. Først 
på året omkring emnet ”Det generøse 
liv, og i efteråret omkring emnet ”Bap-
tist FAQ”. Altså forskellige indgange 
til det, dels det at være et almindeligt 
menneske midt i verden, og dels det 
at være en del af fællesskabet i en 
baptistkirke. Vi påtænker ligeledes 
arrangementer i 2014, dels fælles-
skabsarrangementer med Vodskov og 
Nørresundby, og dels samtaleaftener 
på torsdage her først på året.

Som udvalg har vi nogle gode udvalgs-
møder, hvor vi ud over ovenstående får 
vendt en del emner, og punkter, der på 
den ene eller anden måde, griber ind i 
gudstjenesterne og deres forløb, eller 
i undervisningsdelen. Tak til udvalget 
for disse samtaler og anledninger.

I indledningen til min lille beretning 
lyder det bl.a. ”Det er mig den gen-
nemborede, der spørger.” Må vi i 
udvalget fortsat arbejde, og må vi som 
fællesskab fortsat spørge, og via alle 
vore forskellige anledninger have plads 
og rum til alle disse store 
og små spørgsmål, vi 
de ”gennemborede” går 
rundt med.

Bruno Jacobsen

Informationsudvalget

INFO er stadig det væsentlige i Infor-
mationsudvalget, og i årets løb er der 
kommet 5 nye numre ud. Størstedelen 
er sendt som mail, og det sparer os en 
hel del porto. INFO kan også hentes fra 
hjemmesiden www.karmelkirken.dk.
Ser man det sidste års INFO’er igen-
nem, giver det et dejligt indtryk af en Den nye hjemmeside



Bygningsudvalget

Den mest iøjnefaldende ændring på 
kirkebygningens udseende i 2013 har 
været restaureringen af vore 3 uden-
dørs trapper. Specielt hovedtrappen 
har ændret indtrykket af facaden, og 
det indebar et gebommerlig hårdt 
stykke frivilligt arbejde at få den gamle 
trappe banket ned. Nu regner vi så 
med, at der ikke skal gøres ret meget 
ved den i de næste mange år!

Ellers har vi på og efter arbejdsdagene 
løst rigtigt mange arbejdsopgaver 
udendørs. Bl. a. har vi fået styr på red-
skabsrummet, så det fungerer godt. Vi 
mangler stadig vinduerne på 1. sal, det 
må komme i det nye år sammen med 
reparation af udendørs fuger. Der kom-
mer altid nye opgaver til.

Indendørs er der også blevet ryddet 
op og gjort i stand. Den løbende ren-
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Trappen brydes ned

I efteråret blev der anskaffet en ny 
kopimaskine, som også kan printe i 
farver. Det sidste INFO var printet på 
den nye maskine, og fremover vil det 
også være i farver. Kopimaskinen kræ-
ver et ID, for at kunne printe, og udval-
genes formænd har fået et ID-nummer 
så de kan bruge den. Skal der printes 
i farver må man henvende sig til mig, 
og få et ID-nummer til det.

Udvalget har ikke ændret sammensæt-
ning, og det er stadig Louise (INFO 
redaktion), Peer (adres-
sestyring m.m.) og under-
tegnede (layout og print) 
der kører løbet.

Henning Aardestrup
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gøring kører fortsat. Ca. halvdelen af 
året er det dog kun hver 14. dag, derfor 
kan det være nødvendigt, at de, der 
benytter lokalerne selv må tage fat i en 
kost eller støvsuger, hvis der trænger 
meget.

Vi skal i 2014 have malet diverse væg-
ge, og et af ønskerne fra udvalget er 
at få renoveret opgangen til 1. sal. Det 
er en lidt besværlig opgave, som vi vil 
undersøge, hvordan vi klarer, uden at 
det bliver en stor udgift.

Tak til de mange frivillige hænder, der 
har givet et nap med i årets løb, det er 
dejligt at stå sammen om arbejdet med 
at holde Karmel ved lige.

På bygningsudvalgets 
vegne

Inge Aardestrup

Økonomi.

Vi har mange ting at glæde os over 
også rent økonomisk i Karmelkirken.
Ca. 100 medlemmer har indsamlet 
378.565 kr. i kuvertbidrag og diverse 
projektindsamlinger.
I en menighed er det jo altid sådan, at 
nogle medlemmer kommer til og andre 
udtræder eller dør, ligesom nogle tje-
ner store penge, andre går på pension 
og ”offermønstret” til Karmelkirken 
ændrer sig derved henover tid. 
Det har vi mærket meget i de senere år 
– kuvertbidragene dækker nu kun ca. 
lønomkostningerne, det betyder at vi 
må søge andre indtægtskilder.

I 2013 sluttede vores regnskab med et 
underskud på 126.381 kr. – selvom vi 
herudover dækker nogle udgifter via 
vores reserver.
Hovedårsagen til underskuddet ligger 

Arbejdsdag

i vores reducerede indtægt i form af 
kuvertbidrag og øgede omkostninger 
specielt til vores ejendom.

Også i 2013 har vi til BiD-projekterne 
indsamlet mere end det budget, vi 
lovede hinanden at indsamlet 2 x 
10.000 kr. – vi har i 2013 indsamlet i alt 
24.209 kr. 

Vi har derved støttet de to store pro-
jekter: Børn i Burundi og Rwanda og 
Præsteskolen i Burundi (Rubura) med 
pengebeløb, som i deres målestok 
betyder langt mere end vores afsavn. 

ET udgiftsbehov i regnskabet på 
623.054 kr. og kuvertbidrag på 342.284 
kr. hænger ikke sammen, med mindre 
vi sikrer yderligere indtægter og spa-
rer, hvor vi kan på udgifterne – lige-



som det har været nødvendigt at tære 
meget på vores reserver.

I 2013 har vi haft nogle specielle akti-
viteter, der har påvirket vores samlede 
økonomi i Karmelkirken, - nogle har vi 
selv haft indflydelse på – i andre tilfæl-
de har det spillet ind, at lovgivningen 
er forandret, det gælder bl.a.
 
•	 Etableret	nye,	flotte	udendørs	trap-

per og gelændere.
•	 Tagreparation,	som	følge	af	stor-

men.
•	 Refusion	af	købsmoms.
 Vi modtog refusion fra Finansloven 

på købsmoms for regnskabsåret 
2012 – kr. 13.932

•	 Underskud	2012	dækket	af	reserve-
konto

 Underskud fra 2012 på 39.741 kr. er 
dækket ind via dispositionskontoen 
på status

•	 Vi	solgte	vores	statsobligationer	til	
en rigtig god kurs og fik et provenu 
på knap 60.000 kr., som blev place-
ret i vores reserver.

Lad os håbe, at det i årene fremover vil 
lykkes os at få en bedre balance imel-
lem indtægter og udgifter, så vi und-
går de ”trælse” underskud.

Når vi løfter i flok og viser en fælles 
offervilje, betyder det ikke så meget for 
det enkelte medlem økonomisk.

Men sammen vil vi derved kunne 
fokusere vores ressourcer og energi på 
de mange aktiviteter og 
missionen, der udgår fra 
Karmelkirkens Baptist-
menighed.

Donald Dahl Larsen
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Kan du gætte hvem vi er?



12

Seniortræf  

Når vi ser tilbage på året 2013, kan 
vi stadig glæde os over, at der er god 
samling til vore anledninger tirsdag 
eftermiddag, både af deltagere og 
medarbejdere, som er villige til at tage 
sig af de praktiske ting.

Vi arbejder meget på, at anledningerne 
bliver med forskelligt indhold og der-
med gør, at det henvender sig bredt til 
bydelen omkring vores kirke.

En stor glæde og hjælp i arbejdet er, 
at vi har en god pressedækning, som 
betyder utroligt meget, og som er med 
til at gøre, at vi kan samle ca. 45 til de 
almindelige eftermiddage.

Disse anledninger er med til at give 
nogle gode fællesskaber, samtidig 
håber vi og tror på, at det er med til at 
gøre Karmelkirkens menighed kendt i 
bydelen.

Fra årets program kan nævnes: Bjarne 
Thorndahl, Ø.Vrå med emnet: ”Pensio-
nister til fods over Hardanger”
Orkesterchef Henrik Thorngaard, Skive 
med ”Livets dage” som emne.
Sognepræst Henrik Busk Rasmussen, 
Nr. Uttrup Kirke. med emnet ”Daglig-
liv i Afghanistan, blandt danske og 
udenlandske soldater”. Baptistpræst 
Raymond Jensen, Østhimmerland 
havde som emne ”Bedstefar med glub-
ske ører”

Forårsturen foregik i private biler til 
Mosskov Pavillonen ved Store Økssø til 
en dejlig middag og derefter besøg hos 
Gudrun og Marinus Knudsen i Asp 
ved Skørping, hvor de fleste deltagere 
kom på en tur i hestevogn i det dejlige 
område ved Madum Sø.

Vores efterårsprogram begyndte med 
Elin Revald, Hjallerup med emnet: ”På 
cykeltur i Thailand”
May Kay og Kjeld Grarup, Hjørring kom 

Forårstur på hestevogn



med ”En buket glad sang og musik 
svøbt i lidt nostalgi fra den gamle 
læsebog”
Året sluttede med julefrokost med 
indslag af Edel og William Bjarkam, 
Frelsens Hær og andagt ved Jacob 
Broholm Møller.

Vi er glade for, at vi kan være en del af 
menighedens arbejde.
Tak til menigheden for den gode 
opbakning til arbejdet.
Stor tak til de 3 arbejdsgrupper, med 
flere, for en god hjælp, som gør, at det 
kan lykkes at have denne arbejdsgren 
med i det fælles arbejde ud fra menig-
heden.

Må digtet af Margarete Melin stå som 
vejledning til vores arbejde:

Elske er at bygge bro 
mellem jeg og du.
Al min glæde er at mødes, 
at slå bro, dele liv 

Inge Jensen
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Menighedskoret

Det er lidt vemodigt denne gang at 
skulle skrive årsrapport for menigheds-
koret.

I efteråret måtte vi meddele, at vi ikke 
har et aktivt menighedskor mere.

Vi forsøgte at gennemføre 1. halvår så 
normalt som ellers, hvor vi medvirkede 
ved div. Gudstjenester samt afholdt 
vor årlige forårssangeftermiddag med 
vort store kagebord og kaffe.

2. halvår startede med mange aflys-
ninger af øvelserne samt medvirken 
ved gudstjenesterne.

Alice måtte desværre sige stop p.g.a. 
sin sygdom.

Vi skylder alle Alice en stor tak for alle 
de mange år, hun har stået i spidsen 
for vort kor. I samme forbindelse vil 
jeg også gerne sige mange tak til alle 
øvrige medlemmer af koret for mange 

Tak for sangen



Fra en kold kredsweekend
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års hyggelige korøvelser med tid til 
sang,  omsorg og  hyggesnak om, hvad 
der foregår omkring os.   
Også en stor tak til hele 
menigheden for mange 
smil, skulderklap og klap-
salver.

Jonna Jacobsen

Spejderne

Spejderarbejdet udvikler sig, og møde-
tidspunktet har vi flyttet, sådan at 
flokken og troppen starter deres spej-
dermøde sammen kl. 18.00, hvor vi 
holder en fælles andagt og giver fælles 
informationer. Flere spejderfamilier 
mødes kl. 17.30 og spiser sammen i 
kirkens cafe, vi er ca. 30, der spiser 
sammen, og det er dejligt, når der er 
andre end spejderfamilierne, der kom-
mer og er med i fællesskabet.

Vi har været på to kredsweekender, 
hvor vi har nydt fællesskabet og 
udelivet. Roverne var på sommerlejr 
Trampolin i Sverige i august. I decem-
ber afholdt vi spejdergudstjeneste og 
havde efter gudstjenesten inviteret 
på kaffe og lagkage i anledning af, at 
kredsen havde 60 års jubilæum i år.

Roverne har lagt fliser langs materia-
lerummet, sådan at vi kan have rafter 
stående.

Vi har nedsat et lille PR udvalg, der 
blandt andet arbejder med kredsens 
hjemmeside.

Roverne mødes hver anden torsdag, 
og flere af dem er aktive i kredsen som 
førere ved siden af. Det er dejligt, at de 
løfter opgaven som førere også.

I august sagde vi farvel til Anne Tør-
holm som flokfører – tak, Anne for dit 



engagement. Vi er glade for, at du fort-
sat vil holde andagt sammen med os, 
og hjælpe til, når vi har behov for det.

Jesper Bøttcher sendte vi til Austra-
lien, og vi glæder os til, at han kommer 
hjem til foråret, når hans studie-ophold 
er overstået.
Alexander Seemann er i gang med 
specialførertræningen, Anna Beck 
er blevet medlem af divisionsstaben, 
Teresa Kildelund er med til at plan-
lægge førerstævne 2014, og Jesper 
Bøttcher er medlem af førertrænings-
udvalget - dejligt med så engagerede 
førere.

Vi vil gerne være flere 
spejdere, så det håber vi 
på, vil ske i det nye år.

På kredsens vegne 
Ane Ledet Møller

Førerliste pr. 1. 1. 2014

Flokken: 
Teresa Kildelund, Berit Elleby, 
Anna Beck

Troppen: 
Alexander Seemann, Leif Kildelund, 
Helene Bolvig Hansen

Roverne: 
Alexander Seemann og Leif Kildelund 
(Jesper Bøttcher)

Kasserer: 
Kira Rødkær

Kredsrådsformand: 
Bruno Jacobsen

Kredsfører: 
Ane Ledet Møller
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Spejdergudstjeneste
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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.”

Det anbefales, at testamentet opret-
tes under medvirken og rådgivning fra 
sagkyndig (f.eks. advokat) og under-
skrives for notarius på dommerkonto-
ret.



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. 9342
- 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.: 98 15 59 80

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 2014
Lisbeth Haugaard  2012  2014
Knud Jørgensen  2012  2014

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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