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Mark 4:26-32
Kornet vokser, mens bonden sover! 
Det kan tolkes som en opfordring 
til ubekymrethed, og det er det må-
ske også. Men bedre end at tale om 
ubekymrethed, er det at tale om den 
tålmodige bondemand, for det er en 
tålmodighed over for det uforklar-
lige, som vi ikke har magt over. Og 
det er denne magt, vi fejrer og tak-
ker, når nu høsten er i hus. For vi by-
boere er der måske lidt abstrakt at 
fejre høsten, men for mange land-
mænd er høsten noget helt specielt. 
Og det burde den også være for os 
andre. Vi behøver ikke nødvendigvis 
at kigge på markarbejde, men kan 
se på nogle andre ting.

Om skabelsen
Det er tid for høstfester – også selv-
om meget af høstarbejdet er for-
svundet fra vore øjne. Det ses må-
ske mest tydeligt af, at der i sko-
lerne er en kampagne, ”Fra jord til 
bord”, der skal oplyse børnene om, 
at mælken er fra koen og ikke Netto.
Men netop i dag, hvor vi siger tak, 
må vi også rette blikket fremad. Vi 
tror på Gud som himlens og jordens 
skaber – og at vi er sat til at være 
forvaltere. Men vi må også erken-
de, at vi er dårlige til det. Vi har ik-
ke kunnet vente på den vækst, som 
kun Gud giver, men har presset jor-
den og afgrøderne med sprøjtegift, 
og dermed forgiftet vort eget livs-
grundlag. Vi har manglet ydmyghed 
over for jorden som skabt – som en 
gave – og vi har manglet ydmyghed 
over for Gud som Skaber; over for 

Kristus som forløseren og over for 
vore medskabninger som dem, vi er 
forpligtet til at leve sammen med og 
passe på. Her tænker jeg ikke kun 
på mennesker, men også på de utal-
lige dyrearter, som vores livsstil tru-
er – eller allerede har taget livet af!

Om os mennesker.
Vi taler ofte om, at vi er skabt i Guds 
billede, men ligesom Paradisets Ha-
ve er lagt bag os – ved syndefaldet 
– så er det, som om vi også glemmer 
vores gudbilledlighed. Det er selv-
følgelig en konsekvens af syndefal-
det, men alligevel!
I dag er mennesker stressede som 
aldrig som før. Vi er tilbøjelige til at 
tro, at alt afhænger af os. At vi skal 
få det hele til at ske. At vækst og liv 
skal komme af os selv, selvom vi in-
derste inde godt ved, at der er nogle 
ting, som vi ikke magter!
Ursynden er, at vi vokser ind i os 
selv, og dermed væk fra Gud Når vi 
erkender, at Gud giver væksten, fol-
der vi os ud af os selv og ind i Guds 
planer med os. Det betyder med an-
dre ord, at de gode gerninger ik-
ke kommer fra os, men ved os – fra 
Gud.

Taknemmelighed
Taknemmelighed er den følelse, vi 
står med, når vi gør høstudbyttet 
op, uanset om det er mængden af 
korn på marken eller æbler på træ-
erne i vores have. I det gamle Israel 
stod der direkte i loven, at når man 
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Fortsat fra forsiden

høstede, så måtte man ikke tage he-
le udbyttet selv, men skulle – i tak-
nemmelighed over, at man havde 
´fået nok´ til sig selv og sine – lade 
noget være tilbage til ”den fattige 
og fuglen”.
Og det er også en god måde for os 
at vise på, at vi har fået rigeligt til 
os – ved i taknemmelighed at blive 
generøse. I kirken taler vi ofte om, at 
vi kan ikke tale om Gud, uden at ta-
le om vor næste, og sådan er det og-
så med skabelsen. Vi kan ikke tale 
om Guds skabelse, uden at tale om 
jorden. For at være Guds venner, må 
vi også være jordens venner – og vi 
har brug for at genopdage, at enhe-
den er selve essensen af vores ver-
den i Kristus – og det må gøre os yd-
myge. 
Vi er kaldet til at genopdage, hvor-
dan alle ting er knyttet sammen, og 
værne om Guds skaberværk. 
Hvis, eller når vi genopdager enhe-
den og sammenhængen i verden, så 
vil vi hver dag takke Gud, og hver 
dag glædes over brødet, mælken, 
frugten og hvad vi ellers nævner i 
tak til Gud.

Jacob Broholm Møller

seNdT Til verdeN
Sommerstævne på Lindenborg 
i uge 30.
På sommerstævnets anden dag var 
Landskonference 1 en væsentlig del 
af eftermiddagsprogrammet. Konfe-
rencen indledtes med mindestund 
for årets døde og med tak for de 
nye i menighederne i det forløbne 
år.
Herefter gik det slag i slag med 
de forskellige punkter.  En af de 
beslutninger, der blev truffet, angår 
konferencetiden. Som ønsket bl. 
a. fra vores menighed, blev det 
bestemt, at konferencetiden skal 
udvides, således at der fra 2016 bli-
ver 50 % mere tid til forhandlinger. 
Det blev også bestemt, at sommer-
stævnerne til og med 2019 bliver 

afholdt på Lindenborg i samarbejde 
med Missionsforbundet. Stævne-
pladsen er blevet forbedret, og i de 
kommende år vil der blive bedre 
mulighed for ar reservere camping-
vogn. Bent Hylleberg blev genvalgt 
som formand for BiD. Landskonfe-
rencen afsluttedes med dåbsguds-
tjeneste, idet en af de unge fra 
Østervrå Frikirke blev døbt i søen 
ved efterskolen. Mødet har været 
omtalt i nyhedsbrevene, og der lig-
ger fortsat referat såvel som et print 
af formandstalen på BiD’s hjemme-
side, så her kan man orientere sig 
yderligere.

Kvindenetværket
Tirsdag eftermiddag var der for-
retningsmøde i Danske Baptisters 
Kvindenetværk. Det var som altid 
spændende at høre om de forskel-
lige arbejdsgruppers aktiviteter. 
Der blev startet en ny møntindsam-
ling, der som formål har ”Et hjem 
til udsatte børn i Myanmar”. Der 
blev optaget en kollekt hertil på 
4.300 kr. Lise Willer blev genvalgt 
som formand. Efter kaffepausen 
fortalte Line Hylleberg om arbejdet 
i Burundi og om familiens ophold 
dernede. Og Hanne Weber Hansen 
fortalte om projekter i Rwanda efter 
small-businessprincippet. Der lig-
ger ligeledes referat af dette møde 
på Kvindenetværkets hjemmeside 
www.baptistkvinder.dk. 

Louise Varberg

bibliOdrama 
Sammen med Østhimmerlands me-
nighed indbyder vi til en dag med 
bibliodrama lørdag d. 24. oktober 
kl. 10.00 - 15.30 på Rebild Efter-
skole. Det bliver en dag, hvor vi i 
fællesskab udforsker en af bibelens 
tekster på en ny og anderledes 
måde. Bibliodrama giver os mulig-
hed for at læse Bibelen med hele 
kroppen – og opleve teksten inde-
fra. Underviser på dagen er Bente 
Højris, der til daglig er præst i Sæby 
Baptistkirke. Bente har taget en 
lederuddannelse i Bibliodrama i 
Sverige i 2012-2014 og vil lede os 
gennem dagen.
OBS! 
Tilmelding senest den 11. oktober 

Jacob Broholm Møller

Det er altid dejligt at mødes i Kar-
melkirken til Gudstjeneste og man-
ge andre gode anledninger, hvor 
salmer og forkyndelse kan nydes 
sammen med berigende foredrag 
og gode meningsudvekslinger i det 
kristne fællesskab. 
For at alle aktiviteterne kan holdes 
i gang er det nødvendigt, at også 
økonomien følger med.
I Karmelkirken har vi i 2015 haft en 
del ekstra udgifter ligesom der har 
været 3 indbrud – dette sammen-
holdt med at vores kuvertbidrag er 
ca. 7.500 mindre end samme peri-
ode sidste år, gør at vi har brugt 
flere penge end vores budget og 
håber meget på et større kuvertbi-
drag i resten af året.

Med denne forsendelse, følger en 
opgørelse over, hvad du indtil nu i 

2015 har indbetalt til Menighedens 
drift, hvorfor forsendelsen er pakket 
af Menighedens kuvertsekretær.
Vi bliver desværre færre i menighe-
den til at give, og udgifterne stiger, 
hvilket vi mærker i vores egen ”hus-
holdning” – derfor er det vigtigt, at 
også du er med til at løfte den øko-
nomiske opgave.
Hvis alle blot øger deres bidrag en 
smule hver måned, ville regnskabet 
løbe rundt, og der vil være penge til 
nye aktiviteter!
Du kan læse om bidrag, fradrag i 
SKAT og økonomi i INFO og i års-
beretningen.
Vær med til, at din menighed kan 
virke og lykkes med opgaven under 
rimelige vilkår.

Med kærlig hilsen
Menighedsrådet

Kære meNighedsmedlemmer
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Søndag d. 15. november er vi invi-
teret til Vaarst Baptistkirke, hvor 
Østhimmerland får besøg af duoen 
Harboe/Dal.
Guitaristen og komponisten, Hans 
Dal, og hans kone, forfatteren og 
tidligere seminarielektor, 
Marianne Harboe, har begået et 
par smukke CD´er med titlerne 
”Salmer i sorg og glæde”

”Skærtorsdag 2005 skrev jeg den 
første salme. Samme dag satte min 
mand musik til. Dagen efter skrev 
jeg den anden. 
Samme dag satte han musik til. 
Foråret gik. Da det blev sensom-
mer, lå 30 tekster og kompositioner 
foran. - 
Vi kunne se tilbage på et intenst 
forløb. Et samarbejde i stille lyd-
hørhed. Åbenhed - undren. Musik-
ken fik teksterne til at folde sig ud. 
Musikken sagde det, jeg gerne ville 
sige - som er usigeligt. Ordene blev 
salmer.”

Således beskriver Marianne Har-
boe sit samarbejde med sin mand, 
Hans Dal om den første CD. En hel-
dig konstellation af ægtefæller har 
således pludselig foldet sig ud i et 
smukt samarbejde omkring tekster 
og musik.  
Teksterne handler overordnet set 

om mennesket i sorg og glæde. Om 
menneskets ensomhed og frygt. 
Om menneskets tungsind og uro. 
Om menneskets vrede og hævnger-
righed. Om menneskets barmhjer-
tighed og tilgivelse.Om menneskets 
sidste tæppefald og maskerne, der 
faldt. Om menneskets kampe og 
sejre. Om Guds tilgivelse og håbet 
for mennesker. Om menneskets 
afmagt og håbløshed. Om men-
neskets grådighed og begær. Om 
menneskets bøn og kraften fra 
Gud. Om menneskets forhold til 
den mediefyldte hverdag og vores 
forhærdelse. Om stilhed og storm. 
Om menneskets råb og bøn om 
hjælp. Om livets tomhed uden Gud. 
Om menneskets frigørelse fra det 
materielle. Om lovprisning af natu-
ren og korsets ånd i alt, som er. Om 
menneskets ego og nydelsen og 
prisen derved. Om dagens og livets 
cyklus. 
Alle disse temaer og mange flere 
kan man opleve, glædes over, 
undres ved, juble højt, befries ved 
og meget mere - ved at lytte til dis-
se 30 salmer, hvor musik og tekst 
fletter sig ind i hinanden i en smuk 
enhed.
Men kom selv med og oplev de 
smukke ”salmer i sorg og glæde”.

Jacob Broholm Møller

salmer i sorg 
og glæde i Karmelkirken den 1. november 

kl. 14.00

Som tidligere præstesøn i Karmel-
kirken, er jeg vokset op i Aalborg 
og har slået mine folder i Karmel-
kirken og Vejgaard som barn og 
ung.
Derfor er denne koncert for mig lidt 
som at vende hjem, med historier 
fra livet, siden jeg forlod Aalborg, 
og jeg glæder mig meget til at dele 
dem med både gamle venner såvel 
som alle andre, som måtte have 
lyst til at komme med på en rejse, 
der går både ud i verden og ind i 
det indre!
Er du nysgerrig, kan du se/høre me-
re på www.runefunchmusic.com
Rune Funch

En koncert med Rune Funch er me-
re end en koncert. Det er en rej-
se. Undertiden er den så spænden-
de, og man gribes så meget af hi-
storierne bag sangene, at man næs-
ten glemmer, hvor blændende godt 
han synger! Nogle af sangene er 
indspillet på CD med titlen Living 
Room. Det har flere betydninger. 
Det hentyder dels til, at Rune som-
metider spiller i dagligstuer, men 
det er også sin egen ”dagligstue”, 
han inviterer os ind i, og det er san-
ge, der handler om plads til at leve 
og finde sin vej. En musikalsk og fø-
lelsesmæssig rejse, der stærkt kan 
anbefales.

Ole Lundegaard, 
præst ved Korskirken i København 

KONcerT med 
ruNe fuNch
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Seniortræf indbyder til en spæn-
dende eftermiddag:
Tirsdag d. 27. oktober. Kl. 14.00, 
med emnet:
”Billeder i hverdagen, kunsten og 
fortællingen” v/ Benny Vindelev, 
tidligere sognepræst ved Hans Ege-
des Kirke fra 1990 - 2014, nu pro-
jektleder for den kirkelige undervis-
ning i Aalborg, Budolfi provsti.

Benny Vindelev siger, vi lever i en 
tid med mange billeder, men meget 
af det, vi ser og oplever, forsvinder 
igen.
Derfor har vi brug for både billed-
kunst og stærke fortællinger, der 
holder os fast på væsentlige sider 
af livet.
Benny Vindelev vil give eksempler 
på begge dele og fortælle om de 
tanker, der ligger bag egne kunst-
værker.Han siger om sine billeder 

og skulpturer, at de ofte har natu-
ren eller en bibelsk fortælling som 
inspirationskilde.
Der serveres kaffe/te og kage. Pris 
kr. 25,00

Tirsdag d. 24. november. Kl.12.30
Indbydes der igen i år til senior-
træfs julefrokost.

Vi vil følge de forskellige traditioner, 
der er omkring denne anledning.
Sang og musik vil Karin Anesen 
hjælpe os med.
Afslutning ved Jacob Broholm Møl-
ler.
Det endelige program er ikke på 
nuværende tidspunkt planlagt.
Det er meget svært at komme i jule-
humør, når disse linjer skrives.
Nærmere information følger, og til 
denne anledning er der tilmelding 
til Inge Jensen.

Velkommen til alle.
Inge Jensen   

seniorTræf

gudsTjeNesTer 
OKTOber – NOvember

Søndag d. 4. oktober er vi inviteret 
til Gudstjeneste i Østhimmerland, i 
anledning af deres menigheds 175 
års jubilæum. 
Gudstjenesten starter kl. 14.00, og 
der arrangeres fælleskørsel fra Kar-
melkirken kl. 13.30.

Søndag d. 11.oktober er der nad-
vergudstjeneste kl. 10.30, hvor vi 
indsamler en kollekt til Præstesko-
len i Rubura, Burundi. 

Søndag d. 18.oktober er der ingen 
gudstjeneste, 

men søndag d. 25.oktober holder vi 
temagudstjeneste. Derfor starter vi 
kl. 10.00 med morgenkaffe, inden vi 
samles til en temagudstjeneste. 

Søndag d. 1. november kl. 14.00 er 
der koncert med Rune Funch – se 
nærmere omtale heraf andetsteds.

Søndag d. 8. november er der guds-
tjeneste kl. 10.30, igen med Jacob 
Broholm Møller. 

adresseæNdriNger

Alice Jensen
Rebildparken 46,1. lejl. 4
Tlf.nr. og mail er uændret.

Laila Hollen Høgh og Brian Høgh 
Clemmenshave 1
9370 Hals.

Ny mailadresse

Tine Steen Larsen
tinesteenlarsen@gmail.com

Ole Bock
o.bock@hotmail.dk
0g nyt mobilnummer. 42 29 13 89

TaK

Hjertelig tak for opmærksomheden 
til min fødselsdag.
Tak for gave fra menighedsmedlem-
mer, for blomsterhilsen fra menig-
heden og for Jacobs besøg.

Kærlig hilsen
Per Poulsen

Tak for hilsen til min 70 års fødsels-
dag.

Kærlig hilsen Rita.

Hjertelig tak for hilsner, gaver og 
besøg på min 70 års fødselsdag. 
Det blev en mindeværdig dag.

Kærlig hilsen
Henning Aardestrup

Søndag d. 15. november Er vi invi-
teret til Østhimmerland, til ”Salmer 
i sorg og glæde”, med Marianne 
Harbo og Hans Dahl. Se nærmere 
omtale heraf andetsteds. 

Søndag d. 22. november Kl. 10.30 
er der gudstjeneste, og efterfølgen-
de holder vi menighedens Forhand-
lingsmøde. 

Søndag d. 29. november kl. 10.30 
er det første søndag i advent, og 
det vil vi også markere i nadver-
gudstjenesten den dag. 

Søndag d. 6. december kl. 10.30 er 
der julefest og spejdergudstjeneste.
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Oktober
Sø. 04. Kl. 14.00 Jubilæumsguds-
 tjeneste i Østhimmerland. 
 Raymond Jensen m.fl.
Sø.11. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller.
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura
Sø. 18. Ingen gudstjeneste
Lø. 24. Kl. 10.00. Bibliodrama-dag 
 på Rebild Efterskole med 
 Bente Højris. (Se omtale)
Sø. 25. Kl. 10.00 Morgenkaffe – 
 Temagudstjeneste om FN.  
 Jacob Broholm Møller 
 Kollekt. Udsatte børn i Afrika
Ti. 27. Kl. 14.00. Seniortræf.
 (Se omtale)

November
Sø. 01. Kl. 14.00. Koncert med 
 Rune Funch. 
Sø. 08. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller.
 Kollekt. Udsatte børn i Afrika
Lø. 14. BiD Landskonference II 
 i Vejle.
Sø.15. Kl. 10.00 Salmer i sorg og 
 glæde i Vaarst Baptistkirke.
Sø. 22. Kl. 10.30 Gudstjeneste. 
 Jacob Broholm Møller
 Efterfølgende forhandlingsmøde
Ti. 24. Kl. 12.30. Seniortræf. 
 Julefrokost
Sø. 29. Kl. 10.30 Nadvergudstjeneste
 1. søndag i.advent. 
 Jacob Broholm Møller 
 Kollekt. Udsatte børn i Afrika

December
Sø. 06. Kl. 10.30 Julefest og spejder-
 gudstjeneste. Spejderne og 
 Jacob Broholm Møller.

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
 
Ved behov for samtale, omsorg eller 
besøg, kan man kontakte menighe-
dens præst. Bemærk dog, 
at fredage og lørdage er fridage

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

Menighedens kasserer 
Donald Dahl Larsen,
Rebildparken 160, 
9220 Aalborg Ø.
Tlf. 29 32 57 64

CAFÉ OG SPeJDerNe
Torsdag
 Cafeen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30
 Rovermøder i lige uger.
 Senior IT kl. 16.00 i lige uger

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00
 
Spejdermøder, se “Toeren”, 
eller kontakt Ane Ledet Møller 
tlf. 40 85 52 08

TillYkke
fødselsdage

90 år
20.11.  Robert Beck

dåbsdage

40 år
16.11.  Hanne Bongartz
 Leif Boye Estrup
 Willy Thomsen

25 år
14.10.  Jacob Broholm Møller
11.11. Ane Ledet Møller

TilflyTTeT

Lissy og Ingeman Jensen
Magisterparken 77,7,5
9000 Aalborg
E-mail.
dagnylissyjensen@gmail.com
Mobil.
Ingeman: 61 34 96 79
Lissy: 22 45 46 70

fraflyTTeT

Per Olesen
Kastetvej 28, 3.tv. 9000 Aalborg

Eva Olesen
Kastetvej 40, 2.tv. 9000 Aalborg

Har begge flyttet deres medlems-
bevis til Bethelkirken

i deNNe fOrseNdelse
findes INFO med program for okto-
ber og november samt en opgørelse 
fra kuvertsekretæren over indbetalt 
menighedsbidrag. Af den grund er 
det vores kuvertsekretær, der den-
ne gang har pakket forsendelserne.
Næste INFO kommer den 21 novem-
ber. Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 7. 
november.

Præstens kalender
Jacob Broholm Møller holder ferie i 
uge 42 fra mandag den 12. oktober 
til og med søndag den 18. oktober.

fOrhaNdliNgsmøde
Der indkaldes til forhandlingsmøde
Søndag
den 22. november 2015 kl. 10.30 
efter gudstjenesten.


