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Religionen i det offentlige rum 

Efter TV udsendelsen ”Moskeerne bag 
sløret” har det landspolitiske niveau 
debatteret og gennemført en ræk-
ke love, der skulle begrænse religiøse 
tiltag, der vil undergrave det danske 
samfunds værdier og demokrati. Lov-
givningen kan ikke være diskrimine-
rende mod enkelte samfund eller grup-
per, hvorfor de lovgivningsmæssige til-
tag rettes mod alle religiøse grupper 
og organisationer. Vi har som baptist-
kirke sammen med andre kirker i bl.a. 
Danske kirkers Råd protesteret mod de 
begrænsninger, man vil lægge på reli-
giøse forkynderes muligheder for at 
bruge ytringsfriheden og tolke Ordet, 
som man føler sig kaldet til.
At også samtaler i det fortrolige rum 
(den sjælesørgeriske samtale) kan 
gøres til genstand for retslig diskus-
sion, er et yderligere problem, ligesom 

det virker ”underligt”, at det kun er i 
religiøse sammenhænge ytringer kan 
kriminaliseres og f.eks. ikke politiske 
udtalelser.
Den tidligere kirkeminister, Bertel 
Haarder, udtalte til Kristeligt Dagblad, 
at han mente, at bl.a. frikirkerne over-
reagerede og ikke havde noget at fryg-
te – Lad os håbe, at han får ret.
Vi er som danske baptister borge-
re i Danmark og ønsker på alle måde 
at underlægge os de forpligtelser, der 
følger af borgerskabet i det verdsli-
ge samfund og nyde de rettigheder, 
der følger af dette borgerskab. Men 
vi kan aldrig tillade, at den verdsli-
ge stat undertrykker, hvad Gud kal-
der os til. Selv om der måske ikke i dag 
er fare for, at vi kommer i konflikt med 
de verdslige myndigheder, må forhol-
det mellem tjenesten efter Guds kald 
og den verdslige magt være i vores 
bevidsthed.

Beretning 2016
– Menighedsrådet



I efteråret har det nedsatte udvalg for 
de fra folkekirken afvigende trossam-
fund afholdt en høring om udvalgets 
foreløbige arbejde. Der er her lagt op 
til positive tiltag i form af en forenklet 
godkendelsesprocedure for menighe-
der og trossamfund og en oprydning i 
betegnelserne, der anvendes, men der 
foregribes også større kontrol med reli-
giøse samfunds økonomi, medlemsli-
ster m. v. som kan give anledning til 
betænkelighed. Et for os lidt pudsigt 
forslag er, at et religiøst samfund skal 
indsende trosbekendelser e. l., når vi i 
mange år som baptister ikke har udfor-
met deciderede trosbekendelser, men 
henvist til Bibelen alene.
Vi må med spænding og interesse føl-
ge, hvad det politiske system måtte 
beslutte, men aldrig fravige det kald at 
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formidle frelsen i Kristus, der altid er 
kirkens opgave.

Personalesituationen

En af de største omvæltninger i Karmel 
var Jacob Broholm Møllers opsigelse 
fra 1. august. Vi var kede af, at Jacob 
og familien traf denne beslutning, men 
vi kan med stor glæde tænke tilbage 
på godt 10 års tjeneste i menigheden 
og ønske Guds velsignelse over frem-
tiden.
Siden august har ikke mindst guds-
tjenesteudvalget arbejdet med at med 
at få gudstjenesteplanen til at hæn-
ge sammen, og vi må glæde os over, 
at dette er lykkedes, hvilket også teg-
ner til at kunne klares i den nærme-
ste fremtid. Siden august har vi kun-

Afsked med præstefamilien 



net glæde os over, at Hanne Kiel fast 
dækker en månedlig gudstjeneste, og 
fra november har Bente Højris påtaget 
sig 2 gudstjenester pr. kvartal, og er 
gået ind i omsorgs- og besøgsarbejdet 
i menigheden i samarbejde med det 
genoprettede omsorgsudvalg.
Dels ved et ”samtalemøde” i septem-
ber og ved forhandlingsmøderne i 
efteråret har vi drøftet menighedens 
situation, og hvilke ønsker og mulighe-
der vi har, når vi tænker på ansættel-
se af medarbejder. Vi fortsætter samta-
lerne i 2017 bl.a. ved menighedens års-
møde og har i første omgang besluttet 
at give os tid til at finde frem til løsnin-
ger, som forhåbentlig alle kan samles 
om. Økonomi spiller som i de fleste for-
hold også en rolle her, og vores analyse 
viser, at ansættelse svarende til 50 % 
er realistisk for en fortsat drift i menig-
heden.

Livet i Karmel

Livet i menigheden er mangfoldigt, 
og udfolder sig på mange forskellige 
måder til glæde for os alle.
Gudstjenester: Som nævnt ovenfor har 
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vi også siden august haft et fyldt guds-
tjenesteprogram. Ud over de faste præ-
dikanter har vi haft besøg af en række 
gæstetalere og gudstjenester ved læg-
prædikanter. Vi oplever stor variation i 
gudstjenesteformer og -indhold og en 
række særlige anledninger bl.a. inden-
for sang og musik, som har samlet os 
i årets løb. I årets løb har vi også sam-
arbejdet med Østhimmerland og Nør-
resundby-Vodskov om fællesanlednin-
ger. Ved gudstjenesterne har vi kun-
net glæde os over, at en række perso-
ner hjælper os med at dække organist-
tjenesten.
Arbejdsgrenene: Spejderne samles 
torsdag efter torsdag og førergrup-
pen slider med programmer, lejre m. 
v. til gavn for spejderne. Talmæssigt 
er spejderkredsen ikke så stor, men vi 
tror, at deltagerne møder såvel spej-
derlivet som forkyndelsen af Jesus 
Kristus. Forkyndelsen i spejderarbej-
det er et tema både på korpsplan som 
lokalt hos os. Her må vi som menighed 
være parate til at give en hånd med 
efter spejdernes ønske.
Cafeen serverer varm mad forud for 
spejdermøderne. Også her lægger 

Forhandlingsmøde



medarbejderne store kræfter i at sikre 
servering i Cafeen torsdag efter tors-
dag. Der er brug for opbakning, for at 
vi fortsat kan have dette væsentlige 
tilbud.
Seniortræf mødes sidste tirsdag i 
måneden til en række spændende pro-
grammer. Selv om alderen særligt her 
giver nogle begrænsninger, så er det 
også en arbejdsgren, hvor der er en 
række deltagere, som ellers ikke så ofte 
kommer i Karmel, så også her har vi et 
væsentligt aktiv i Karmel.

Udvalgsarbejde

En række nødvendige funktioner i 
menigheden løses i udvalgene.

Gudstjeneste- og undervisningsud-
valget er tidligere omtalt, og udvalget 
søger med held at sikre et godt guds-
tjenesteprogram sammen med en ræk-
ke særlige anledninger i menigheden.
Informationsudvalget sikrer os INFO, 
der et meget fint menighedsblad, vi 
kan være stolte af, når vi sammenlig-
ner med kirkeblade omkring os, og vi 
får hvert år en flot opsat og redigeret 
årsberetning – alt dette til en meget 
rimelig pris!
Bygningsudvalget og praktisk arbejds-
gruppe følger og følger op på vores kir-
kebygning, ligesom den lægger meget 
praktisk arbejde her. Det lykkes at 
holde kirkebygningen kørende for et 
beskedent beløb til vedligeholdelse, 
men vi må nok forberede os på, at der i 
fremtiden kan blive brug for at tage fat 
på større restaureringsopgaver.
Omsorgsudvalget er nyetableret fra 
efteråret. Vi håber, at man vil benyt-
te udvalget til information om behov 
for besøg e. l. og give udvalget en hjæl-
pende hånd, så ingen glemmes.
Serveringsgruppen sikrer, at vi en ræk-
ke gange i årets løb kan spise sammen 
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i forbindelse med menighedsarrange-
menter. Valgudvalget arbejder med at 
sikre, at der er de nødvendige kandida-
ter til valg til tjenester i menigheden, 
og økonomigruppen forbereder bud-
gettet som menighedens økonomiske 
rettesnor.

Økonomi

Menighedens regnskab tyder på et 
underskud på godt 40.000. dette er 
noget mindre end tidligere år, hvilket 
naturligt hænger sammen med, at vi 
ikke har haft fast ansat medarbejder i 
årets sidste måneder. Vi har også i år 
indsamlet 10.000 til hvert af projekter-
ne: Alfabetisering, der særligt er rettet 
mod kvinder i Burundi og Rwanda og 
til præsteskolen i Rubura.
Vi er udfordret økonomisk i forhold til, 
hvad vi gerne vil også på det persona-
lemæssige område, men som nævnt 
ovenfor vil ansættelse svarende til 
ca. 50 % betyde regnskabsmæssig 
balance.

Samarbejdsforhold

Lokalt økumenisk har vi været med 
i Nordjysk Kirkedag og økumenisk 
gudstjeneste 2. pinsedag i form af 
Jacob Broholms deltagelse i planlæg-
ning og gennemførelse. Det er ikke det 
store engagement, der er på lokalt øku-
menisk plan, men vi ved, at der også 
i 2017 indbydes til Nordjysk Kirke-
dag.  Skulle vi overveje om der vil være 
mulighed for at være med i evangelisk 
alliances bedeuge på lokalt plan?
Inden for Baptistkirkens rammer har vi 
glæde af at være husværter for Koino-
nia, der samles hver søndag eftermid-
dag i Karmel. Vi har også i år arbejdet 
sammen med Østhimmerland og Nør-
resundby-Vodskov, hvilket vi på for-
skellig vis vil fortsætte med i 2017.
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I Baptistkirken deltager repræsen-
tanter fra menigheden i Temadage, 
Landskonferencer og sommerstævne. 
Vi kan som en mindre menighed ikke 
løse de opgaver, vi føler os kaldet til 
bl.a. vedrørende international missi-
on, bladet baptist.dk og uddannelse af 
medarbejdere – her har vi glæde af at 
stå sammen med andre baptistmenig-
heder, så vi kan løfte i flok. Vi bør som 
menighed fortsat leve med i Kirkens 
virksomhed i glæde og fællesskab med 
andre menigheder.

Frem mod 2017.

Menighedens størrelse og aldersmæs-
sige sammensætning udfordrer os, 
men kalder os samtidig til at gøre den 
gerning, vi kaldes til i vores område. 

Det store spørgsmål for os er naturlig-
vis, om det lykkes at løse spørgsmå-
let om præst i det kommende år – det 
må være genstand for vores tanker og 
forbøn.
Baptistkirkens motto for året er ”Kir-
ke med retning og rødder.” Det er vig-
tigt, at vi i vores søgen efter veje at 
gå aldrig taber bevidstheden om vore 
rødder og ser os som dem, der bygger 
oven på tidligere slægters forståelse og 
erfaring, og at vi aldrig taber retnin-
gen, at pege på Kristus 
som menneskers frelser.

Menighedsrådet
Per Beck.

Afskedsgudstjeneste i juni



lig og ligegyldig, men den kan også 
være kraftfuld og opladet, som et kær-
lighedsmøde. Sådan er kærligheden; 
det møde, som fungerer, kan jeg ikke 
analysere bagefter. I gudstjenesten er 
jeg og I medlemmer. Vi er med, vi syn-
ger og  beder, og deltager i de enkel-
te ”punkter”, men vi kan ikke granske 
i detaljerne. Vi må i stedet trækkes ind 
af en helhedsoplevelse, som ikke slip-
per taget i os.
Vi har i gudstjenesteudvalget i året 
2016 haft en noget omskiftelig tilværel-
se, men i hele året har vi arbejdet med 
gudstjenesten og søgt at få denne gen-
nemført hver søndag. Året blev lige-
som delt op i to. 
Første halvår med vores præst, Jacob 
Broholm Møller, som fast mand i udval-
get og fast mand til de fleste af guds-
tjenesterne. Her måtte vi finde gæste-
prædikanter til enkelte gudstjenester. 
Ind imellem de ordinære gudstjenester 
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Gudstjeneste- og 
undervisningsudvalget

Omkring det, at fejre gudstjeneste, 
kan jeg sammenligne, og det har været 
sammenlignet før, med det, at møde 
kærligheden!
Det er, at gå ind i en vejrtrækning, en 
rytme, en hellig ordning. Tekster, bøn-
ner, sange og salmer, prædiken, stil-
hed, nadverens måltid, m.m. – alt lagt 
ind i programmets, liturgiens, retning. 
Ind i det ”rum” går jeg og I med alle de 
mange ”punkter” der hører gudstjene-
sten til. Alt mit og alt jeres kan vi bære 
frem. Den Kristus, jeg og I møder der, 
følger siden med ud i hverdagens man-
geartede opgaver og oplevelser.
I vores sammenhæng er ”programmet”, 
liturgien og især enkelthandlinger ofte 
til samtale og diskussion. Den litur-
gi, vi oplever, er ofte koncentreret og 
stiliseret. Den kan fremstå som kede-

Beretning fra udvalgene

Pan-koret på besøg



steudvalget, Gudrun Knudsen og Lou-
ise Varberg. En tak for en indsats, der i 
2016, bød på lidt mere, end der kunne 
forventes. Tak.
Afslutning på min lille beretning for 
2016, skal være et lille vers, fra salmen, 
”Gud, giv os sindsro”, skrevet af Iben 
Krogsdal. Et vers, som måske kan pege 
på 2017 for den enkelte af os, og for 
den menighed, vi blev en del af:

Gud,
giv os visdom til at se
hvad vi kan ændre sammen
og hvor vi selv må give slip
og bare hviske: amen
Gud, vis os vej gennem 
livet

Bruno Jacobsen

Informationsudvalget

Som de tidligere år, er det INFO der 
syner mest, men adressestyring og 
statistik er også noget der tager tid.
Gennem året er INFO udgivet 5 gange.
Der bliver sendt 88 ud på mail, og kun 
ca. 20 bliver lagt i kuverter.
I februar er det også tid for årsbudska-
bet, hvor alle er flinke til at sende tekst 
og billeder – tak for det, det gør års-
budskabet og INFO levende.
Hjemmesiden bliver også løbende ved-
ligeholdt både for Karmel og Senior-
træf, og selv om det mest er kalenderen 
der bliver klikket ind på, er det også en 
del af vores vores ansigt udadtil.
Der bliver også fremstillet en del sang-
ark, programmer og løsblade om spe-
cielle anledninger, så kopimaskinen 
bliver også meget benyttet.
For at vedligeholde hjemmesiden og 
udsendelsen af INFO-mail, er det vig-
tigt at have opdaterede adresser, tele-
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har vi afholdt: musik- og sanggudstje-
nester, koncerter med Aalborg Gospel 
United og senere Mads Lindholm med 
en række ”Mariaer”, familiegudstjene-
ster, og temagudstjenester. Et godt og 
aktivt 1. halvår.
Andet halvår blev markant præget 
af, at vor præst opsagde sin stilling i 
sommerferien, således at i hele halv-
året skulle gudstjenesterne gennem-
føres med ”gæsteprædikanter”. Dette 
lykkedes ved hjælp af mange forskel-
lige prædikanter og ved en stor vil-
je i udvalget. Vi fik et halvår præget af 
dette, men også et halvår, hvor vi fuldt 
kunne stå inde for gudstjenesterne og 
gennemførelsen af gudstjenesterne. 
Ud over de ordinære gudstjenester fik 
vi gennemført: koncert med Lise Hjør-
ne og Karen Nielsen, koreftermiddag 
med ”Pan-koret”, familiegudstjeneste 
ud fra filmen ”Inderst inde”, og spej-
dergudstjeneste med lys fra Betlehem, 
krybbespil og Lucia-optog, sangguds-
tjeneste op mod jul – jeg finder det 
blev et godt halvår.
Organister til gudstjenesterne ønsker 
vi alle, og heldigvis har vi fortsat nogle 
vi kan ”trække” på. Karin Anesen, Inge 
Jørgensen, Karen Nielsen, Hans Hjort 
og Peer Albin er alle nogle, vi kan hen-
vende os til, og vi siger en stor tak for 
hjælpen i 2016.
Mødeindledere til de mange guds-
tjenester med gæsteprædikanter er 
også et ”job” vi forsøger, at få udfyldt. 
Her har vi en del i menigheden, vi kan 
spørge og ad den vej få dette på plads.
Undervisning er jo også indeholdt i 
vores udvalg. Vi har valgt, at dette må 
blive på hylden i en periode, da vi som 
udvalg ikke magter mere end selve 
gudstjenestedelen. Vi har dog et par 
forslag til emner til samtalegrupper, 
hvis nogen skulle have interessen til at 
starte en sådan.
En stor tak til medlemmer i gudstjene-
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fonnumre og e-mail adresser, så send 
dem venligst til os, så de kan blive ret-
tet. 
Udvalget består stadig af Peer Albin  
Kristiansen (adressestyring m.m.), 
Louise Varberg (redige-
ring af INFO og årsberet-
ning) og undertegnede., 
(layout og tryk) 

Henning Aardestrup

Bygningsudvalget.

Nu tager vi hul på 2017 og ser tilbage 
på de opgaver, der blev løst i 2016, og 
for bygningsudvalget kan man tale om 
et roligt år, hvor den almindelige vedli-
geholdelse har fyldt mest. Stormene er 
gået hen over os med minimale skader. 
Sidst skulle et par tagsten flyttes på 
plads, og lidt flere rettes lidt op. 
Vi har på arbejdsdagene i april og i 
september arbejdet med mange for-

skellige opgaver. Ligusterhækken blev 
skåret godt tilbage, så den igen blev 
en del mere lige, der blev afvasket for 
alger mm. rundt omkring, malet kæl-
dervinduer, udemøbler, yderdøre og 
muren i skellet og plantet nye buksbom 
i krukkerne. I kælderen fik køkkenet 
igen en hovedrengøring, vandhaner 
overalt blev afkalket, og mange mindre 
reparationer blev udført. 
I kirkesalen blev bænke og udtræks-
plader, der knirker, sømmet og skruet 
efter bedste evne. Bænkene er ikke 
nye længere, det er ikke let at reparere 
dem. Fatningerne i den ene store lyse-
krone blev udskiftet, så man igen kan 
skifte pærer uden problemer. Messing-
stager blev pudset, og alle radiatorer 
blev støvet af mv.
Gennem året får vi forefaldene opgaver 
løst så godt som muligt hen af vejen. 
Rengøringen er der en trofast skare, 
der tager sig af; men der er stadig kun 
bemanding til, at det er ca. hver anden 
uge, der gøres rent. Kommer man der-
for i kirke og kan se, at der f.eks. lige 

Festlig fastelavn



skal fejes lidt blade sammen indenfor 
yderdørene, eller støvsuges på podiet 
i kirkesalen, eller skiftes en ”Madame-
pose” på toilettet, så må vi bede om, 
at alle lige tager disse opgaver, som de 
falder, når man møder dem.

Tak for hjælpen til alle der giver en 
hånd med.
Første arbejdsdag i 
2017 bliver den 22. april 
kl. 9.00.

På bygningsudvalgets 
vegne,

Inge Valbak Aardestrup

Økonomi

Vores resultat i 2016 har givet et langt 
bedre resultat end oprindelig budget-
teret - underskuddet blev på -44.813 kr. 
i stedet for det oprindeligt budgettere-
de på -96.227 kr. 
Den største årsag ligger i, at vores 
præst Jacob Broholm Møller fratråd-
te ultimo juli 2016, så der blev spa-
ret mange penge på lønkontoen i for-
hold til budgettet, til gengæld blev gæ-
steprædikantkontoen udvidet med ca. 
16.000 kr.
Kursusudgifter til præsten på 5.925 
kr. og nettoudgiften for temamøderne 
på 3.186 kr. er på forhånd hentet i vo-
res reserver på statuskonti. Vi har og-
så hentet underskuddet fra 2015 på kr. 
99.398 i vores reserver på statuskonti.
Desværre må vi erkende, at vores ku-
vertbidrag i forhold til budgettet er re-
duceret med ca. 10.000 kr. og det tyder 
desværre på, at de kommende år også 
vil betyde nedgang.
Vi må alle sammen hjælpe med at hol-
de niveauet på kuvertbidragene.
I Karmelkirken har vi i 2016 indsam-
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let 353.110 kr. i kuvertbidrag og i 2015 
indsamlede vi kr. 365.918 i 2015 – en 
nedgang på ca. 12.000 kr.
Vi har nået vores mål med de 2 BiD-
projekter, hvor vi over for BiD har lo-
vet at indsamle 10.000 kr. til hvert pro-
jekt – vi har indsamlet 10.000 kr. til 
BiD-projekt Udsatte børn i Burundi og 
10.200 kr. til BiD-projekt Præsteskolen 
i Rubura.
Vores investering i Stjerneinvest Spar-
Nord gav desværre ikke så meget i ud-
bytte, som vi havde forventet. Vi havde 
budgetteret med 25.000 kr. og fik 331 
kr., det har været medvirkende til vores 
underskud.
Det er nødvendigt at være realistiske, 
også selvom vi i disse år har kunnet 
klare de store underskud – men der er 
”bund” i vores reserver, og de kan kun 
holde et bestemt antal år fremover, 
hvis ikke vores kuvertbidrag forøges, 
eller vi på anden måde kan forøge vo-
res indtægter. 
Vores økonomiske kapabilitet svarer 
pt. til aflønning af en halvtids præst, 
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men indtil videre fortsætter vi med den 
model, vi har plansat, hvis vi holder 
det niveau vil vi kunne klare de kom-
mende år uden 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, en menighed 
som vi alle har kærlighed 
til og holder meget af.

Donald Dahl Larsen

Seniortræf.

Ved årsskiftet evalueres der og lægges 
planer for fremtiden, det gøres der som 
privat person, men også i større sam-
menhænge.
Et håb og ønske, der tit går igen, er at 
være med i et fællesskab, som giver 

nærvær og gode relationer til hinanden 
og klogere på vores liv.
Igennem seniortræfs engagement i me-
nigheden vil vi gerne være med til at 
give noget af det videre.
Håber, at noget af det må lykkes igen-
nem vores meget forskellige arrange-
menter og samværet med hinanden.

Desværre er fremmødet til anlednin-
gerne blevet mindre, flere har ikke 
kræfter til at deltage, og nogle er fal-
det fra.
Vores håb og mål er, at vi må kunne 
holde sammen på denne arbejdsgren.
Årets program har indeholdt foredrag 
af Bjarne Thorndal, Østervrå, ”Godtfolk 
og skidtfolk” i Nordjylland. 
Grethe Holmriis sognepræst ved Vor 
Frue Kirke, ” Venskabets betydning”
Tidligere sportsdirektør i Aab Lynge 
Jacobsen, foredrag om fodboldlivet bå-
de foran og bag kulissen, et meget en-
gageret menneske med lune og stor 
livserfaring.
Sang og musik eftermiddag med Alice 
og Verner Bak Jensen.

Fælleskoret synger



Forårets sæson sluttede af med udflugt 
til Hvidsten Kro, hvor vi traditionen tro 
på dette sted fik æggekage.
Dagens højdepunkt var foredrag ved 
Hans Nejsum om Hvidstengruppens 
arbejde under 2. verdenskrig.
Efterårets program begyndte med 
foredrag af Bjarne Thorndal, ”Nordjy-
ske helte og skurke”
Louise og Kim Varberg fortalte og vi-
ste billeder fra deres ferie, ”5 uger 
down-under”
Sidst i november måned sluttede vi 
med julefrokost. Else Jensen, Saltum, 
delte nogle tanker med os omkring ad-
ventstiden. Marie Tørholm gav et mu-
sikindslag og derudover nød vi julema-
den og samværet med hinanden.  
Forårets sæson 2017 er planlagt, vi hå-
ber på nogle gode anledninger, som 
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må give interesse for at deltage i dette 
fællesskab. Et fællesskab, 
som åbner sig op mod vo-
re naboer og blandt Vej-
gaards seniorer.

Inge Jensen  

Spejderne

Et spændende år er gået. Der er sket 
mange forandringer i kredsen i 2016.
Vi startede året med at få vores nye 
navn og vedtægter helt på plads, så vi 
nu hedder Vejgaardspejderne. Ved års-
skiftet overtog Per Beck posten som 
vores nye kasserer.
I foråret har vi haft mange dejlige spej-

Tur til Hvidsten kro
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dermøder med vores 10 dejlige spej-
dere. Vi brugte foråret til at forberede 
os til at skulle på sommerlejr på Økse-
dal. Her skulle vi ligge i lejr sammen 
med spejderne i Østhimmerland. Så 
en lørdag i foråret besøgte vi spejder-
ne i Hellum, hvor vi mødte de spejde-
re, som vi skulle på sommerlejr med. 
Vi havde en dejlig dag med en masse 
spændende aktiviteter.
I april deltog førerne i Førerstævnet i 
Tølløse. Her blev Helene Bolvig Han-
sen  fra vores kreds  valgt ind i korps-
rådet.
Kort inden sommerferien fik vi besked 
om, at Ane og Jakob skulle flytte til 
Sjælland, og vi skulle derfor finde en ny 
Kredsfører. På et ekstraordinært fører-
møde på sommerlejren blev underteg-
nede (Connie Thing Andersen) valgt 
som ny kredsfører.

Vores sommerlejr på Øksedal var en 
meget våd uge med både regn, hagl og 
heldigvis også solskin. Vi nød allige-
vel spejderlivet og hinandens selskab. 
Flokspejderne deltog den første del af 
ugen og tropspejderne var med hele 
ugen. Lejren var også her, hvor vi sag-
de farvel til Ane, Jakob, Gustav, Katri-
ne og Anna. De deltog alle i ugen på 
Øksedal.
Efter sommerferien kom der to nye 
spejdere. Vi holdt mange gode spejder-
møder udenfor, og det betød, at vi og-
så fik besøg af nogle af nabobørnene. 
De kiggede på og var med til at lege. 
Vi håber, at de får lyst til at kigge forbi 
igen en anden gang.
I efteråret har vi igen arbejdet med vo-
res vedtægter, da DUF har lavet nogle 
ting om, som medførte at der var be-
hov for, at vi lavede nogle små justerin-

Seniortræf julefrokost
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ger i vores vedtægter. Vedtægterne er 
nu godkendt.
24. november var vi med til at hen-
te Fredslyset på Aalborg havn. Med 
FDF’ernes tamburkorps i spidsen, gik 
vi i optog gennem byen, sammen med 
mange andre spejdere fra forskellige 
korps i Aalborg. Vi sluttede aftenen af 
med at spise aftensmad sammen med 
spejderne fra Aalborg 1., som vi skal på 
spejderlejr sammen med til sommer.
Til nytår måtte vi desværre sige farvel 
til vores fører Line Hvid Lunde, da hun 
har fået arbejde på Mors. Vi er stadig 3 
friske førere (Anna, Helene og Connie) 
og Fredrik kommer og hjælper os en 
gang imellem.
Spejderåret sluttede vi af med at have 
en overnatning i kirken, som sluttede 
med, at vi deltog i adventsgudstjene-
sten. Det var et rigtig hyggeligt døgn 
med plads til sjov og latter.
Tak for støtte og opbak-
ning i året, der er gået. 
Jeg glæder mig til et nyt 
og spændende år.

Connie Thing Andersen
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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 30. 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 dommerkontoret.



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.

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 kombine-
re fradragsretten for gavebrev/forplig-
telseserklæringen §12 med ordningen 
via §8A.

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 bygge-
konto, BiD-projekter og bidrag til BiD) 
vil du kunne fratrække på selvangivel-
sen.
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 kombine-
re fradragsretten for gavebrev/forplig-
telseserklæringen §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 skatte-
lovgivningen for at du kan udnytte fra-
dragsretten.

Kuvertbidrag

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

Via budgetkonto i bank/sparekas-
se og homebanking.

Flere medlemmer betaler allerede nu
deres bidrag ved faste aftaler med
deres bank og sparekasse.
Såfremt du ønsker at overføre dit 
bidrag løbende hver måned f.eks. via 
homebanking, kan du anvende Karmel-
kirkens bankoplysninger således:

- SparNord
- reg.nr. 9236
- kontonr. 2460006492.

Det er meget nemmere for dig at få 
etableret en ordning, således
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at dine bidrag til Menigheden automa-
tisk 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, forpligtelseserklæ-
ringer og offerkuverter, bedes rettet til 
menighedens kuvertsekretær.

Jonna Jacobsen, 
Forårsvej 25, 

9220 Aalborg Øst
 Tlf.: 40 93 90 33.

E: jonnabruno@gmail.dk
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