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Det er nemt at være taknemmelig, 
når det går en selv eller ens nærme-
ste godt, og man føler, at man har 
´succes i livet´. Straks værre bliver 
det, når man synes, at problemerne 
tårner sig op foran én, og at man 
i hvert fald ikke selv har skabt 
dem alle sammen. Således er den 
historie, som John Kralik fortæller i 
sin lille bog ”Taknemmelighedens 
gave”. Og selvom det ikke er en 
´kristen bog´, så tøver jeg ikke med 
at anbefale den til dig – på forsiden 
af kirkebladet! 

John Kralik er få dage inde i det 
nye år, da hans liv tager en stor 
drejning. Hans liv befinder sig på et 
lavpunkt. Hans lille advokatfirma 
er truet af lukning pga. ubetalte 
regninger, han kæmper med en 
smertefuld skilsmisse, han er over-
vægtig, og hans kæreste har lige 
forladt ham. Han føler sig på mange 
måder mislykket, men beslutter sig 
for at tage på en vandretur. Faktisk 
en ret enkel vandretur, men alli-
gevel lykkes det ham at fare vild, 
og først efter en lang vandretur 
kommer han hjem igen. Men under-
vejs har han besluttet, at han vil 
til at være glad og taknemmelig. 
Hjemme igen begynder han med at 
samle sine 6 julegaver – og skriver 
et takkekort til hver enkelt af gave-
giverne. Det udvikler sig til, at han 
efter nogle uger begynder at sende 
personlige, håndskrevne takkekort 
til nogle, der gør noget særligt for 
ham.

Efter nogle måneder begynder 
han at ændre fokus – han bliver 
taknemmelig, selv for små ting, og 
hans taknemmelighed medfører, at 
han bliver gladere, spreder glæde 
omkring sig og bliver generøs over 
for sine venner, familie og kollega. 
Og han begynder at blive ´berømt´ 
for sine takkebreve… ja, resten 
af hans historie må du selv læse i 
”Taknemmelighedens gave”. Og du 
kan jo så glæde dig over, at du kan 
låne den gratis på Aalborg bibliote-
kerne!

Selv blev jeg også inspireret af 
hans bog – og det gik op for mig, 
at jeg på en række punkter havde 
noget at være taknemmelig for, selv 
om jeg ikke viste det. Det kan godt 
være, at vi forsøger at lære vore 
børn at sige ”tak for mad”, men jeg 
kan også lære at takke dem, der på 
forskellig vis glæder mig i hverda-
gen, men også ”Takke ham, som 
gav mig, når sol står op” (vers 3 af 
Salme nr. 616, Se, nu stiger solen 
af havets skød). For det slog mig 
også, at vi som kristne altid burde 
være fyldt af taknemmelighed. ”Se, 
hvor stor kærlighed, Faderen har 
vist os, at vi må kaldes Guds børn, 
og vi er det!” skriver Johannes i et 
af sine breve (1. Johs. 3:1). Men til 
tider virker det mere som om, vi har 
glemt den gave, det er, og at vi som 
kristne i stedet for har travlt med 
at bedømme hinanden og andre, i 
stedet for i taknemmelighed at gå 
bud for ham, som er Guds åbenba-
rede ansigt. Det er Jesus Kristus, 
og han opfordrer selv flere gange 
til taknemmelighed og generøsitet. 
” I har fået det for intet, giv det for 
intet” (Mt. 10:8b) og opfordrer os 
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Fortsat fra forsiden

til, at hvis nogen vil ”tvinge dig til 
at følge ham én mil, så gå to mil 
med ham. Giv den, der beder dig; 
og vend ikke ryggen til den, der vil 
låne af dig” (Mt. 5:41-42) Paulus 
tager denne opfordring til sig, men 
giver den også videre – til os, og 
menigheden i Fillippi.

”Glæd jer i Herren! Jeg siger det 
atter: Glæd jer. Lad jeres mildhed 
blive kendt af alle mennesker. Her-
ren er nær. Vær ikke bekymrede for 
noget, men bring i alle forhold jeres 
ønsker frem for Gud i bøn og påkal-
delse med tak!” (Fil. 4:4-6)

TAK fordi du tog dig tid til at læse 
min andagt!
Bedste hilsner

Jacob Broholm Møller

spejdernyt
I uge 28 var hele kredsen på spej-
derlejr på Øksedal. Temaet var 
sammen på vej og sammen med 
500 andre spejdere havde vi en 
dejlig lejr hvor vejret bare blev 
varmere og varmere. I år lå vi i lejr 
med Østhimmerland , og vi havde 
et godt fællesskab. Da vi var flest, 
skulle der laves mad til ca. 80 sult-
ne spejdere og førere. Lejren bød 
på gode aktiviteter som Vendelbo 
Division stod for, lige som mange 
kredse havde budt ind på en akti-
vitet, lejrbål, løb, slikbutik mm. 
Vi stod for aktiviteten Geo Gaffa-
løs, hvor spejderne kunne bygge/
konstruere ud af gaffatape. Tak til 
Anna Beck for hendes store arbejde 
i divisionen.
I uge 31 var Berit, Lene, Helene og 
Anna deltagere på korpsets Gil-
welllejr, de er alle i gang med at 
uddanne sig til Gilwellspejdere, de 
havde en god lejr og skal på week-
end her i efteråret.

Vi er godt i gang med det daglige 
spejderarbejde igen. Vi var inde på 
Gabels torv d. 29. august, hvor vi 
havde PR i forbindelse med arran-
gementet Aamaze. Desværre var 
vejret ikke med os, men vi fik lavet 
pandekager over bål og snakket 
med dem, der kom forbi.
I uge 39 har vi spejderhjælpsuge, 
hvor vi igen hjælper børn der har 
brug for mad og skolegang.
D. 4. oktober er vi på kredsdag på 
Øksedal, hvor vi skal være ude hele 
dagen. Samtidig er der korpsråds-
møde og fællesudvalgsweekend, og 
de har bedt Aalborg 2. om at stå for 
lejrbålet:-)
1. søndag i advent glæder vi os til 
at holde spejdergudstjeneste i Kar-
mel. Torsdag d. 11. december hol-
der vi juleafslutning med spisning 
og bankospil, plader kan købes til 5 
kr. stykket. Kom og vær med! Alle 
er hjertelig velkommen!

Ane Ledet Møller



I oktober og november måned vil 
vores kollekter gå til 3 særlige for-
mål.
Som det sikkert er de fleste kendte, 
så fylder Baptistkirken i Danmark 
175 år. Selve dagen er egnentligt 
d. 27. oktober, men vi vil i Karmel-
kirken markere det ved Gudstjen-
esten søndag d. 26. Oktober, og 
løbende i oktober måned. Derfor vil 
vi også ved flere lejligheder samle 
ind til ”Jubilæumsindsamlingen”, 
og du støtter den også, hvis du 
køber jubilæumskaffe 
(fra Burundi, 500 gr. Kr. 60,-) 
eller the (100 gr. Kr. 45,-).

Jubilæumsindsamlingen deles mel-
lem 2 projekter ude i verden, der 
deles har mere brug for pengene 
end os selv, og som dels tegner vort 
arbejde ude i verden. Det første 
projekt er 

”Udsatte børn i Burundi og rwan-
da” (Tidligere ”Forældreløse børn 
i Afrika”). 

I Burundi og Rwanda er der rigtig 
mange forældreløse børn, og børn, 
der på anden måde er udsatte. De 
har brug for en ekstra hjælp i deres 
tilværelse – om nødvendigt ved at 
få familiepleje, men som regel er 
hjælp til skolegang og mad nok. 
Projektet sikrer, at børn kommer i 

skole og at (pleje-) familierne gen-
nem fx microfinans-foreninger 
får mulighed for en indkomst. 
Menigheder og specielle omsorg-
spersoner bliver mobiliseret og 
uddannet, så de kan tage sig af 
de børn og familier, der er ramt af 
AIDS. På den måde får de støtte og 
omsorg, som specielt udsatte børn 
og familier har behov for.
Hvor det projekt tegner det arbejde 
ude i verden, vi som baptister har 
taget del i, så er det andet projekt 
mere ´fremtiden´ i vores kirkesam-
fund, nemlig

”Hjælp til selvhjælp i Burma/ 
Myanmar”

Efterhånden er der mange bur-
mesere blandt medlemmerne af 
Baptistkirken. I samarbejde med 
de forskellige etniske grupper fra 
Burma/Myanmar og Folkekirkens 
Nødhjælp har vi sat et pilotprojekt 
i gang, som skal sikre at befolknin-
gen i udsatte egne af Chin-staten 
er forberedte, når de hyppige 
naturkatastrofer sætter ind. Eks-
treme vejrforhold udgør sammen 
med traditionelle dyrkningsformer 
(svedjebrug) en konstant trussel i 
de bjergrige egne af Chin-staten. 
Uddannelse og etablering af vars-
lingsgrupper i menigheder og lokal-
samfund, er med til at mindske 
konsekvenserne af cx. Cykloner i 
området.
På landsplan var målet for Jubi-

læumsindsamlingen at nå kr. 
175.000,-, men da det er nået, er 
beløbet hævet til kr. 250.000,-

Hele året har vi også samlet ind til 
2 projekter, nemlig ”Udsatte børn i 
Burundi og Rwanda” (se præsenta-
tion ovenfor), og til Præsteskolen i 
Rubura, Burundi. Til begge projek-
ter har vi lovet at yde kr. 10.000,- 
men her, medio septemer, er vi 
langt fra målet.

Til Udsatte børn i Burundi og 
rwanda har vi indsamlet kr. 5.800,- 
altså lidt over halvdelen.
Til Præsteskolen i Rubura, Burundi, 
har vi nu indsamlet kr. 5.191,- altså 
lige godt halvdelen.
Præsteskolen i Rubura, Burundi 
yder en kæmpe indsats for baptist-
kirkerne i det lille, fattige Burundi. 
Når disse linjer læses, skrives der 
historie på skolen, idet at der for 
første gang nogensinde laves en 
samlet efteruddannelse her, for alle 
baptistpræster i Burundi. Det er 
for at sikre, at de er på nogenlunde 
ens niveau, men også for at styrke 
sammenholdet og forståelse mel-
lem dem. Det er yderst vigtigt i et 
land, hvor præsten ikke kun er for 
menigheden, men også er samt-
alepartner for alle i samfundet – om 
stort og småt!
Tak for enhver god gave til disse 
projekter – enten givet i kollekten 
ved Gudstjenesten, eller på net-
bank.

indsamlinger i karmel

Folderen kan ses på nettet på:
http://www.175baptist.dk/
fileadmin/BiD_175aar/Dokumenter/
jubilaeumsindsamling.pdf
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I Sommerstævnet på Lindenborg i 
juli deltog som repræsentanter for 
menigheden Jacob Broholm Møller, 
Inge Jensen og Louise Varberg.
 Herunder bringes deres beskrivelse 
af nogle af de væsentlige program-
punkter.

Baptistkirkens 175 jubilæum.

På Sommerstævnets program var 
der onsdag eftermiddag afsat tid til 
at fejre 175 års jubilæum i Baptist-
kirken i Danmark.
Ledelsen af eftermiddagen var lagt 
i hænderne på Andreas Højmark, 
som gelejdede os sikkert igennem 
diverse programpunkter, nogle 
mere forventelige end andre. 
Bent Hylleberg bragte som formand 
og ”hus-historiker” en hilsen, hvori 
han fremhævede betydningen af de 
første baptister, men også mindede 
os om, at vi må vise handlekraft og 
vilje til forandringer, hvis vi ønsker 
os at fejre 200 års jubilæum.

I den underholdende afdeling var 
der optræden af en tryllekunstner, 
som appel lerede til både børn og 
voksne med såvel musik som trylle-
rier og bugtalerkunst -godt hjulpet 
af en meget ung dame fra forsam-
lingen. 
Dagens store overraskelse var jubi-
læumssalmen som selveste Hans 
Anker Jørgensen var blevet bedt 
om at skrive. ”Hvad er vi sat i ver-
den for?” kan læses i det seneste 
nummer af Baptist.dk sammen med 
Ole Lundegaards melodi dertil. Det 
er en salme som i en munter tone 
minder os om nogle af dem, der 
gjorde det rigtige og minder os om, 
hvad vores opgave på jorden er.
Afvekslende med disse indslag blev 
forsamlingen præsenteret for mere 
eller mindre fantasifulde indslag 
fra menigheder, der overrakte deres 
bidrag til jubilæumsindsamlingen. 
Fra Odense mødte f. eks. H.C. 
Andersen i skikkelse af Mogens 
Andersen op i høj hat og kjole med 
et eventyr.  Over al forventning 
nåede beløbet allerede i løbet af 
denne eftermiddag over 160.000 
kr., hvorfor målsætningen for ind-
samlingen over hele året er hævet 
til 250.000 kr.
Som et af se sidste programpunk-
ter blev forslaget til nyt logo for 
BiD afsløret. Det kan p.t. ses på en 
planche i kirken, men foreløbig er 
det ikke besluttet, om det gamle 
logo skal udskiftes. Afgørelsen 
skal træffes på Landskonference 2 i 
november.

Louise Varberg

Hårde forhandlinger 
og forløsende ord!

Landskonference I for Baptistkirken 
i Danmark fandt sted om torsdagen 
på sommerstævnet på Lindenborg, 
og jeg tror, at det blev en skelsæt-
tende landskonference. I år kunne 
vi ´heldigvis´ ankomme til stævnet 
og vide, at der var fundet og opstil-
let flere kandidater end blot ´de 
nødvendige´ til ledelsen i BiD. Der 
var opstillet 3 kandidater, nemlig 
Karin Lignel Christiansen, Ing-
strup, Merethe Gjerløv, Silkeborg 
og Ib Bermann Schmidt fra Midt-
sjælland. Til posten som formand 
havde Bent Hylleberg heldigvis 
sagt ja til at lade sig genvælge. 
Sammen med Louise Varberg og 
Inge Jensen var jeg repræsentanter 
for Karmelkirken.
Men selve konferencen var dårligt 
kommet i gang, før at fronterne blev 
trukket op. Enkelte menigheder 
stillede meget store spørgsmåls-
tegn ved, at 3 menigheder i vort 
fællesskab i årets løb havde valgt at 
ville vie/velsigne homofile forhold. 
Dette forhold havde Bent Hylleberg 
heldigvis taget op i sin formands-
tale, og det udløste efterfølgende 
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en del samtale – også med hårde 
ord imellem. Efterfølgende indbød 
Bent Hylleberg, på opfordring, til 
et samtaleforum for ´dem i vort 
kirkesamfund, der har det svært 
med denne problemstilling´. Det 
var en samtale, der skulle foregå 
sammen aften kl. 22.00, og som jeg 
kom tilbage til senere. Men både 
debatten og det efterfølgende sam-
taleforum viste, at nedlæggelsen 
af Missionskomiteen og den nye 
struktur desværre har været med til 
at dræbe samtalen i BiD. Desuden 
er forhandlingerne blevet mere og 
mere indskrænket, og igen i år gik 
vi over sluttidspunktet. 
Den efterfølgende afstemning viste 
en meget stor opbakning til Bent 
Hylleberg, der blev genvalgt med 
108 stemmer ud af 130 mulige.
Da der efterfølgende skulle vælges 
kandidater til ledelsen, viste det sig 
igen, at for nogle er temaet omkring 
vielse/velsignelse af homofile fuld-
stændigt afgørende, mens det for 
flertallet er et perifert spørgsmål. 
Trods en halvpinlig præsentations-
runde af de 3 kandidater, nåede vi 
frem til afstemningen, hvor Karin 
Lignel Christiansen og Merete Gjer-
løv blev valgt ind i ledelsen. 
BiDs årsregnskab for 2013 viste 
vigende projektindtægter, men året 
viste et overskud på kr. 271.308,-
. Ellers kunne man fortælle, at 
hver 4. baptist i  Danmark i dag 
er migrant, og at ledelsen havde 
valgt, stadigvæk inden for budget-
tet, at sætte generalsekretæren op i 
tid, så at Lone Møller-Hansen nu er 
ansat på 60%. De regionale samta-
ler i foråret 2015 er aflyst, og i ste-
det for indbydes man til lederkonfe-
rence på Vingstedcenteret d. 20.-21. 
marts. Ledelsen overvejer også at 
indbyde til synode i 2016, og så 
igen i 2018 for at styrke samtalen 

og samle os som kirkesamfund. Det 
blev der ikke truffet nogen beslut-
ning om.
Det var på den baggrund, at jeg 
med blandede følelser, gik til sam-
talemødet torsdag aften. Men beho-
vet for det viste sig med tydelighed, 
da henved 100 mennesker mødte 
frem. Nogle var der blot for at lytte 
(som bl.a. mig), men Bent Hylle-
berg ledede det, og det gav en god 
samtale. Der var ikke nogen for-
ventning eller krav om, at vi skulle 
nå til enighed eller et bestemt 
resultat, men mødet viste tydeligt, 
at samtalen i BiD var nærmest ikke 
eksisterende. Det har ledelsen lovet 
at råde bod på, og for mig at se er 
samtalen helt nødvendigt for at 
komme videre sammen. Samtalen 
på stævnet drejede sig om homofilt 
samliv, men den afslørede også, at 
vi har meget forskellige holdninger 
til Bibelen, ledelsen, nadver, så der 
er nok at tage fat på.
Ledelsen har lovet mere samtale 
og i de foreløbige udmeldinger 
omkring Landskonference II, der 
afholdes lørdag d. 15. november, 
ser det i skrivende stund ud til at 
holde. Selve dagsorden for Lands-
konference II udsendes medio okto-
ber.
Har du spørgsmål eller kommenta-
rer til dette, er du selvfølgelig vel-
kommen til at kontakte mig.

Jacob Broholm Møller

Forretningsmøde i 
Kvindenetværket på 
sommerstævnet på Lindenborg.

På en varm eftermiddag var ca. 70 
kvinder samlet til det årlige for-
retningsmøde. Ved ankomsten fik 
vi udleveret et pink farvet net hvor 
det skriftlige materiale var samlet i, 

måske var det en lille ting men det 
gjorde, at jeg tænkte på, her er det 
kvinder, der står bag tingene.

Fra dagsordenen kan nævnes:
Beretning ved formand Karin Chri-
stiansen og fokusgrupperne var 
udsendt og blev godkendt med lidt 
mundtlige kommentarer
Bestyrelsens arbejde er inddelt i 
fokusgrupper:  inspiration -  inte-
gration – spiritualitet og forkyndel-
se  og partnerskab. Partnerskabs-
gruppen har bl.a. arbejdet med 
kvindearbejdet i Burundi, hvor der 
er blevet afholdt seminarer. Kvin-
derne giver udtryk for deres glæde 
over disse seminarer og ønsker, at 
deres mænd også må deltage i det, 
der handler om familieplanlægning.
I Rwanda er Hanne Weber Hansen 
kvindenetværkets repræsentant.
Der var også en hilsen fra Letland.
Aktuelt om møntindsamlingen: Der 
blev på forretningsmødet startet 
en ny møntindsamling, som hedder 
” Et nyfødt håb for fremtiden”, der 
skal støtte flygtninge fra Bulgarien.
Didi Oprenova fra Bulgarien, som 
deltog i sommerstævnet, arbejder 
med syriske flygtninge i Bulgarien.  
Forslag til vedtægtsændring vedrø-
rende medlemskab.
Bestyrelsens forslag var, at vi ikke 
fremover optager mænd som med-
lemmer i kvindenetværket.
Ordlyden i paragraf 3 ændres til 
kvinder i stedet for M/K.
Blev vedtaget.
Et forslag om at et bestyrelsesmed-
lem kun kan vælges 2 gange sløjfes.
Blev vedtaget.

Formandsvalg.
Karin Christiansen ønskede ikke 
genvalg efter 7 år på formandspo-
sten.
Der havde været en del forarbejde 
for at nå frem til en formandskan-
didat.
Lise Willer blev valgt og budt vel-
kommen til opgaven.
Næstformand Inger Klyver takkede 
Karin Christiansen for hendes store 
arbejde med en varm og humori-
stisk tale, hvor man mærkede, at 
forsamlingen stod bag den store 
tak til Karin.

En god inspiration var det høre fra 
de forskellige lokale netværk om 
deres arbejde.

Eftermiddagen var en god og varm 
anledning, som dog bar præg af, at 
der burde være sat mere tid af til 
forretningsmødet.

Inge Jensen  

BaptistKirkens nuværende ledelse. Fra venstre ses Lotte Holm Boeriis, Karen Lignel Christian-
sen, Bent Hylleberg, Merete Gjerløv, Svend Eli Jensen og Lone Møller-Hansen



Idet mange efterhånden betaler 
deres kuvertbidrag pr. giro og ikke 

bruger offerkuverter mere, vil jeg 
meget gerne inden årets udløb 
have en tilbagemelding omkring, 
hvem der ønsker kuverter og regn-
skabskuvert. 

Giv mig gerne besked ved en guds-
tjeneste, på telefon, eller via mail.   

Med venlig hilsen
Jonna Jacobsen
Kuvertsekretær

Vi starter oktober med at sige Gud 
tak for høsten, ved at fejre Høst- 
og familiegudstjeneste søndag d. 
5. oktober. Ved begyndelsen af 
gudstjenesten vil vi bære noget af 
årets høst ind og sammen takke 
Gud for det – og for livets rige, gode 
gave. Efterfølgende vil vi deles om 
´høsten´, men ikke afholde nogen 
auktion over det. Til gengæld vil vi 
opfordre til, at de penge, som du så 
´sparer´, i stedet er med at give liv 
til udsatte børn i Burundi og Rwan-
da, som vi denne dag vil indsamle 
en kollekt til.

Søndag d. 12. oktober er der nad-
vergudstjeneste, hvor vi vil ind-
samle en gave til Præsteskolen i 
Rubura, Burundi, til hjælp og støtte 
for det vigtige arbejde, der foregår 
der, og som bliver til gavn og glæde 
for mange i Burundi. Søndag d. 19. 
oktober får vi besøg af Karin Lignel 
Christiansen, som vi kender godt, 
da hun tidligere har været medlem 
af Karmelkirken. Karin har været 

leder af kvindenetværket, men er 
nu stoppet, og er i stedet for blevet 
valgt ind i ledelsen af BiD. Denne 
dag vil vi indsamle en gave til Jubi-
læumsindsamlingen. For nærmere 
information herom, se andetsteds.

Søndag d. 26. oktober er vi med til 
at fejre Baptistkirken i Danmarks 
175 års jubilæum. Efter gudstjene-
sten indbydes vi alle til en kirkefro-
kost og fællesskab i menigheden.

Søndag d. 2. november er det Alle 
Helgen, og det markerer vi ved 
gudstjenesten kl. 10.30. 

Søndag d. 9. november holder vi 
temagudstjeneste. Vi begynder 
med morgenkaffe sammen i kryp-
ten kl. 10.00, og derefter fejrer vi 
temagudstjeneste, hvor temaet er 
´Flygtninge´. Det er desværre på 
alle måder fortsat et meget aktuelt 
tema. Derfor vil vi også denne dag 
samle ind til Forældreløse børn 
i Afrika, vores  BiD-projekt, der 
oprindeligt opstod som et projekt 
til hjælp og støtte for de børn, der 
havde mistet deres børn i krig,

Søndag d. 16. november fejrer vi 
nadvergudstjeneste, og der vil vi 
indsamle en kollekt til Præstesko-
len i Rubura, Burundi. Efterføl-
gende vil vi afholde menighedens 
forhandlingsmøde, og der vil også 
blive bragt nyt fra Baptistkirken i 
Danmark, der dagen inden afholder 
Landskonference II. 

Søndag d. 23. november er der 
gudstjeneste, inden spejderne run-
der november måneds gudstjene-

ster af med en spejdergudstjeneste 
søndag d. 30. november. Spejder-
gudstjenesten markerer samtidigt 
indgangen til advent, og dermed 
et nyt kirkeår. Den dag indsamler 
vi en kollekt til Forældreløse børn i 
Afrika.

Søndag d. 7. dec. Kl. 10.30 er der 
”Hele kirken synger”, hvor vi vil 
synge en række af de salmer og 
sange, der hører sig julen til, men 
som vi ikke synger så ofte. Den dag 
vil vi indsamle en kollekt til Præste-
skolen i Rubura, Burundi. 

Alle gudstjenester starter kl. 10.30, 
med mindre at andet er anført.

Jacob Broholm Møller

gudsTjenesTer i okTober og noVember 2014

OfferkUverter Og 
regnskabskUvert med Oversigt

menigHedens 
fOrHandlingsmøder

Der indkaldes til forhandlingsmøde

Mandag 
den 16 november 2014 kl. 10.30
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Seniortræf indbyder til en spæn-
dende eftermiddag tirsdag d. 28. 
oktober. kl.14.00
med domprovst Niels Christian 
Kobbelgaard,  Budolfi Kirke.
Emne: “Evangeliet ifølge Storm P”
Vi kender Storm P’s finurlige opfin-
delser, hunden Grog og meget 
mere, ikke mindst hans tegninger 
og malerier, hvor vagabonder og 
klovne optræder.

Storm P har dog også andre sider, 
som ikke er så kendte.
I foredraget vil Niels Christian 
Kobbelgaard kaste lys både over 
den samfundsrevsende og den reli-
giøse side af Storm P’s billedrige 
forfatterskab. Det er i det lys man 
får fuldt udbytte af at møde hans 
klovne og vagabonder. Velkommen 
til alle.     Der serveres kaffe, te og 
kage. 
Pris kr.20,00 
  
Tirsdag d. 25. november. Kl. 12.30 
indbydes der til Seniortræfs julefro-
kost.
Mange traditioner er der omkring 
denne anledning, og det vil vi prø-
ve at arbejde videre på, også i år. 
Det er dog lidt svært i skrivende 
stund at tænke på grønlangkål, 
flæsk, medisterpølse, sild og ris á 
l’amande m.m.
Sang- og musikindslag med Hans 
Hjort (klaver) og John Kristensen 
(Trompet) fra Østhimmerland . 
Afslutning ved Jacob Broholm Møl-
ler.

Til denne anledning er der tilmel-
ding.

Nærmere information følger.
På arbejdsgruppernes vegne 

Inge Jensen

seniorTræf

I anledning af Baptistkirken i Danmarks 175 års jubilæum inviterer 

Baptistkirken i Nørresundby og Gospelkoret Shine til workshop.

Instruktør:

Margrete Grarup

Margrete vil instruere workshop-koret på 

sin helt egen varme og kreative facon.

Margrete er kendt i gospelmiljøet og er 

desuden  en blændende blues- og jazz-

sangerinde. Under koncerten vil hun 

udover at lede koret også medvirke med 

sin stærke klangfulde vokal.

Bassist:

Mads Vinding

Vi har den store fornøjelse, at vi til koncerten 

får selskab af en bassist i absolut verdens-

klasse! Mads betegnes om en af kæmperne 

på den danske jazzscene, og han har 

arbejdet sammen med jazzens allerstørste 

navne: Herbie Hancock, Wayne Shorter, 

Stan Getz, Quincy Jones, Chet Baker, bare 

for at nævne nogle få.

Solist:

Ingrid B. Halle

Pianist:

Søren Lundbye
Kom og vær en del af denne 

glade begivenhed!

Workshoppen er åben for alle - 

øvede som nybegyndere!

Det er meget stærke musiske 

kræfter som støtter op om 

koncerten lørdag, så husk også 

at invitere venner og famile til 

en stor musikalsk oplevelse!

Program fredag:  

(Baptistkirken i Nørresundby, 

Vestergade 73)

18.00 Aftensmad

18.30 Workshop

21.30 Tak for i dag

Program lørdag:

(Nørresundby Gymnasium, 

Studievej 14)

  9.30 Workshop 

12.00 Frokost

13.00 Workshop

15.00 Kaffe/frugt

16.00 Koncert i festsalen 

          (gæster: entré 50,-)

Tilmelding:

Senest søndag 12. oktober til

Charlotte Møller Mousing email: 

mousing@stofanet.dk eller tlf: 

28 49 36 13

Pris:

Alt dette for det chokerende lille 

beløb 100,- kr. som betales ved 

ankomst fredag.

Ingrid er korleder for 

Gospelkoret Shine, og er 

en brilliant sangerinde. 

Ingrid vil optræde som 

solist ved koncerten.

Søren er en erfaren og 

velrenommeret pianist 

med base i det nordjyske 

jazz- og bluesmiljø. Stilen 

kendetegnes som humør-

fuld og swingende.

Gospelworkshop i Nørresundby
24.-25. oktober 2014

sang- Og mUsikaften 

med erling Lindgren i 
Vaarst Baptistkirke 

torsdag d. 13. november kl. 19.30

Erling Lindgren, født 1951, er orga-
nist ved Lemvig Kirke.

Uddannet fra Musikvidenskabeligt 
Institut, Århus Universitet, samt 
fra Det Jyske Musikkonservato-
rium i 1977. Er repræsenteret med 
12 melodier i Højskolesangbogen, 
og er ligeledes rigt repræsenteret i 
nyere salmesamlinger. 

Velkommen 
Østhimmerlands Baptistmenighed
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Oktober
To. 02. Kl. 16.00. Senior IT træf
Sø. 05. Kl. 10.30 Høst- og 
 familie-gudstjeneste
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt til Forældreløse børn
On. 08. Kl. 19.30 Menighedsråds-
 møde
Sø. 12. Kl. 10.30 Nadvergudstjene-
 ste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
To. 16. Kl. 16.00 Senior IT træf
Sø. 19. Kl. 10.30 Gudstjeneste 
 Karin Lignel Christiansen. 
 Kollekt. Jubilæumsindsamlingen
Sø. 26. Kl. 10.30 Jubilæumsgudstje-
 neste og efterfølgende kirke-
 frokost. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Jubilæumsindsamlingen
Ti. 28. Kl. 14.00 Seniortræf.
 Se omtale
To. 30. Kl. 16.00. Senior IT træf

November
Sø. 02. Kl. 10.30 Alle Helgens Guds-
 tjeneste. Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 09. Kl. 10.00 Temagudstjeneste 
 om flygtninge. 
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Forældreløse børn.
To. 13. Kl. 16.00. Senior IT træf
To. 13. Kl. 19.30 Sang og musikaften 
 med Erling Lindgren 
 i Vaarst Baptistkirke.
Lø. 15. Kl. 10-16 BiD Landskonferen-
 ce II i Odense Baptistkirke
Sø. 16. Kl. 10.30 Nadvergudstjene-
 ste. Derefter forhandlingsmøde
 Jacob Broholm Møller. 
 Kollekt. Præsteskolen i Rubura.
Sø. 23. Kl. 10.30 Gudstjeneste.
 Jacob Broholm Møller. 
Ti. 25. Kl. 12.30 Seniortræf 
 julefrokost
Sø. 30. Kl. 10.30 Spejdergudstje-
 neste. Spejderne.

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

TillYkke
fødselsdage

70 år
25. 10. Henny Koch

dåbsdage
 
70 år
08.10. Esther Kvist
05.11. Per Poulsen
60 år
10.10. Finn Christiansen

Udtrådt

15.09.14. Pia Stetter

tak
Hjertelig tak for kærlig omsorg og 
hilsener under vores sygdom.

Sven Erik og Rita Knudsen

adresseændring

Sven Erik Knudsen 
Lundbyescenteret
Lundbyesgade 33, stue 18
9000 Aalborg

Kira og Mark Rødkær
Lauge Kochs Vej 12
9900 Frederikshavn

Esther Kvist
Ortved Plejecenter
Stue 41
Roskildevej 498
4100 Ringsted.

Nyt tlf.nr.
Karin Anesen
+45 64 67 36 93

Jonna og Bruno Jacobsen
Fastnetnummer er slettet
Jonna mobil +45 40 93 90 33 
Bruno mobil +45 20 4110 45

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 22 no-
vember. Stof til dette bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk senest den 8. 
november.

Præstens kalender:

JBM holder ferie i uge 42, dvs. fra 
mandag d. 13.- søndag d. 19. oktober
JBM har studie- og kursusdage:
Søndag d. 5.-tirsdag d. 7. oktober, 
mandag d. 17. november, samt 
mandag-tirsdag d. 1. og 2. december 


