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Jeg tror, at jeg ved om kloderne og 
livets oprindelse for millioner af år 
siden.

Jeg ved, at jeg tror, at bag alt dette 
står en uendelig stor skabermagt.

Jeg tror, at jeg ved, hvordan et 
menneske kan beskrives som sam-
mensat af 50 liter vand, kulstof nok 
til 9000 blyanter, fosfor til 2200 
tændstikker, jern til et tre- tom-
mers søm, kalcium nok til at kalke 
et mindre hus, fedt nok til syv styk-
ker sæbe, lidt magnesium, svovl og 
nogle andre 
grundstoffer.

Jeg ved, at jeg tror, at disse grund-
stoffer tilsat Guds ånd er blevet 
verdenshistoriens mest fantastiske 
eksperiment.

Jeg tror, at jeg ved, hvordan men-
neskets egenskaber er styret af li-
vets byggesten, dna og ydre på-
virkninger.

Jeg ved, at jeg tror, at Han, som 
sagde: “Følg mig, så skal I blive vir-
kelig frie”, talte sandt.

Jeg ved 
og Jeg tror

Jeg tror, at jeg ved og kan forklare 
menneskets grundlæggende behov 
ud fra protein, kulhydrater, fedt, vi-
taminer, salte, vand, lys, hormoner 
og klimatiske faktorer.

Jeg ved, at jeg tror, at der findes 
noget, som ikke kan beskrives med 
en kemisk eller fysisk formel. 
Kærligheden, som har sit udspring i 
skabelsens morgen og langfredag.

Jeg tror, at jeg ved, hvordan vore 
døde kroppe bliver nedbrudt af 
mikro-organismer og indgår i det 
store biologiske kredsløb.

Jeg ved, at jeg tror, at vore livs 
koder ligger gemt hos den uende-
lige skabermagt, hvis ord skaber, 
hvad det nævner. Så bliver da viden 
og tro, disse to, ikke modsætnin-
ger, men komplementære størrelser, 
hvis sammenhæng vi nu kun forstår 
stykkevis og først skal forstå fuldt 
ud, når kærligheden bliver enerå-
dende i den store påskemorgen.

Poul Sloth Petersen,
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og det var Louise Varberg, Lisbeth 
Jørgensen og Laurits Ø. Larsen.
Ændringsforslaget til vedtægterne, 
som blev vedtaget på første be-
handling sidste forhandlingsmøde, 
blev også denne gang enstemmigt 
vedtaget og er nu gældende.
Ændringsforslaget af valgreglerne, 
som blev vedtaget på første be-
handling sidste forhandlingsmøde, 
blev også denne gang enstemmigt 
vedtaget og er nu gældende.
Spejderne informerede bl.a. om at 
man fra den 2.12.2018 går på jule-
ferie ligesom Cafeen også holder 
juleferie.
Gudstjenesteudvalget informerede 
om planen for resten af 2018 og en 
arbejdsplan for aktiviteterne i 1. 
halvår 2019.

menighedens Forhandlingsmøde 
25. november 2018
Der er fortsat 81 medlemmer i Me-
nigheden.
Regnskab august-september blev 
gennemgået og vedtaget enstem-
migt. Desuden blev budgetforslaget 
for 2019 vedtaget enstemmigt.
Menigheden vedtog enstemmigt, 
at vi i 2019 indsamler kr. 10.000 til 
hver af projekterne – BiD-projekt 
Menigheder, der vokser/Præstesko-
len i Rubura og – BiD-projekt IM ud-
dannelse for alle/Alfabetisering.
Der var valg af tre medlemmer til 
Menighedsrådet ved skriftlig af-
stemning blev Per Beck, Lisbeth 
Jørgensen og Laurits Ø. Larsen 
valgt.
Der var valg af 3 repræsentanter for 
2019 til BiDs landskonference. Der 
var tre, som havde sagt ja opgaven 

Bygningsudvalget informerede bl.a. 
om at der nu har været håndvær-
kere på gavlen bag Karmelkirken, 
og den udhængende betonplatform 
er nu fjernet.
Seniortræf oplyste bl.a., at der til 
den kommende julefrokost er til-
meldt 45 deltagere.
Der blev informeret om indholdet 
i Landskonference II, som blev af-
holdt den 24.11.2018 i Vejle.
Menighedsrådet informerede bl.a. 
om at den nye lovgivning kræver 
meget tid bl.a. at vi bliver registre-
ret via Trossamfundsregistret og 
skal aflægge årsregnskab efter ny 
metode og struktur.

Donald Dahl Larsen

Første søndag i advent, den 2. de-
cember samledes vi i Karmelkirken 
til kombineret spejder- og juleguds-
tjeneste. 

Gulvet i kirken var forvandlet til 
stalden i Betlehem, og her opførte 
spejderne et krybbespil, som de 
havde forberedt.  Bruno Jacobsen 
holdt andagt for os, og på hans 
foranledning fik alle lejlighed til 
at klippe en skytsengel, som blev 
hængt op i kirken. 

I ”stalden” brændte fredslyset, som 
spejderne havde været med til at 
hente på havnen i Aalborg i ugen 
op til gudstjenesten, og Connie 
fortalte os lidt om, hvad fredslyset 
er. Oprindeligt er lyset tændt i Fød-
selskirken i Betlehem og fløjet til 
Wien, hvorfra det distribueres til 
resten af Europa. I Danmark er det 
St. Georgs gilderne, der står for ar-
rangementet. Lyset står bl.a. for 
Fred på jorden, fællesskab, forstå-
else, fred og venskab, tolerance. 

Nogle steder bringes det ud til 
hospitaler, plejehjem, borgmestre, 
børneinstitutioner, kirker, arresthu-
se, krisecentre m.fl., der så tænder 
adventskranse, julelys, alterlys og 
lignende med flammen fra Betle-
hem.

Til de yngste deltagere var der sør-
get for slikposer, og formiddagen 
sluttede omkring bordet med æble-
skiver.  

Louise Varberg

spejder/julegudsTjenesTe
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Vi får besøg af Louise og Kim Var-
berg, Klarup, som vil fortælle og 
vise billeder om deres tur til USA. 
Et emne som de har kaldt:
Storbyer, Stillehav og Nationalpar-
ker

De skriver: Fra midten af maj og til 
midten af juni besøgte vi Det vest-
lige USA . Vi var på besøg i 4 stater, 
hvor vi oplevede såvel larmende 
storbyer som øde ørkenstrækninger 
og smukke nationalparker. Vi vil 
gerne fortælle om nogle af vores 
oplevelser og vise billeder fra turen.
Storslået er et af de ord, man ikke 

kan undgå, når man beskriver dette 
område:
Kæmpestore byer med hver deres 
præg – San Francisco med de stejle 
gader, filmbyen Hollywood i Los 
Angeles, Las Vegas’ kasinoer og 
fantasifulde hoteller, Salt Lake City 
med det store Mormontempel – og 
Thorvaldsens Kristusfigur.
Men også den vidunderligt smukke 
vestkyst, de brølende vandfald i 
Yosemite Nationalpark, Grand Can-
yons særprægede klippeformationer 
med Colorado River i bunden – og 
klippelandskabet i Monument Val-
ley, hvor man fornemmer, John 

seniorTræF begYnder 
deT nYe år Tirsdag 
den 29. januar Kl. 14.00

Med udgangspunkt i to på hin-
anden følgende søndages tekster 
(ifølge Bibellæseplanen), vil vi se, 
hvordan den ene kan bidrage til for-
ståelsen af den anden.

Ud fra søndagens tekst, lignelsen 
om sædemanden (Mark. 4,1-20), vil 
vi ved en betragtning af blomstens 
udvikling se, hvordan naturen spej-
ler menneskets indre, og hvilken 
betydning det har for vores opfat-
telse af Ordet og for Ordets virk-

musiKgudsTjenesTe 
den 24. Februar 

Wayne kunne dukke op hvad øje-
blik det skal være.

Tirsdag den 26 februar kl. 14.00

Besøg af Kirkens  Korshærspræst
Lena Bendtsen, Aalborg.

Igennem rigtig mange år har Lena 
Bendtsen arbejdet blandt indsatte 
og udsatte mennesker.
Det er et arbejde der bærer på 
mange opgaver, bl.a. Arrestpræst i 
Aalborg Arrest – alt arbejde udgår 
i og ud fra Søndergade, Aalborg og 
består bl.a. arbejde med hjemløse – 
varmestuer og herberg.
En tjeneste som bliver udført med 
stor varme og kærlighed til menne-
sker som har brug for hjælp.
Det vil vi komme til at høre og se 
mere om, denne eftermiddag.

Til disse anledninger serveres der 
kaffe/te og kage. Pris kr. 25,00

Velkommen til alle
Inge Jensen

ning i os. Vi vil se, hvordan lignel-
sen om sædemanden kan hjælpe os 
til en forståelse af lignelsen om ar-
bejderne i vingården (Matt. 20,1-16).

Rune Funch vil lede os igennem 
søndagens gudstjeneste i billeder, 
ord og sang. 
Musikken ledes i samarbejde med 
Janne Knudsen.

Gudstjenesteudvalget
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Januar
Sø. 06. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Poul Erik Jensen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 13. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 20. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Hanne Kiel. 
 BiD-EBF’s Syrienindsamling
Sø. 27. Kl. 10.30. Gudstjeneste.  
 Vibeke Dalsgaard. 
 Kollekt til Karmelkirken
Ti. 29. Kl. 14.00. Seniortræf

Februar
Sø. 03. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Jens Christensen. 
 Kollekt til BWA
Sø. 10. Kl. 10.30. Nadverguds-
 tjeneste. Bente Højris. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 17. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Bodil Højbak Møller. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Sø. 24. Kl. 10.30. Musikgudstjeneste. 
 Rune Funch. 
 Kollekt til Karmelkirken
Ti. 26. Kl. 14.00 Seniortræf

Marts
Sø.03. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Henrik Holmgaard. 
 Kollekt til Uddannelse for alle

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

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

Omsorgsgruppe
Hvis man har ønske om besøg eller 
vil gøre opmærksom på personer, 
der kunne have glæde af kontakt. 
Giv besked til omsorgsgruppen ved 
Dorit Jensen eller Bente Højris. 

Dorit Jensen: 21 45 36 76
Bente Højris: 41 43 42 44 

hver uge
Torsdag
 Caféen Varm mad fra kl. 17.30
 Spejdere kl. 18.00 og 19.30

Søndag
 Engelsk gudstjeneste
 med Koinonia kl. 17.00

I DETTE INFO
findes program for januar februar. 
Næste INFO udkommer den 
24. februar, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 10. februar
Indlæg til årsberetningen senest 
den 20. januar.

TillYKKe
Fødselsdage

90 år
31.01. Henny Madsen
75 år
13.01. Ole Bock

dåbsdage

70 år
16.01. Clara Nielsen

FremTidige anledninger
Tirsdag den 5. marts:  Regionalmøde i Bethelkirken om BiD’s 
 fælleserklæring ”En kirke på vej”
Søndag den 10. marts:  Menighedens årsmøde. Besøg af Morten Kofoed
5. – 6. april: BiD lederkonference på Brandbjerg Højskole. 
 Discipelskab
Lørdag 4. maj:  Arbejdsdag i kirken
Lørdag de 4. maj: Nordjysk Kirkedag i Folkekirkens Hus
25.-26. maj:  Menighedsweekend i Virksund 
 sammen med Østhimmerlands menighed
30. maj – 2. juni.  ”Himmelske dage på Heden”. 
 Danske kirkedage i Herning


