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Højt på vintermørkets himmel
lyser midt i stjerners vrimmel
julestjernen - tændt af Gud.
Gennem mørkets land hernede
skulle stjernens lys os lede
ind på vejen hjem til Gud

Julestjernens stråler milde
over Betlehem stod stille
på det sted, hvor Gud blev født.
Englebud om fred på jorden.
Englesang fra syd til norden
meldte. Nu har Gud os mødt.

Hyrder hørte først den glæde,
siden ville konger træde
til det sted, hvor barnet lå.
Ledt af stjernen kan de sige.
Her er kongen i Guds rige.
Ham, som verden venter på.

Jul er glæde ved det skabte.
Jul er frelse til fortabte.
Gud os skænker livets ord.
Synd og død han overvinder.
Evigt liv ved ham vi finder.
Det er gaven, om vi tror.

Derfor kan i dag vi træde
ind i julens store glæde, 
holde fast i Jesu navn.
Julen rummer korsets gåde,
er Guds kærlighed og nåde,
bange sjæles trygge havn.

Så når jeg frem.
Så går jeg hjem,
til himlens hvile ind

Børge Andersen

JulestJernen



forhandlIngS-
mødet den
6. oKtober

På efterårets forhandlingsmøde 
fik vi gennemgået regnskabet for 
året indtil nu, ligesom vi også fik 
forelagt forslag til budget, som blev 
vedtaget med en enkelt ændring, 
idet det blev besluttet at forhøje 
vores projektbidrag til 30.000 kr. for 
det kommende år. Nyt på budgettet 
er, at der bliver afsat penge til at 
betale for rengøring samt til gart-
nerhjælp. 
Et forslag om at etablere en video-
projektor i kirkesalen stilles i bero, 
indtil der er et hold af frivillige, som 
vil melde sig til at betjene denne i 
forbindelse med gudstjenester og 
andre anledninger. 
Til menighedsrådet genvalgtes 
Laurits Øllegaard Larsen og Donald 
D. Larsen, ligesom medlemmerne 
i de stående udvalg alle blev gen-
valgt. Som menighedens repræsen-
tant i spejdernes kredsråd valgtes 
Bruno Jacobsen. Her er sket en 
vedtægtsændring, således at der 
kun skal sidde et medlem fra me-
nigheden. 
Gudstjenesteudvalget gjorde rede 
for programmet i resten af dette 
halvår og fortalte lidt om planerne 
for det kommende.
Fra menighedsrådet blev der ori-
enteret om et forslag om en bræt-
spilsklub, som evt. skulle oprettes 
på tirsdag eftermiddage. Der er dog 
foreløbig ikke nok, der har meldt sig 
til at stå til rådighed om tirsdagen, 
så vi afventer, om det kan realise-
res.
Det udvidede menighedsråd havde 
drøftet menighedens nuværende 
situation og konkluderede, at vi 
fortsætter som menighed efter de 
samme retningslinjer som nu de 
næste fem år. 

Louise Varberg

Det er skønt at være spejder.
Efter sommerferien har vi sagt vel-
kommen til 6 nye spejdere og en 
ny fører. Det er skønt. Vi er nu 17 
spejdere, som samles hver torsdag 
aften. De er delt i 3 patruljer, hvil-
ket betyder at vi ikke allesammen 
kan have vores eget patruljelokale i 
kælderen, så de ældste piger er ryk-
ket op i den gamle pedellejlighed. 
Spejderne bruger lige nu tid på at 
indrette deres nye lokaler, hvilket 
de går meget op i.
Lørdag den 14. september var vores 
ældste drenge en tur i Odense ZOO 
sammen med ca.  240 andre bap-
tistspejdere fra hele landet. Det var 
en dejlig dag, hvor de udviste mod 
ved blandt andet at spise melorm 
og gå på hængebroer i 12 meters 
højde.
Til spejdermøderne øver vi forskel-
lige spejderfærdigheder, så vi kan 
være superklar til at komme på 
sommerlejr på Øksedal næste som-
mer.
I december har vi igen i år over-
natning i kirken, hvor vi hygger os 
sammen og slutter af med en fest-
lig adventsgudstjeneste.
Hvis du vil se mere, om hvad vi 
laver, kan du følge med på. http.//
www.facebook.com/vejgaardspej-
derne 

Nyt om Vejgaard familiespejd 

Ud over de ugentlige spejdermøder 
har vi også startet familiespejd 
op. Familiespejderne mødes en 
gang om måneden ved legeplad-
sen i Sohngårdsholmsparken. Når 
du kommer til familiespejd kan du 
blandt andet møde dukken Theo-
dor, som holder andagt for børnene, 

og du skal være med til at synge og 
lege.
Vejgaard familiespejd er natur- og 
friluftsoplevelser for alle børn i al-
deren 2-6 år i følge med en voksen.
Vi vil gerne give gode minder, fede 
relationer og trætte børn.
Vi ønsker at lave en formiddag, 
hvor børn, sammen med en voksen, 
kan udforske naturen, skabe nye 
bekendtskaber, bruge fantasien og 
være kreative i naturen.
Programmet vil fast indeholde lidt 
leg, aktiviteter, let frokost og frugt.
Vi mødes kl. 10.00 og vi slutter kl. 
12.00
Kom og vær med den 2. november 
og 7. december (og i foråret den 11. 
januar, 8. februar, 7. marts, 4. april, 
9. maj og 13. juni), ved legepladsen 
I Sohngårdsholmparken.
Følg med på. http.//www.facebook.
com/Vejgaard-familiespejd  

Connie Thing Andersen

nyt fra VejgaardSpejderne
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Salmer fra  dybet
Iben KrogSdal 
I KarmelKIrKen 
Søndag den 10. november kl. 14.00

I Karmelkirken har vi igen den 
glæde at få besøg af Iben Krogsdal, 
som vil komme den 10. november 
og holde foredrag for os, ligesom 
vi får lejlighed til at stifte bekendt-
skab med hendes nye salmer – og 
synge med på nogle af dem.
Fra dybet - tilbage til taknemmelig-
heden

I 2019 udkommer Iben Krogsdals 
salmesamling, ”Fra dybet”. I sine 
nye salmer fortolker Krogsdal en 
række smukke salmer om sorg, tab, 
taknemmelighed og længsel fra Det 
Gamle Testamente. Dermed har 
hun genoptaget en gammel – men i 
dag næsten glemt – tradition blandt 
salmedigtere for at skrive videre 
på tidligere tiders salmetekster. I 
dette foredrag vil Iben Krogsdal 
fortælle om sine helt nye salmer og 
de livstemaer, der optog menne-
sker i vores fjerne fortid, og som vi 
stadig kæmper med i dag. Hvad gør 
livet værd at leve? Hvordan husker 
vi at være taknemmelige for det, vi 
får? Undervejs vil Krogsdal give et 
indblik i arbejdet med at dykke ned 
i 2500 år gamle bibelske tekster i 
samarbejdet med en række nule-
vende komponister.

Gudstjenesteudvalget

Søndag den 1. dec. Kl. 10:30.
Traditionen tro mødes vi på denne 
søndag med spejderne om en kom-
bineret julefest og spejdergudstje-
neste. Vi skal fejre, at vi nu for alvor 
går ind i juletiden, og vi kan glæde 
os til, at den sædvanlige kirkekaffe 
bliver suppleret med æbleskiver og 
saftevand.

Gudstjenesteudvalget

nytårSgudStjeneSte
I Karmelkirken byder vi år 2020 
velkommen med en nytårsguds-
tjeneste søndag d, 5/1 kl. 10.30. Vi 

Spejder- og julegudStjeneSte
har den glæde, at Karen Nielsen vil 
komme, og gudstjenesten vil være 
med meget orgelmusik. Karen er 
nu godt i gang på andet år på Mu-
sikkonservatoriet i Aarhus og har 
allerede et godt musik repertoire at 
byde på. Desuden bliver der fælles-
sang og læsninger, som refererer til 
Helligtrekonger.
Efter gudstjenesten serveres “bob-
ler” og kransekage.

Gudstjenesteudvalget

goSpel I VaarSt

Kom og syng festlig gospel i Vaarst 
Baptistkirke lørdag 9. november 
2019 kl. 9.30-17.

Vi elsker at synge sammen i kirkens 
familiekor som er åbent for alle, der 
har lyst at synge. Men det bliver 
endnu bedre, når vi er mange, så 
sæt kryds i kalenderen og kom og 
syng sammen med os.

Vi har engageret Lotte Næsby 
Schrøder og Lars Gaarden til at 
lære os en masse skønne gospel-
sange, som vi vil synge til en festlig 
gudstjeneste om søndagen.

Pris for deltagelse 50 kr. 

Arrangør: Familiekoret. Tilmelding 
og yderligere oplysninger hos Sinne 
Weiss Christensen, sigu34@gmail.
com.”



Hyggeligt samvær om at synge ad-
vent - og julens komme ind.

Prisen for eftermiddagen er 
kr. 150,00

Tilmelding senest d. 16. november 
til
Inge Jensen tlf. 40 37 85 68
Arne Jensen tlf. 23 61 01 76
E. mail. ingearnejensen@gmail.com 

Kærlig hilsen og velkommen 
- og husk at tilmelde dig/jer.

Inge Jensen
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Så er det igen tid til at reservere 
dagen til julefrokost i Karmelkirken
tirsdag d. 26. november, kl. 12,30.
Vi håber og tror, at vi får en rigtig 
god og hyggelig eftermiddag sam-
men.
Programmet vil bl.a. indeholde et 
indslag ved Merethe Gjerløv, Bræd-
strup, med emnet. ”Barndom på 
nordjysk bondegård”
Vi har efterhånden fået nogle tradi-
tioner, som vi vil prøve at følge igen 
i år.
Julemenu - salgsbod - amerikansk 
lotteri (medbring gerne en gave til 
spillet) 

VelKommen tIl 
SenIortrÆf’s 
julefroKoSt

Syng julen Ind
Søndag den 24. november kl. 15.00
What sweeter music can we bring 
than a carol (Kan vi bringe sødere 
music end en julesang). Disse ord 
med musik af den nulevende engel-
ske komponist, John Rutter, indgår 
i ”Syng julen ind” i Karmelkirken 
søndag den 24. november kl. 15.
De tre vise mænd kom med guld, 
røgelse og myrra til det lille Jesus-
barn. Hvad skal vi andre komme 
med? Vi kan bl.a. komme med en 
sang (carol).
Pankoret, der i år har 40-års jubi-
læum, vil sammen med menighe-
den tage forskud på den dejlige tid 
i december, hvor vi mærker, ”der 
er noget i luften”, hvor vi juleaften 
kommer til kirken, oplyst af ”tu-
sind julelys”. Her hører vi juleevan-
geliet fra Lukasevangeliet kapitel 
2 eller måske fra Johannesevange-
liet. Pankoret vil synge fra Johan-
nes 1.1-14 med en omskrevet tekst 
af K.L. Aastrup ”Ordet var, før der 
blev Verden” og med musik af Tor-
ben Steen Jensen.
Jens Eric Strudsholm vil med sin 
bløde barytonstemme synge ”En 
hellig nat” med Pankoret som back-
ing group. Derudover vil vi alle syn-
ge nogle af vore elskede julesange. 
Arrangementet er tilrettelagt og le-
des af Kirsten Lodberg.
Vel mødt til en dejlig musikefter-
middag i Karmelkirken

Gudstjenesteudvalget
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November
Lø. 02. Kl. 10.00 Familiespejd i 
 Sohngaardsholmparken 
Sø. 03. kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel.  
 Kollekt til Myanmar. 
Sø. 10. Kl. 14.00. Salmer fra dybet. 
 Gudstjeneste/foredrag 
 med Iben Krogsdal. 
 Se omtale
Sø. 17. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 24. Kl. 15.00. vi synger julen ind. 
 Koncert med Pankoret. 
 Se omtale
Ti. 26. Kl. 12.30. Seniortræf. 
 Julefrokost. 
 Se omtale

December
Sø. 01. Kl.10.30. Julefest/spejder-
 gudstjeneste. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Lø. 07. Kl. 10.00 Familiespejd i 
 Sohngaardsholmparken 
Sø. 08. Kl.10.30. Gudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 15. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 22. Ingen gudstjeneste.
Ti.  24. Kl. 15.30. Julegudstjeneste. 
 Bodil Højbak Møller. 
 Kollekt til Det danske 
 Bibelselskab
Sø. 29. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste. 
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser

Januar
Sø.05. Kl. 10.30. Musikalsk 
 nytårsgudstjeneste. 
 Karen Nielsen.

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

taK

Mange tak for besøg og 
blomsterhilsner
til vores 65 års-dåbsdag.

Kærlig hilsen
Ruth Christensen - Inge Jensen

taK
for besøg, hilsner og varme tanker 
efter min operation.

Kærlig hilsen
Henning Aardestrup

fremtIdIge anlednInger
Familiespejd i Sohngårdsholmparken, hver gang kl. 10.00 – 12.00
På følgende datoer.
11. januar, 8. februar, 7. marts, 4. april, 9. maj og 13. juni

Regionale møder
Hjørring. 26. februar 2020 kl. 18.30 - 21.30
Vaarst. 27. februar 2020 kl. 18.30 - 21.30

I DETTE INFO
findes program for november - 
december. 
Næste INFO udkommer den 
29. december, og stof hertil bedes 
sendt til louisevarberg@live.dk  
senest den 8. december.


