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Ovenstående bøn tilskrives St. 
Patrick, som er irernes national-
helgen. Han er formodentlig født 
i Wales i det fjerde århundrede 
efter Kristus, men blev bortført til 
Irland. Han flygtede, men efter et 
omtumlet liv, landede han igen i 
Irland, hvor han ihærdigt arbejdede 
på at udbrede kristendommen. Der 

St. PatrickS bøn

fortælles mange legender om ham. 
Den måske mest berømte historie 
om Sankt Patrick er ikke et mirakel, 
men et eksempel på hans pædago-
giske evner. Når hans skulle forkla-
re, hvordan Gud kunne være både 
én og tre, brugte han en trekløver 
til demonstration. Kløveren er en 
– men har tre blade.

Må Kristus være foran dig og vise dig vejen
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig
Må Kristus være bag ved dig og beskærme din ryg
Må Kristus være neden under dig og holde dig oppe, når du falder.
Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin ånd.
Må Kristus være omkring dig og bevare dig fra alt ondt.
Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.
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KrisTendomsKlassens aFsluTning
Søndag d. 31. marts var der afslut-
ning på kristendomsklassen i 
Vaarst Baptistkirke. Marie Tørholm 
fra vor menighed har deltaget hele 
vinteren igennem i kristendoms-
klassen. Det blev en festlig søndag, 
med en fyldt kirke i Vaarst. Guds-
tjenesten blev ledet af Raymond 
Jensen, og kristendomsklassen 
fremførte et større stykke omkring 
pinse, jul og påske, og Helligånd, 
sønnen Jesus og Gud fader. En dej-
lig gudstjeneste med ord, optrin, 
sang og musik.

Søndag den 5. maj kl. 19.00
På denne aften samles vi i Nørre-
sundby Baptistkirke og fejrer for-
året i fællesskab med Nørresundby-
Vodskov Menighed.
Per Beck holder andagten.
Kom og vær med til en glad begi-
venhed.

sTiFTelsesFesT
Søndag, den 16. juni kl. 10.30.
På denne søndag mødes vi for 
at fejre menighedens 67 års fød-
selsdag. Ved gudstjenesten taler 
Hanne Kiel, og menighedsrådet vil 
bringe en hilsen til menigheden. 
Der er anledning til at give en sær-
lig gave til menighedens arbejde. 
Husk offerdagskuverten
Efter gudstjenesten er der serve-
ring, som koster 40 kr.

menighedsweeKend
Fælles for Østhimmerlands Menig-
hed og Karmelkirken på Virksund 
Kursuscenter
Lørdag den 25.- og søndag 26. april. 
Temaet for weekenden er Venskab, 
og Klaus Abildgaard kommer med 
oplæg til samtale og aktiviteter.
Der bliver aktiviteter for alle.
Tilmeldingsfristen er den 5. april. 
Der ligger foldere med praktiske 
oplysninger i kirken.

Virksund Kursuscenter

Sommerstævne på Lindenborg 
Efterskole den 21. – 27. juli
Årets stævne ligger i uge 30, og der 
er fuldt program på hele ugen. Det 
gennemgående tema er det gode 
fællesskab, som vi har lejlighed til 
at blive klogere på og tænke over 
i samvær med såvel danske som 
udenlandske undervisere. Fra af-
tenprogrammet kan nævnes Det 
gode fællesskab i ord og toner v/
Rune Funch mandag aften og Sal-

mesangsaften med Iben Krogsdal 
onsdag aften. Årsmødeforhandlin-
gerne finder sted om mandagen 
den 22. juli. De er indskrænket til 
1 dag, men det er programsat til 
at vare hele dagen og har således 
samme tidsmæssige udstrækning 
som tidligere. 
I kirken findes programfolderen 
med praktiske oplysninger og be-
skrivelser af såvel programpunkter 
som de medvirkende.

genopdag det gode fællesskab

liveT er en gave 
– husK aT paKKe op
Sommerhøjskole i Rebild 
6. – 13. juli 2019
Traditionen tro arrangerer Danske 
Baptisters Kvindenetværk som-
merhøjskole for seniorer på Rebild 
Efterskole. Programmet er mangfol-
digt og spænder fra samtaleværk-
sted og bogcafé til trædrejning og 
kanotur. Søndag fejres gudstjene-
ste på skolen sammen med Østhim-
merlands menighed. Her prædiker 
Raymond Jensen, mens Bjarne Wil-
ler er præst på lejren i øvrigt.
Seneste tilmelding er den 31. maj, 
og foldere med praktiske oplysnin-
ger fines i kirken.
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Tirsdag d.28. maj indbydes der til 
forårsudflugt.

I år bliver turen ikke så lang, men 
helt sikkert en spændemde tur.
Udflugten kommer til at gå til Hune 
med besøg på Center for papirkunst.
Bit Vejle, der er grundlægger af 
centret, fortæller om den nye kunst-
udstilling Paper Dialogues, at Kina 
og Danmark på mange måder er 
forbundet gennem kunsten, kultu-
ren og ikke mindst erhvervslivet.

Med Ozolini familien fra Letland
 
Det er tredje gang familien Ozolini 
fra Letland besøger Karmelkirken. 
I de seneste mange år har familen 
taget en sommerturné, hvor de 
besøger forskellige lande. I år går 
turen via Sverige til Danmark og 
videre til Tyskland. 

De fleste familiemedlemmer er ud-
dannet på musikkonservatoriet og 
mestrer orgel, klaver, violincello, 
fløjte og saxofon. 

I år optræder Martha, Peteris, Aga-
the, Matiss, Eliza og Anita. Des-
uden kommer to børn, Parsla og 
Hilda, og deres farfar Egils.

Der er frí entré, men der vil blive 
indsamlet en pengegave til til dæk-
ning af familiens udgifter.

Alle er velkomne.

Seniortræf
Det er en stor oplevelse at se, hvad 
papirkunst kan fortælle os.

Vi vil blive vist rundt af en guide.
Spisning bliver på KunstCafeen i 
Blokhus, som ligger på Strandvejen, 
tæt på stranden ved det dejlige 
Vesterhav.

Turen afsluttes med eftermiddags-
kaffe i Saltum Baptistkirke, hvor vi 
vil give os tid til at nyde samværet 
med hinanden.

Nærmere information om tid og pris 
vil der blive orienteret om på mødet 
i Seniortræf, tirsdag den 30. april.
Reserver dagen og vær med til at 
opleve en hyggelig dag.

Nærmere information og tilmelding 
kan fås hos.
Inge på tlf. 40 37 85 68
Arne på tlf. 23 61 01 68
E.mail. ingearnejensen@gmail.com

Inge Jensen 

sommerKoncerT den 26. juni Kl. 19.00

arbejdsdag
Lørdag den 4. Maj er der forårs-
arbejdsdag i Karmel, og vi vil glæde 
os til at se alle, der kan og vil 
- kl. 9 – ca. 13, hvor vi skal løse 
forskellige praktiske opgaver i og 
omkring kirken, alt efter hvordan 
vejret tilsmiler os på dagen.
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Maj
Lø. 04. Kl. 9.00 Arbejdsdag i kirken
Sø. 05. Kl. 19.00. Fælles gudstjeneste 
 med Nørresundby-Vodskov 
 menighed i Nørresundby 
 Baptistkirke. 
 Andagt ved Per Beck
Sø.12. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
 Bente Højris. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser 
Sø. 19. Kl. 10.30. Gudstjeneste
  Hanne Kiel. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Lø.25. – sø. 26. Menighedsweekend 
 på Virksund Kursuscenter
Sø. 26. Kl.10.00. Gudstjeneste i 
 Virksund. Raymond Jensen. 
 Menighedsweekend
Ti. 28. Seniortræf udflugt.
 Se omtale

Juni
Sø. 02. Ingen gudstjeneste
Sø. 09. Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste 
 Poul Erik Jensen. 
 Kollekt til Uddannelse for alle
Sø. 16. Kl. 10.30. Nadvergudstjeneste
 Hanne Kiel. Stiftelsesfest. 
 Offerdag
Sø. 23. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Knud Erik Larsen. 
 Kollekt til Menigheder, der vokser
Ons. 26. Kl. 19.00. Koncert 
 med Ozolinifamilien
Sø. 30. Ingen gudstjeneste 

Juli
Sø. 07. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Hugo Møller Thomsen. 
 Besøg af Nibe Baptistmenighed. 
 Kollekt til Karmelkirken
Sø. 14. Ingen gudstjeneste
Sø. 21. Sommerstævnet starter
Sø. 28. Kl. 10.30. Gudstjeneste
 Kollekt til Menigheder, der vokser

August
04. Kl. 19.00. Efter sommerstævnet 
 i Nørresundby Baptistkirke

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 maj – juli. 
Næste INFO udkommer den 
28. juli, og stof hertil bedes sendt til 
louisevarberg@live.dk  
senest den 14. juli.

TillYKKe
Fødselsdage

90 år
12.07. Ingemann Jensen
85 år
05.06. Lilly Pedersen
60 år
12.05. Leif Estrup
16.05. Hanne Bongartz
50 år
16.06. Karin Brogård Anesen

dåbsdage

50 år
01.06. Sofus Birkedal Nielsen
25 år 
29.05. Anne Steen Tørholm

guldbrYllup

24.05. Henny og Jürgen Koch
07.06. Inge og Henning Aardestrup

nYFødT

Anna og Kasper har fået en datter.
Andrea Beck Hansen.
Født 4/4-2019 kl. 22.24.
Vægt: 2730 g. længde 51cm.
Mange gange tillykke.

FremTidige anledninger
4. maj:  Arbejdsdag i kirken
25.-26. maj:  Menighedsweekend i Virksund sammen med 
 Østhimmerlands menighed
30. maj – 2. juni.  ”Himmelske dage på Heden”. 
 Danske kirkedage i Herning
6. juli – 13. juli  Sommerhøjskole i Rebild
21. juli – 27. juli Sommerstævne på Lindenborg Efterskole
22. juli Landskonference 1 på Lindenborg Efterskole
24. juli Kvindenetværkets forretningsmøde 
 på Lindenborg Efterskole 
16. november  Landskonference 2


